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Vážení spoluobčané,
poměrně mírná zima nám dovolila pokračovat 
v realizaci a dostavbě nových dvou pavilonů ma-
teřské školy v parku Hrušov. Projekt je ve stádiu 
dokončovacích prací a terénních úprav. Už jen 
barevná fasáda a můžeme otevírat. Financování 
této stavby nebylo lehké, zrekapituluji zde časový 
sled událostí. Na první etapu se nám podařilo zís-
kat 50 % z prostředků dotační rezervy Magist-
rátu hl. m. Prahy, zbytek jsme pokryli z vlastních 
zdrojů. Na druhou etapu se nám podařilo získat 
70 % prostředků z dotační rezervy hl. m. Prahy 
a na zbytek se pokoušíme dosáhnout žádostí 
o  přidělení finančních prostředků z  rezervy hl. 
m. Prahy na rok 2015 určené pro malé městské 
části na školství. Pro naši „malou“ městskou část 
se jedná o nemalou investici. 

Také v základní škole nás čekají změny. Dojde 
ke stavebním úpravám původních učeben mateř-
ské školy i hygienického zázemí, které začnou 
po přemístění mateřské školy a budou probíhat 
během letních prázdnin. Současně máme po-
dánu žádost a projekt na Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy na „Přestavbu základní 
školy Štěrboholy“, které jsou ve fázi hodnocení 
podaných projektů, a rozhodnuto bude pravdě-
podobně do konce března 2015.

Rád bych se zmínil o rozpočtu hl. m. Prahy, 
který úzce souvisí s rozpočtem městských částí. 
Naše městská část bude schvalovat vlastní rozpo-
čet během března. Rozpočet je veřejně k dispo-
zici na webu městské části a na úřední desce. Jak 
je z něj patrné, magistrát přerozděluje finanční 
prostředky koeficientem, který ve výsledku činí 
2 500 Kč na obyvatele trvale hlášeného v  MČ 

dle údajů statistického úřadu předchozího roku. 
V této částce však nejsou zahrnuty investice na 
opravy komunikací, sítí, chodníků, údržbu ze-
leně, které jsou ve vlastnictví městské části či 
jsou městskou částí provozovány. Na investice 
do školství je v rozpočtu hl. m. Prahy alokována 
částka 150 mil. Kč na investiční akce a 150 mil. 
Kč na akce neinvestiční. Příslib od náměstkyně 
primátorky paní Kyslingerové zní, že přednostně 
budou finance přiděleny na již probíhající akce 
s přihlédnutím k finančním možnostem jednot-
livých městských částí v  Praