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Vážení spoluobčané,
jako starosta si dovolím shrnout práci ce-

lého zastupitelstva za uplynulé volební období. 
Již druhé volební období fungujeme jako jeden 
tým, i když jsme byli složeni ze dvou politických 
subjektů. Dohodli jsme se na oblastech, které 
si zastupitelé dle svého zájmu vzali jako garanti 
pod sebe. Stavební projekty a rozvoj Štěrbohol 
zaštiťuje Jan Čikara společně s mojí osobou, 
dopravu a bezpečnost Bc. Aleš Povr, životní 
prostředí Ing. Jan Lapka, o kulturní záležitosti 
a seniory se stará Lucie Borská. Samozřejmě se 
napříč oblastmi doplňujeme.

Hlavním tématem našeho minulého pro-
gramu bylo rozšíření ZŠ Štěrboholy o druhý 
stupeň a zvýšení její kapacity. Jak velký a am-
biciózní úkol to byl, lze demonstrovat na samot-
ných nákladech na tuto akci, které překročily 
120 mil. Kč, přitom jako městská část hospo-
daříme s ročním rozpočtem pouze okolo 30 mil. 
Kč. Po dokončení rekonstrukce jsme ZŠ a MŠ 
rozdělili na dvě samostatné příspěvkové organi-
zace. V letošním roce jsme dokončili také spe-
ciální učebny v suterénu ZŠ, abychom zajistili 
kvalitní výuku pro I. i II. stupeň. Nyní máme 
poprvé v historii plnohodnotnou základní školu! 
Naši páťáci se tak nebudou muset obávat toho, 
která základka v okolí si je vezme na milost. 

Dalším tématem byly developerské projekty. 
Ty jsme začali veřejně projednávat a představo-
vat. Také jsme stanovili jednotná pravidla pro 
participaci developerů na financování občanské 
vybavenosti. 

V oblasti bezpečnosti se podařilo během 
tohoto volebního období zvýšit počet strážníků 

SLOVO 
STAROSTY

ÚŘAD 
MĚSTSKÉ 
ČÁSTI
PRAHA-ŠTĚRBOHOLY
KONTAKT: 
Nová adresa:
Ústřední 527/14, 102 00 Praha 10-Štěrboholy  
IČ: 00231371
tel.: 608 580 583
e-mail: info@sterboholy.cz
www.sterboholy.cz

NÁVŠTĚVNÍ DNY A HODINY:
PO, ST  8:00–12:00, 12:30–18:00
ÚT, ČT  8:00–12:00
Pá   8:00–12:00 pouze podatelna

KONTAKTNÍ MÍSTO CZECHPOINT
• výpisy z katastru nemovitostí
• výpis z rejstříku trestů
• výpis z karty řidiče
PO, ST 8:00–12:00, 12:30–18:00
ÚT, ČT 8:00–12:00

MČ NA SOCIÁLNÍ SÍTÍCH
Štěrboholy-dobrá volba
Skupina – Štěrboholy diskutují

MCSTERBOHOLY

MÍSTNÍ KNIHOVNA
otevřena každou středu 
od 16:00 do 18:00
Nově na adrese: K Učilišti –  
v budově Klubu seniorů

MĚSTSKÁ POLICIE:
Služebna v nové budově úřadu MČ, 
adresa: Ústřední 527/14, 102 00 Praha-Štěrboholy,
úřední hodiny: středa 13,00–18,00.
V případě nepřítomnosti strážníka volejte  
na tel. č. 222 025 789 nebo linku 156.

z jednoho na tři. Bohužel, nyní jsme v situaci, 
kdy slouží pouze dva a jeden vypomáhá i v Dol-
ních Měcholupech. V tomto ohledu jsme však 
plně závislí na organizaci řízené hlavním městem 
a stavem počtu strážníků v celé Praze. 

Životní prostředí – zeleň a parky. Dopl-
ňujeme a rozšiřujeme výsadby stromů v parku 
Hrušov, včetně nových cest a osvětlení. Doplnili 
jsme stromořadí podél ulice Ústřední. Na závěr 
funkčního období se nastartovala akce Rekon-
strukce Štěrboholského valu, kterou jsme měli 
již v programu před 12 lety. Cílem je odhluč-
nění Štěrboholské spojky a eliminace škodlivin 
v ovzduší nedaleko této rušné dopravní tepny. 
Taktéž se nám podařilo ve spolupráci s TSK 
Praha podél této komunikace zvýšit a vyměnit 
protihlukové stěny. 

Oblast kultury a volnočasových aktivit 
bohužel velmi ovlivnil COVID 19. Doba, kdy 
jste šili roušky, báli jsme se i vycházet, kdy jsme 
pro vás sháněli dezinfekce i kvalitní respirátory, 
které jsme vám rozdávali zdarma, trvala přes 
dva roky a naši úředníci i v totálním lockdownu 
zajišťovali chod úřadu. Až v letošním roce se 
nám trochu ulevilo a mohli jsme uspořádat naše 
tradiční akce, Pohádkový park a Pálení čaroděj-
nic. Společně jsme oslavili 100 let výročí zalo-
žení Sokola Štěrboholy se sportovními i spole-
čenskými aktivitami nejen pro děti. Opět jsme 
zajistili díky hasičům z Dubče letní kino na konci 
prázdnin a  ve spolupráci s aktivními občany 
proběhl první ročník BBQ+RIB festivalu Štěr-
boholy. Velmi mě mrzelo, že na jaře letošního 
roku neproběhlo tradiční výročí Bitvy u Štěrbo-
hol, nicméně jsme to vyhodnotili v danou dobu 
s ohledem na mezinárodní situaci jako nevhodné 
a akci jsme odložili na další rok. 

Podpora sportu je v naší MČ dlouhodobě 
na vysoké úrovni. Spravujeme řadu sportovišť. 
Tělocvičnu v ulici Granátnická, kterou se nám 
podařilo získat do vlastnictví městské části. 
Sportovní areál Štěrboholy (dříve HAMR), kde, 
kromě investic do oprav a udržitelnosti areálů 

(výměna kotlů na vytápění za výrazně úspor-
nější), jsme byli nuceni v letošním roce hledat 
nového provozovatele. Výměna povrchů na 
dětských hřištích, obnova a rozšiřování herních 
prvků probíhá průběžně.  

Jedním z mála našich úkolů, které se nám 
stále nedaří posunout tak, jak bychom chtěli, je 
zdravotnictví. Pro ordinace hledáme odpovídající 
prostory i odborného partnera, který by je provo-
zoval. Jednou z možností je umístění dvou ordinací 
lékařů (praktika a pediatra) do nově plánovaného 
komunitního centra. Druhé řešení se pak nabízí ve 
spolupráci s EUROPARKEM, tedy umístit zdra-
votní zařízení v jejich budově. Obě varianty jsou 
v procesu plánování a přípravy projektu. 

Výše jsem shrnul naše cíle a jejich stav pro 
končící volební období. Nyní Vám představím 
naše priority na to následující. Podobně jako před 
minulými volbami si i tentokrát klademe nemalé 
cíle, u kterých lze vzít v potaz časovou náročnost 
a zajištění financování prostřednictvím EU fondů 
i vlastních zdrojů a dalších dotací.

Hlavním tématem je pro mě osobně „Komu-
nitní centrum“, velký cíl srovnatelný s výstav-
bou ZŠ. Komunitní centrum by mělo vzniknout 
v ulici K Učilišti, vedle firmy Lanos.

O dopravních akcích. Vím, že cyklostezka 
je pro řadu občanů velké téma. V současné 
době máme dvě možná řešení. V tuto chvíli je 
těžké předpovídat, které se nám podaří realizo-
vat dříve. První je využití cesty od památníku 
bitvy u  Prahy přes mostek, dále po panelové 
cestě směr Nové Štěrboholy pod Štěrbohol-
skou spojku a kolem psího cvičiště přímo na 
cyklostezku v D. Počernicích. Tato stezka je již 
vyprojektována a projednává se na stavebních 
úřadech. Hlavní je vypořádání majetkoprávních 
vztahů, které jsou především na našem katastru 
složitější. Druhá alternativa je napojení v ulici 
Měcholupská do Malého Háje podél připravo-
vané výstavby přímo na cyklostezku v D. Mě-
cholupech. Tuto alternativu jsme začali v srpnu 
projednávat přímo s FINEPEM.
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Lokalita u úřadu si zaslouží celkovou rekon-
strukci a úpravu tak, aby mohla sloužit nám 
všem. Proto zde budeme chtít vytvořit nový 
„multifunkční“ park, kde se budou moci konat 
kulturní akce, farmářské trhy a vznikne zde i pro-
stor pro odpočinek v kavárně s veřejně dostup-
ným hygienickým zázemím. Na tuto akci chceme 
vyhlásit architektonickou soutěž v příštím roce. 

Již několik let provozujeme „bio sběrný 
dvůr“ v ulici Granátnická, a to bezplatně pro 
naše občany, což není v Praze zvykem ani pra-
vidlem. Praha nabízí možnost uložení zeleného 
odpadu do svých kompostáren. Nejbližší je až 
ve Strašnicích, proto jsme zavedli naše „Modré 
BIO kontejnery“. Tuto službu chceme zacho-
vat i poté, co Praha přišla s možností umístění 
BIO popelnic přímo na vaše adresy. Jelikož se 
Štěrboholy rozrůstají, vidíme zde potřebu no-
vých stanovišť na tříděný odpad, což se bohu-
žel v  tomto volebním období nepodařilo kvůli 
rozhodnutím Magistrátu zrealizovat. Usilujeme 
o jedno nové stanoviště v Kryšpínově ulici v Ma-

lém Háji – Štěrboholy, další v ulici Pod Areálem 
u nových bytových domů. Rovněž je plánovaná 
rekonstrukce stávajících míst pro nádoby na tří-
děný odpad a kultivace okolí těchto míst.

Toto jsou témata a výzvy, které nás čekají 
v  následujícím období. Ne vše můžeme sami 
ovlivnit a v mnoha věcech jsme závislí na sou-
činnosti dalších orgánů a úřadů. Taktéž bez 
finanční podpory ze strany Magistrátu hl. m.
Prahy to není možné

V závěru roku nás čekají opět tradiční 
předvánoční akce: 
24. 11. 2022 ADVENTNÍ ZASTAVENÍ v ZŠ 
ŠTĚRBOHOLY,  
1. 12. 2022 ŠTĚRBOHOLSKÝ ADVENT,  
6. 12. 2022 PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
SENIORŮ v restauraci ŠTĚRBA  
a v sobotu 17. 12. 2022 Zpívání koled se 
zaměstnanci STÁTNÍ OPERY PRAHA. 

František Ševít,
starosta 
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ZPRÁVY 
ZE ZASTUPITELSTVA MČ

VÝBĚR USNESENÍ
Zastupitelstva městské části 

Praha-Štěrboholy
červen–září 2022

ZASTUPITELSTVO  
MČ PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

schvaluje
1.  poskytnutí dotace TJ Sokol Štěrboholy ve 

výši 150 000 Kč z rozpočtu městské části 
Praha-Štěrboholy na rok 2022 z účelové 
dotace poskytnuté městské části z odvodu 
výherních hracích přístrojů;

2.  uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace ve výši 150 000 Kč 
TJ Sokol Štěrboholy, IČ: 75148340, 
se sídlem Granátnická 497/1, 102 00 
Praha  10-Štěrboholy na akce související 
s výročím 100 let od založení jednoty a na 
činnost jednoty v roce 2022. Účelu dotace 
bude dosaženo do 31. 12. 2022;

schvaluje
1.  poskytnutí dotace SK Viktoria Štěrboholy ve 

výši 110 600 Kč z rozpočtu městské části 
Praha-Štěrboholy na rok 2022 z účelové 
dotace poskytnuté městské části z odvodu 
výherních hracích přístrojů;

2.  uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace ve výši 110 600 Kč SK Viktoria 
Štěrboholy, IČ: 67360998, se sídlem Výrobní 
4/1, 102 00 Praha 10-Štěrboholy na nákup 
sportovního vybavení, zajištění účasti hráčů 
na zápasech, zajištění soustředění oddílů mlá-
deže a pronájem sportovních ploch pro mládež. 
Účelu dotace bude dosaženo do 31. 12. 2022;

zamítá
žádost současného nájemce objektu čp. 36 v ul. 
Ústřední (Plzeňská restaurace Štěrba) o pro-
dloužení doby nájmu o 10 let;

konstatuje,
že v zájmu zajištění transparentnosti při naklá-
dání s obecním nemovitým majetkem bude na 
nového nájemce nemovitosti vyhlášeno řádné 
výběrové řízení;

schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci s firmou PARKY 
s. r. o. v souvislosti se stavbou „Oprava a dokon-
čení protihlukového valu Štěrboholy“;

bere na vědomí
podané nabídky uchazečů SK Hamr, z. s. 
a COURT a. s.;

konstatuje,
že nejvýhodnější je nabídka uchazeče COURT, 
a. s. IČ: 27567079, se sídlem Tupolevova 710, 
199 00 Praha 9;

navrhuje
uzavření nájemní smlouvy s tímto uchazečem;

schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 
418/1 v k.ú. Štěrboholy paní Petře Míškové 
a panu Josefu Míškovi, oba bytem *** na 
dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 
249 000,00 Kč s roční valorizací. Účelem nájmu 
je využití pozemku jako příjezdové a parkovací 
plochy k objektu čp. 351.

rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Úprava 
kotelny ve Sportovním areálu Štěrboholy“, 
kterým se stal účastník Servis Kotelen s. r. o. 
se sídlem Střelečská 2864/11, 193 00 Praha 
20-Horní Počernice, IČO: 289 45 042 s cel-
kovou nabídkovou cenou 1 462 624,15 Kč bez 
DPH. S uvedeným účastníkem bude uzavřena 
smlouva o dílo

schvaluje
uzavření Smlouvy o pachtu nemovitostí a mo-
vitých věcí a o provozování Sportovního are-
álu Štěrboholy č. S-0021/2022 se společ-
ností COURT a. s. se sídlem Tupolevova 710, 
Praha 9-Letňany, IČO: 27567079 s účinností od 
1. 9. 2022

schvaluje
předání dlouhodobého hmotného majetku v cel-
kové ceně 2 416 642,25 Kč do správy Základní 
školy Štěrboholy, příspěvková organizace

rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Park 
Hrušov II – vybudování mlatových cest“, kte-
rým se stal účastník DiStav s. r. o. se sídlem 
Sokolská 105/66, 120 00 Praha 2-Nové Město, 
IČO: 02477394 s celkovou nabídkovou cenou 
488 164,56 Kč bez DPH. S uvedeným účastní-
kem bude uzavřena smlouva o dílo.

rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Fotbalové 
hřiště s umělým povrchem ve Sportovním areálu 
Štěrboholy“, kterým se stal účastník ENVOS 
s. r. o. se sídlem Týnská ulička 607/5, 110 00  
Praha 1, IČO: 27098001 s celkovou nabídkovou 
cenou 5 223 957,55 Kč bez DPH.
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VOLBY 2022
DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA- 
-ŠTĚRBOHOLY ŘÁDNĚ ZVOLENI

František Ševít
starosta
BEZPP 
frantisek.sevit@mcsterboholy.cz
+420 725 500 951
 

Jan Čikara
zástupce starosty
ODS 
sterboholy@zris.mepnet.cz
+420 602 347 277 
 

Lucie Borská
zastupitel
BEZPP 
sterboholy@zris.mepnet.cz
 

Ing. Jan Lapka
zastupitel
BEZPP 
sterboholy@zris.mepnet.cz

Lenka Svobodová
zastupitel
BEZPP 
sterboholy@zris.mepnet.cz
 

Bc. Aleš Povr
zastupitel
BEZPP 
sterboholy@zris.mepnet.cz
 

Jindřich Oplíštil
zastupitel
BEZPP 
sterboholy@zris.mepnet.cz
 

Ing. Milan Listopad
zastupitel
BEZPP 
sterboholy@zris.mepnet.cz
 

Lukáš Vytiska
zastupitel
BEZPP 
sterboholy@zris.mepnet.cz

www.volby.cz

ZŘÍZENÍ VÝBORŮ A KOMISÍ  
A JEJICH SLOŽENÍ

1) FINANČNÍ VÝBOR 
Lucie Borská
Členové: Ing. Jan Lapka, Lukáš Vytiska, 
Jindřich Oplíštil, Bc. Petra Skalová
Tajemnice výboru: Radka Kořízková

2) KONTROLNÍ VÝBOR
Jindřich Oplíštil
Členové: Lenka Svobodová, Milan Listopad, 
Ing. Jan Lapka, Bc. Aleš Povr, 
Tajemnice výboru: Veronika Stránská

3) VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ 
A PLÁNOVÁNÍ 
Jan Čikara
Členové: František Ševít, Ing. Jan Lapka, 
Ing. Milan Listopad, Bc. Aleš Povr
Tajemnice výboru: Radka Kořízková 

4) KOMISE VÝSTAVBY
Ing. Milan Listopad
Členové: Jan Čikara, Jindřich Oplíštil,  
Ing. Jan Lapka, Bc. Aleš Povr

5) KOMISE PRO DOPRAVU 
A BEZPEČNOST
Bc. Aleš Povr
Členové: Jindřich Oplíštil, Jan Čikara, 
Ing. Milan Listopad

6) KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ing. Jan Lapka
Členové: Lukáš Vytiska, Lenka Svobodová

7) KOMISE PRO KULTURU A SPORT
Lenka Svobodová
Členové: Lukáš Vytiska, Ing. Jan Lapka

8) KOMISE ŠKOLSKÁ A SOCIÁLNÍ
Lukáš Vytiska
Členové: Lucie Borská, Ing. Jan Lapka, 
Bc. Aleš Povr, Ing. Milan Listopad 

Zdroj: www.volby.cz



10 11Štěrboholské listy 3/2022 Štěrboholské listy 3/2022

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA-ŠTĚRBOHOLY

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY
Kontejnery jsou určeny k odkládání netřídě-
ného odpadu výhradně pro občany přihlášené 
k trvalému pobytu v MČ Praha-Štěrboholy 
a nemohou být použity k ukládání živnosten-
ského odpadu!
Vždy ve čtvrtek ul. Granátnická, 
říjen–prosinec 14–18 hod:
10. 11., 8. 12. 2022.
Součástí přistavení VOK je obsluha, která koor-
dinuje ukládání odpadů.

VOK NA BIO ODPAD I. POLOLETÍ 2022
V sobotu 12. 11. 9–12 hod v  ulici Výrobní 
u vjezdu do dvora bývalého úřadu MČ. 
Bio kontejnery jsou určeny pro soukromé 
osoby a obyvatele MČ Štěrboholy!
K dispozici je též stálý modrý kontejner na BIO 
odpad Granátnická 497/1, po dobu sezóny 
i v ulici Novoštěrboholská.
Žádáme občany, aby využívali tato místa na 
drobný bio odpad a s objemnějším bio odpadem 
využili termíny viz rozpis – od Pražských slu-
žeb – oranžový kontejner – sobota. Děkujeme!  
Občané s trvalým pobytem na Praze 10 mohou 
odevzdávat v pondělí–pátek v 8,30–17,00 hod, 
v  sobotu v 8,30–15,00 hod veškerý odpad 
zdarma do sběrného dvoru hl. m. Prahy, Za za-
stávkou 3, Dolní Měcholupy a také ve sběrně 
nebezpečného odpadu v areálu MIKAPA plus, 
s. r. o., ulice Dolnoměcholupská 28, Praha 10 
Dolní Měcholupy.

JEDLÉ TUKY A OLEJE
Sběrná nádoba na jedlé oleje a tuky, je již 
nově umístěna na stanovišti separovaného od-
padu v ulici U školy – vedle fotbalového hřiště 
SK Viktoria Štěrboholy. Jedná se o nádobu 
o objemu 240 L. Nádoba je uzavřená s proříznu-
tým okrouhlým otvorem pro vkládání PET lahví 
s oleji. Svoz olejů by měl standardně probíhat ve 
frekvenci 1x měsíčně.
Věříme, že občané začnou jedlé tuky a oleje 
schraňovat ve starších PET lahvích a odnášet 
příležitostně do těchto nádob. Velmi by to po-
mohlo splaškové kanalizaci, kam tuky nepatří 
a výrazným způsobem ji zanášejí.
Jak správně třídit olej naleznete zde:
www.tridimolej.cz

Patří sem:
tráva, listí, ovoce
zbytky ovoce a zeleniny
čajové sáčky, kávová sedlina
zbytky rostlin
zemina z květináčů
plevel, drny se zeminou 
košťály 
štěpka z větví keřů, větvičky
papírové pokládky na vejce
piliny, hobliny, kůra
seno, sláma

Nepatří sem:
plastové sáčky, sklo, kamení

obalové materiály

kosti, maso, kůže, tuky, oleje, mastnoty

mléčné výrobky

zbytky z kuchyní 

podestýlky od domácích zvířat

zvířecí exkrementy

peří, chlupy, vlasy

uhynulá zvířata

kontaminované piliny, hobliny, kůra

nebezpečné odpady

biologicky obtížně rozložitelné materiály

SVOZ BIOODPADU V HL. M. PRAHA

Od roku 2022 je služba svozu bioodpadu 
zajišťována bezplatně stávajícím vlastníkům 
nemovitosti i novým žadatelům, kteří jsou záro-
veň plátci poplatku za směsný komunální odpad. 
Podrobnější informace a odkaz na formulář s žá-
dostí o nádobu na rostlinný bioodpad najdete na 
této stránce: bioodpad.praha.eu.

Třídění bioodpadu má cenu
Cenu Vašeho zdraví, 
lepšího životního prostředí 
i chutnějších potravin.
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ŠTĚRBOHOLY 
V DATECH 
HISTORIE
VÝPIS Z KRONIKY
TJ Sokol Štěrboholy 1922–1944

5. pokračování

Zahájení roku 1933 přinesly tísnivé hospodář-
ské poměry státu. Všude se musí šetřit. Místo 
obvyklých Šibřinek, uspořádali jsme jen „věneček“ 
dne 21. Ledna. Valná hromada byla uskutečněna 
dne 26.  II.  1933. V čele jednoty opětně – po 
jedenácté stojí bratr starosta František Werner 
a náměstek Jan Sluníčko star. Náčelníkem zvo-
len br. Otakar Krňanský, náčelnicí sestra Gabri-
ela Wernerová. Jednatelem br. František Stach, 
vzdělavatelem br. Vilém Mutínský, pokladníkem 
sestra Drahomíra Buňatová.

Spolupráce se školou
Valnou hromadou byla odhlasována pomoc 

zdejší škole a to příspěvkem 300,– Kč na zakou-
pení projekčního stroje. Průběh valné hromady 
byl opravdu svátečním dnem naší jednoty.

Pomník T. G. Masaryka
V době, kdy nezodpovědní lidé podrývají půdu 

republice a špiní nejlepší syny národa – staví se 

náš Sokol na jejich obranu a z vděčnosti proto 
naše jednota staví bratru T. G. Masarykovi, prv-
nímu presidentovi naší republiky, v blízkosti školy 
žulový památník s jeho plaketou.

Pomník navrhl pisatel kroniky Josef Buňata. 
Pomník byl slavnostně odhalen 5. srpna 1933 
za účasti občanů domácích i přespolních a le-
gionářů z Hostivařské jednoty. Poděkování patří 
br. Františku Wernerovi, který značný náklad na 
pomník uhradil.

Večer naše jednota sehrála krásnou hru „Děda 
Štráchal jede k panu presidentovi“. Jako každo-
ročně, tak i letos, tj. v roce 1933 zaslala naše 
jednota bratru presidentu T. G. Masarykovi bla-
hopřání. Kancelář presidenta zaslala poděkování.

Rok 1932
Letní cvičiště – začínáme cvičiti na letním 

cvičišti. Bratři postavili na cvičišti železnou kon-
strukci pro kruhy, šplhadla atd. Potřebný mate-
riál opatřil br. starosta Fr. Werner.

Zakoupení pozemku
Dne 5. 6. 1933 byl zakoupen pozemek od 

pí. Otilie Chitzové, ve výměře 550 čtver. sáhů, 
na který bratr starosta Fr. Werner složil závda-

vek 2 000,– Kč. Potřebný další kapitál opatří se 
půjčkou u bratří.

Účast na pohřbu
Dne 1. října zúčastnili se někteří bratři a se-

stry pohřbu, přesněji návratu hrdinů, plukovníků 
Švece a Vašátka, kteří byli převezeni z dalekých 
rusko-sibiřských končin do rodné země, pro kte-
rou před 15ti lety obětovali své mladé životy. 
Jejich ostatky byly uloženy v Památníku na vr-
chu Žižkově.

Odhalení pamětní desky
Dne 28. října začal bratr Straka přestavovati 

hostinec. Svátek Svobody byl oslaven opětovně 
společnou slavností, kterou pořádala místní 
osvětová komise a rovněž odhalila u pomníku 
osvoboditele desku padlým občanům ve světové 
válce. Bratr Straka dostavěl sál a pro nás tělo-
cvičnu.

SK Viktorie
Navazujeme styky se zdejším Sportovním 

Klubem Viktorie, aby bylo společné jeviště. Pro 
nepochopení a pro zjevnou nechuť k spolupráci 
sešlo z celého plánu, který měl přinésti více har-
monie i v celé obci.

Antonín Švehla – úmrtí
Dne 12. prosince zemřel v odpoledních ho-

dinách v rodné Hostivaři br. Antonín Švehla, 
spolutvůrce naší samostatnosti, hlava odboje 
doma, člověk zlatého srdce a čistého štítu. Naše 
jednota zúčastnila se jeho pohřbu.

(pozn. pisatel kroniky J. Buňata, věnoval 
kronice dvě strany zápisu k osobě A. Švehly).

František Werner – narozeniny
Dne 17. prosince, sešlo se členstvo naší jednoty, 

aby oslavilo 60. narozeniny bratra starosty naší jed-
noty Františka Wernera, který přišel do Štěrbohol 
v roce 1898. Prvně je pohromadě sokolská rodina 
v nové tělocvičně v sále hostince br. Straky.

Ukončení roku 1933
Ku konci roku 1933 je v naší jednotě 51 

bratří, 22 sester. Žáků je 20, žákyň 25, do-
rostenců 7, dorostenek 4. Inventář veškerý 
v ceně je 7.393,– Kč 85 haléřů. Jmění veškeré 
11.473,– Kč 35 haléřů

Rok 1934
Začátek roku 1934 byl zahájen „Šibřinkami“ 

pod názvem „Na zelené louce u vody“ přilákal 
pod střechu tělocvičného sálu hojně návštěvníků. 
O výzdobu malovanými obrazy postarali se bratři 
sami. Sluší zejména jmenovati bratry Hrubého 
a Kubeše. Bohužel se při zábavě strhla rvačka, 
která byla zaviněna lidmi, kteří nevědí co je to 
slušné chování ve společnosti a neukázněností 
některých našich bratří.

Valná hromada
konala se 11. února, kdy v čelo jednoty po-

stavila opětovně starostu br. Fr. Wernera. Náčel-
níkem br. Jan Kubeš, náčelnice sestra Gabriela 
Wernerová, vzdělavatelem br. Vilém Mutínský.

Účast 38 přítomných ukazuje, že mnoho je 
tzv. matrikového členstva, které z různých dů-
vodů je v sokolské rodině.

Cvičitelský sbor
bratr Kacafírek cvičí žactvo
br. Malý Jarka – dorost
sestra Sluníčková Milada – nejmenší žákyně
sestra Hrubá M. – větší žákyně
sestra Wernerová – dorostenky a ženy
Členem cvičitelského sboru je bratr Jan Slu-

níčko ml. jako místonáčelník

Pokračování příště
Jan Pláteník, kronikář
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HISTORIE NA 
POKRAČOVÁNÍ
Zajímavosti č. 6
ze zápisů obecního zastupitelstva 1934–1954

20. červenec 1939
Obecní zastupitelstvo se usneslo, že na od-

stranění školních závad v obecné škole, uvolní 
částku 1.500,– K. Do domovského svazku obce 
Štěrbohol byl jednohlasně přijat Sedláček Alois 
s rodinou. Do domovského svazku obce Štěrbo-
hol byl jednohlasně přijat Kaucký Jan s rodinou. 
Obecní zastupitelstvo se usneslo zaslati přípis 
okresnímu úřadu ohledně odstranění staré stavby, 
která hrozí sesutím a jest na závadu komunikaci 
dle stavební regulační komise, kdy se jedná o sto-
dolu patřící p. Klingerovi, jest z ohledů bezpeč-
nosti nutné. Jednáním za obec Štěrboholy jest 
pověřen František Werner, továrník ve Štěrboho-
lech a člen obecního zastupitelstva.

16. září 1939
Žádost do domovského svazku obce Štěrbo-

hol M. Stejskalové byla jednohlasně přijata. Žá-
dost o přijetí do domovského svazku Štěrbohol 
K. Straky byla jednohlasně přijata. Obecní zastu-
pitelstvo vzalo na vědomí půjčku na pozemek pro 
stavbu nové školy a to 14.756,– K, které zapůjčil 
František Werner, továrník ve Štěrboholech bez-
úročně s tou podmínkou, že bude splacena dle 
možnosti do konce roku 1940. Oprava školní bu-
dovy vyžádala si obnos 3.100,– K.

30. září 1939
Schválení obecního rozpočtu na rok 1940.

– Potřeba bude činit 69.909,– K
– Úhrada bude činit 24.156,– K
– Schodek jest 45.753,–K

Rozpočet chudinský jest soběstačný a nepo-
třebuje úhrady. Přijetí do svazku obce Štěrbohol 
se schvaluje u O. Voříška a pí. Marie Voříškové. 
Projednána žádost hockeyového klubu o povolení 
úpravy rybníka byla schválena všemi hlasy s tou 
výhradou, že práce bude provedena ve vlastní režii 
klubu a pod dohledem obce.

19. října 1939
Příslib domovského práva byl většinou hlasů 

schválen panu Mončekovi, a p. Janu Bártovi. Ve 
věci domovské příslušnosti pí.  Rysové bude po-
dáno odvolání. Usneseno bylo zaslati přípis na 
„Oberlaudrad“ ohledně prodloužení správky silnice 
ze Štěrbohol do Kyj.

16. listopadu 1939
Usneseno bylo zaslati na stravování do Dubče 

200,-K. Žádosti p. J. Červenky o přijetí do svazku 
obce Štěrbohol se vyhovuje. Rovněž tak se vyho-
vuje přijetí do svazku obce zdejší p. K. Hejzlara. 
Ohledatelem dobytka byl zvolen pan Fr. Mašek. 
Obecní zastupitelstvo se usneslo o přemístění 
obecního úřadu do školy. Obecní zastupitelstvo 
se dále usneslo, přijmouti strážníka s nižším stře-
doškolským vzděláním, který by zároveň zastával 
písařské práce na obecním úřadě. Pan Zima podal 
návrh, aby byla zavedena pracovní povinnost na 
úpravu rybníka a byl udělán plánek a rozpočet. 
Návrh byl jednohlasně přijat.

14. prosince 1939
Obecní zastupitelstvo potvrzuje pana učitele 

Vostrého obecním knihovníkem. Žádostem o do-
movské právo ve Štěrboholech bylo vyhověno 
těmto občanům: panu Opičkovi, Musilovi, Mo-
ravcovi, Ferdinandu Zimovi, p. Paličkovi, A. Mali-
novi. Obecní zastupitelstvo schvaluje opravu stře-

chy na škole a povoluje na tuto práci obnos do 
5 000,– K. Obecní zastupitelstvo schvaluje všemi 
hlasy, žádost pana Kolmana o koncesi hostinskou. 
Pan Zima navrhuje, aby byli majitelé domků upo-
zorněni, že jest nutno, aby v době, kdy je ná-
ledí byly chodníky sypány pískem. Návrh tento se 
schvaluje.

24. února 1940
Obecní zastupitelstvo schválilo obecní účty 

za rok 1939. Celkový příjem činí 168.691,– K, 
celkové vydání 142.928,– K, pokladní hotovost 
25.762,– K 65 hal. Usneseno bylo uzavříti smlouvu 
ohledně plemenného býka se správou statků ve 
Štěrboholech. Usneseno bylo, aby p. Rys s rodi-
nou byli přijati do domovského svazku. Usneseno 
bylo, aby dle možnosti bylo zřízeno koupaliště, 
hřiště a upravena část ulic. Tyto práce by finan-
covala s části obec dle svých finančních možností 
ale i za finančního přispění státu. Usneseno bylo, 
aby byl pozván pan stavitel Rosenreiter na den 
3. března 1940 ohledně úpravy rybníka za účasti 
obecní rady a stavební komise.

16. března 1940
Usneseno, aby pí. A. Bendová byla přijata do 

domovského svazku obce zdejší. K žádosti ob-
čanů Nových Štěrbohol o elektr. osvětlení bylo 
usneseno vyžádati rozpočet od elektr. podniků hl. 
m. Prahy. Návrh na úpravu sazebníku za práce 
kominické – obecní zastupitelstvo souhlasí s ce-
nami určenými zemským úřadem. Číslování domů 
ve Štěrboholech stejnými tabulkami – byla dána 
výzva k občanstvu na objednávku tabulek s čp., 
které opatří obec. Pan továrník Werner oznamuje, 
že tělovýchovná jednota Sokol chce sázeti ovocné 
stromy a žádá, aby obec přidělila k tomuto účelu 
vhodné místo. Zde by se mělo jednat o možnost 
sázeti stromy kolem cesty vedoucí Na Homoli.

20. dubna 1940
Usneseno, aby bylo pamatováno v příštím 

obecním rozpočtu položkou na elektrifikaci No-

vých Štěrbohol a zkoumání možnosti získání sub-
vence. Usneseno, aby byli jmenováni do živelní 
komise: p.  Syrový František, Sluníčko Jaroslav, 
Šimon Karel, Mašek František, Křen Josef.

9. května 1940
Projekt na stavbu rybníka – stavební komise 

v příští schůzi projedná návrh projektu a upraví 
jej, aby vyhovoval finančně poměrům obce. Přípis 
„Národní pomoci“ – k tomuto bylo usneseno vě-
novati „Národní pomoci“ 500,– K, mimo obnosu, 
který jest v rozpočtu na rok 1940. Usneseno bylo, 
aby obecnímu strážníkovi bylo předáno 100,– K, 
jako náhrada za dílec, který měl v užívání. Dále 
usneseno bylo, aby panu Mojžíškovi byl udělen pří-
slib domovského práva ve zdejší obci.

20. června 1940
Obecní zastupitelstvo souhlasí, aby byla po-

dána žádost o subvenci na elektrizaci Nových 
Štěrbohol. Usneseno bylo, aby pí. Rysová Anna 
nebyla přijata do svazku domovského ve zdejší 
obci Štěrbohol neboť přerušuje každý rok pobyt 
ve zdejší obci. Panu Františku Rysovi bylo schvá-
leno přijetí do domovského svazku zdejší obce. 
Zástupci místních korporací žádají o povolení 
úpravy hřiště u nového rybníka. Žádosti bylo 
vyhověno. Pan J. Sluníčko upozorňuje, že v No-
vých Štěrboholech jsou téměř ve všech domech 
požární závady. Stavební komise byla pověřena 
zjistit závady a nařídit jejich odstranění.

12. července 1940
Obecní zastupitelstvo usneslo se povoliti 

částku 3.500,– K na zakoupení kamene a výloh 
s tímto spojených pro zřízení rybníka. Obecní za-
stupitelstvo se na vybudování koupaliště a úpravy 
okolí a hřiště s výhradou, že příslušné plány dle 
projektu budou schváleny obecním zastupitel-
stvem po vyjádření nadřízených úřadů.

Usneseno bylo, dotázati se u okresního úřadu 
ohledně zvýšení služného obecním strážníkům.

Jan Pláteník – kronikář
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KLUBOVKA

VODOROVNĚ: A. Jméno zpěvačky Machálkové; 
Slovensky slepě; B. 1.DÍL TAJENKY; C. Název písmene 
„L“ (hov.); Prudká (stráň); Ženské jméno (27.3.); SPZ 
Praha východ; D. Peněžní poukázka; Postup; Vlastní 
Evě; Pražská stavební obnova; E. Předložka s 2.pá-
dem; Něm.lékař; Jnic. Herečky Vránové; Uhelný prach; 
F.  Provazy se smyčkami; 2.DÍL TAJENKY; Jméno 
lvice; G. Angl.Anna; Hlemýždí skořápka; Splést; Náš 
herec ; H. Nádoba na alkohol. nápoje; Ozdoby na lus-
tru; Kolumbijská řeka; I. Šachový konec; Nejvyšší karta; 
Houska; Krokova dcera; J. Biblický prorok; Úvaha lite-
rární; Sněžný muž; Hrot; K. Moji; 3.DÍL TAJENKY; 
Slovenský souhlas; L. Oblast; Lem; Hodně (expr.); Kon-
četina; M. Něm.jako; Žába; Opakovaný zápor; Slezská 
řeka; N. Mazivo; Sportovní oblečení; Zvrat; Písmeno 
řecké abecedy; O. Argentinská značka aut; Římsky 517; 
SVISLE; 1. Africký smrtelný vir; Matka; 2. Část rost-

liny; Domácky Anna; Bezválečný stav; Inic. Munzara; 
3. Kadeř vlasů; Blouznit; Ohon; Einsteinovy iniciály; 
4. Antický bajkář; Alkoholické špičky; Trezor; Chem.
zn.zinku; 5. Osobní zájmeno; Projev pláče; Mládě losa; 
Šlechtici; 6. Nerozpouštět se (o ledu); Nápoj z chmele; 
Zpěvný pták; 7. Zavýsknutí; Zkratka nukleové kyseliny; 
Část uzdečky; Horní část; 8. Cizopasný hmyz; Opět; 
Džíny (anglicky); 9. Slovan (básnicky); Bílkoviny; Ly-
žařská disciplína; 10. Ital.sídlo; Tlačenice; Jméno herce 
Fialy; Římsky 60; 11. Patřící Evě; Část krku; Tíha; Ini-
ciály herce Vetchého; 12. Zpívati; Cílová čára; Označení 
kamionů; Japon.ostrov; 13. Střešní svod; Mazadlo; Po-
schodí; Římsky 511; 14. Babylónský bůh zrození; Druh 
motorky; Súdánská zřícenina; 15. Člověk z vysočiny; 
Kladná elektroda.
POMŮCKY: APSU, NÚRÍ
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: 
Slova jdoucí ze srdce hřejí tři zimy.



®Štěrboholš� za podpory 
MČ Praha-Štěrboholy a Fashion Arena Prague Outlet 

Přijměte pozvání na předvánoční setkání v areálu úřadu
MČ Praha-Štěrboholy, v jehož průběhu se můžete těšit na:

• dílničky a animační program pro dě�
• rozsvícení stromku a proslov pana starosty
• hudební i taneční vystoupení
• dobré jídlo i pi�
• charita�vní sbírku pro FOD – Klokánek Štěrboholy

… a hlavně příjemně strávený adventní večer s rodinou,
přáteli a sousedy.
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Září je tu, milé děti, 
pojďme spolu poznat svět,
naskočíme do své třídy, 
uběhne pár let.
Poznáme se s kamarády, 
dozvíme se nové rady,
informací je zde dost 
a to nejen pro radost.

Další školní rok zaklepal na dveře a již jsme 
z něj stihli i kus ukrojit.

Ve třídě nejmladších dětí Berušek jsme při-
vítali celou třídu nových kamarádů, na které se 
těšily nejen paní učitelky, ale také hračky. Děti 
se stále adaptují na nové prostředí, objevují nové 
pomůcky a učí se komunikovat s paními učitel-
kami, ale také spolupracovat s novými kamarády. 

Jako každý rok je adaptace u dětí velmi indivi-
duální, někteří přicházejí s úsměvem od prvního 
dne, pro jiné je toto období velmi stresující a při-
cházejí s pláčem. I přes slzavý vstup do třídy je 
program takový, že děti zaujme a pláč se mění 
v úsměv.

Do třídy Myšek nastoupilo také spoustu no-
vých dětí, které zvládají adaptaci lépe, protože 
jsou již starší. Kamarádi, kteří již mateřskou 
školu navštěvovali, jim s objevováním třídy po-
máhají. Děti zde mají spoustu krásných hraček, 
stavebnic a neméně zajímavý program, který 
paní učitelky vytváří.

Ve třídách Žabiček a Veverek najdeme také 
nové tváře, které se již ve třídě zabydlely a učí 
se novým věcem. Paní učitelky připravují dětem 
vhodný a zajímavý program. Ve třídě předško-
láků začínají trénovat aktivity pro vstup do zá-
kladní školy, například grafomotoriku, zrakové 
cvičení či matematické představy.

V letošním školním roce čeká na děti spousta 
divadýlek a akcí pro rodiče s dětmi. Jedno diva-
délko nás již stihlo navštívit s pohádkou „Veverka 
zrzečka“ a také za námi přijela Záchranná sta-
nice zvířat s ukázkou dravců a sov, což bylo pro 
děti velmi zajímavé.

Věříme, že se již bude moct vše uskutečnit 
a velmi se všichni na akce těšíme.



22 23Štěrboholské listy 3/2022 Štěrboholské listy 3/2022

DEN 
V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

Letošní školní rok se naše dříve malá škola 
opět rozrostla. Kromě žáků 1. a 2. stupně jsme 
letos mohli poprvé přivítat i žáky přípravné třídy. 
Ti se budou celý rok učit dovednostem, které 
jim pomohou k úspěšnému nástupu do 1. třídy. 

A jak takový běžný den našich nejmenších 
vypadá? Každé ráno čeká děti milé uvítání paní 
učitelky a povídání v kroužku. Společně si zo-
pakují básničky, které se tematicky vztahují 
k  danému ročnímu období, a poté už hurá do 
práce. Děti si postupně zvykají na sezení v lavi-
cích, trénují uvolňování ručky a správný úchop 
tužky. S pomocí paní učitelky a plyšových ka-
marádů zlepšují své komunikační a sociální do-
vednosti a  učí se spolupráci. Stejně jako jejich 

ADAPTAČNÍ KURZ
V tomto školním roce čekalo na žáky 

2. stupně v září několik překvapení! Noví učitelé 
a adaptační kurz. 

Tři krásné dny, 21.–23. 9., strávili žáci 
v malebném posázavském prostředí rekreačního 
areálu Garnataurus nedaleko Kounic. Našim 
„šesťákům“ tento kurz pomohl překonat obavy 
z přestupu na 2. stupeň, seznámit se s novou 

starší školou povinní spolužáci začínají vyplňovat 
pracovní listy a seznamují se se školními pomůc-
kami. To vše prostřednictvím her a zábavných 
úkolů. Nechybí pravidelné zařazování výtvarných 
chvilek a činností pro procvičení jemné i hrubé 
motoriky. A protože se řídíme heslem „ve zdra-
vém těle zdravý duch“, chodí děti s paní učitel-
kou na pravidelné procházky do parku Hrušov 
nebo se věnují pohybovým aktivitám na školním 
hřišti. Když počasí venkovnímu dovádění zrovna 
nepřeje, trénují sportovní zdatnost alespoň v tě-
locvičně. Závěr dne je tradičně věnován přede-
vším odpočinku, a to v podobě společné četby 
dětských knih či poslechu pohádek. 

Našim milým malým žáčkům přejeme, aby se 
jim v přípravné třídě líbilo a aby do školy chodili 
vždy jen s radostí a s úsměvem na rtech.

Martina Valná, 
třídní učitelka II. A

třídní učitelkou a nastartovat přátelské vztahy 
mezi spolužáky. „Sedmáci“ si během pobytu pro-
hloubili své vztahy a ověřili si, že spolu dokáží 
skvěle spolupracovat.

Úžasní lektoři připravili pro žáky různé tý-
mové hry strategické, komunikační a zábavné, 
při kterých byla nutná nejen spolupráce, ale 
i vzájemná důvěra. Mnozí žáci dokázali překonat 
i svůj strach z výšky a tmy. Nám, vyučujícím, 
kurz pomohl s utvářením „zdravého“ kolektivu 
a k přečtení vztahů mezi žáky.

Neradi jsme opouštěli Slunečné údolí, lektory 
a skvělou domácí stravu. Kdo ví, třeba se sem 
zase vrátíme! 

Páťáci, máte se na co těšit!

 Mgr. L. Klasnová  
a Mgr. A. Ludvíková,  

třídní učitelky
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Příprava na mateřskou školu bez maminek, 
pro děti od 18ti měsíců s rozšířenou sportovní 
a výtvarnou výchovou. 

Na konci školního roku jsme se museli rozlou-
čit s většinou našich malých absolventů, kteří nám 
odešli do mateřských školek. Ale v září jsme opět 
přivítali nové „malé Kulíšky“ a stále se na další ba-
tolátka těšíme. S dětičkami si během dopoledne 
v  tematicky zaměřeném programu hrajeme, cvi-
číme, zpíváme, malujeme a před polednem shléd-
neme krátké maňáskové divadélko. Máme individu-

ální přístup ke každému nováčkovi a naším cílem 
je, aby se co nejrychleji začlenil do kolektivu a po-
stupně si našel nové kamarády. Překážkou nejsou 
ani plenky.

Náš koutek se nachází v ulici U Školy ve více-
účelové hale Štěrboholy, a je otevřen od pondělí 
do pátku v době od 8:00 do 14:00 hod. Nováčky 
přijímáme během celého roku. Není nutná každo-
denní docházka, můžete si vybrat libovolný počet 
dnů v týdnu.

Bližší informace naleznete se na našich webo-
vých stránkách a facebooku. Budeme rádi, když 
nám zavoláte a přijdete se na nás podívat.

www.predskolka-kuliskov.cz/
www.facebook.com/kuliskov2013
Hana Škodová tel.: 602 688 426

Těšíme se na Vaši návštěvu 

Kulíškov pro nejmenší



Děkujeme Martině a Kerrymu Adams 
za zorganizování této akce.

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM 
BBQ+RIB FESTIVAL ŠTĚRBOHOLY 2022 
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Po prázdninové přestávce už to v našem ro-
dinném centru zase ožilo a my jsme rádi, že jsme 
mohli přivítat nové děti na našich aktivitách. 

Od září pokračuje náš dopolední kurz Příprava 
na školku pro děti ve věku 2–4 roky, tentokrát jen 
ve středečním termínu. Společně s dětmi se už tě-
šíme na všechny radosti a výzvy, které nám tento 
školní rok přinese. (středa 8:30–12:00)

Zároveň se nám podařilo otevřít kroužek 
LEGO Powered Up pro všechny nadšence do 
Lega ve věku 6–9 let, kteří se chtějí naučit své 
modely vybavit bateriemi, motorky či světly. 
Zatím máme za sebou prvních pár lekcí, ale už 
teď se nám plní skříň výtvory, mezi kterými jsou 
dálkově ovládaná auta a další vozítka, ale také 
spousta vědecko-fantastických modelů, u kte-
rých možná ani sami konstruktéři netuší, k čemu 
vlastně slouží. (středa 16:00–17:30)

Od příštího pololetí bychom rádi opět otevřeli 
kurz Umělecké dílničky pro děti ve věku 6–9 let 
a už nyní přijímáme předběžné rezervace. (pon-
dělí 16:30–17:15)

Ještě bychom chtěli pozvat všechny děti a je-
jich rodiče, prarodiče a kamarády na Pohádku 
O zeleném kocourkovi, kterou chystáme na ko-
nec listopadu.

Stále je také možné využít nabídky psycholo-
gického poradenství a rodinné poradny.

Více informací a možnost přihlášení najdete 
na našich webových stránkách nebo na Face-
booku. V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů se 
na nás můžete obrátit na telefonu, emailu či se za 
námi zastavit osobně na adrese K Učilišti 50/13.

Čtyřlístek dětem z.s.
čtyrlístek@ctyrlistekdetem.cz

tel. 724 667 690
www.ctyrlistekdetem.cz

https://www.facebook.com/ctyrlistekdetem

Těšíme se na Vás.
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Díky našemu programu Čtyřlístek pro štěstí 
se nám daří pomáhat spoustě rodin, od kterých 
pravidelně slyšíme slova díků. 

Proto bychom tentokrát chtěli na těchto 
řádkách i my poděkovat všem, kteří pomáhají 
s námi. V prvé řadě Městské části Praha-Štěrbo-
holy, díky níž máme prostory pro naši činnost, bez 
nichž by to zkrátka nešlo. Dále pak společnosti 
Monetica a. s., která nás již od našeho vzniku 
podporuje a pomáhá nám tento projekt finan-
covat. S finančním zajištěním projektu dále po-
máhají ČEPS a. s., Nadace ČEZ, NF Albert, NF 
TESCO, NROS, MČ Praha 14, MČ Praha 10, 
MČ Praha 15, město Český Brod a město Bran-
dýs nad Labem – Stará Boleslav. Děkujeme také 
Tescu Skalka, díky kterému můžeme pravidelně 
každý týden našim rodinám předat potravinovou 

pomoc v podobě ovoce, zeleniny a pečiva. Také 
bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám po-
mohli obnovit vybavení naší kanceláře po záři-
jové návštěvě zlodějů. Bylo to náročné, ale díky 
vám jsme již za chvíli zvládli fungovat jako před 
vykradením. A v neposlední řadě bychom chtěli 
moc a moc poděkovat všem jednotlivcům, kteří 
nám pravidelně nosí věci pro rodiny. Děkujeme 
všem, moc si vaší podpory vážíme.

Rodinám nabízíme psychologické poradenství 
a zprostředkování materiální a potravinové po-
moci na základě jejich konkrétních potřeb. 

Pokud potřebujete pomoci nebo naopak chcete 
nabídnout pomoc rodinám, se kterými spolupra-
cujeme, neváhejte nás kontaktovat na telefonu  
724 667 690 či emailu ctyrlistek@ctyrlistekdetem.cz. 
Příběhy rodin zařazených do programu Čtyřlístek 
pro štěstí, podmínky programu a možnost při-
hlášení naleznete na našich webových stránkách 
www.ctyrlistekdetem.cz.

 

Veřejná sbírka na podporu rodin 
č.ú. 103092366/2250



SE SOKOLEM V POHYBU



LAMPIÓNOVÝ 
PRŮVOD
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tukas.cz

Nabídka do odvolání. Reprezentativní příklad Jogger Essential ECO-G 100-5 míst: cena vozu: 411 000 Kč vč. DPH, výše úvěru: 349 350 Kč, jednorázová
splátka hrazená klientem: 41 100 Kč, úroková sazba: 8,53 %, RPSN: 11,7 %, 1.–47. měsíční splátka úvěru: 4 365,6 Kč, 48. splátka úvěru: 275 370 Kč, 1.– 48. měsíční
splátka havarijního pojištění a povinného ručení: 987 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení: 527 946 Kč, délka úvěru: 48 měsíců, nájezd:
10 000 km/rok. Celková měsíční splátka včetně pojištění 5 353,0 Kč. Denní splátka 176 Kč je vypočtena jako průměrná denní splátka podle vzorce: (měsíční splátka
včetně pojištění, tj. 5 353,0 Kč x 12) / 365. Součástí financování je zdarma Garance Plus na 5 let/ 100 000 km (dle toho, co nastane dříve). Dacia Financial Services
znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto
dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce. Dacia Jogger: spotřeba 5,6–7,8 l / 100 km, emise CO2 118–138 g/km. Uvedené spotřeby paliva
a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.
Akční nabídka zimních pneumatik platí do odvolání. Nabídka zimních pneumatik platí pro 4 ks zimních pneumatik podle rozměru pneumatik v základní výbavě
konkrétní verze vozidla.

NOVÁ
DACIA JOGGER
DOSTUPNÁ I JAKO ECO-G BENZÍN + LPG

b y t y  •  d o m y  •  p o z e m k y  •  k o m e r č n í  p r o s t o r y

c h c e t e  p r o d at  j a ko u ko l i  
n e m o v i to st  v e  št ě r b o h o l í c h ?

ko n ta kt uj t e  m ě .

+420 777 106 906
michal@radotinsky-reality.cz

www.radotinsky-reality.cz

INZERCE:



INZERCE:INZERCE:
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CENÍK INZERCE VE ZPRAVODAJI 
ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY (formát A5)

soukromá inzerce nepodnikající podnikatelská inzerce

1 str. 1 000 Kč 1 str. 2 000 Kč

2/3 str. 650 Kč 2/3 str. 1 350 Kč

1/2 str. 500 Kč 1/2 str. 1 000 Kč

1/3 str. 325 Kč 1/3 str. 650 Kč

1/4 str. 250 Kč 1/4 str. 500 Kč

1/8 str. 125 Kč 1/8 str. 250 Kč

1/16 str. 65 Kč 1/16 str. 125 Kč

1 řádek 10 Kč 1 řádek 10 Kč

tučný řádek 30 Kč tučný řádek 30 Kč
spolky (strany, občanská sdružení apod.) ZDARMA

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Provozovna:
Makovská 933 (1 km od Štěrboholské spojky), Dolní Počernice, Praha 9
Ovenecká 849/3 (u Technického muzea), 170 00 Praha 7-Letná
Pohřební služba Nymburk – provozování obřadní síně, Lipová 563/20,  288 02 Nymburk, Tel: 325 532 685 

Non stop služba: 602 220 894



V ceně párty se můžete těšit na
animátorku, dort i drobné 

občerstvení. Nebude chybět dětské 
šampaňské, balónky, 

výzdoba i další párty doplňky. 

Za příplatek můžeme zajistit 
facepainting, balónkovou show, 
kouzelníka, nebo cokoliv dalšího 

pro nezapomenutelnou oslavu 
narozenin.

Pondělí - pátek mezi 9 - 14 hodinou, sleva 20 %.

REZERVACE NA WWW.EUROPARK.CZ


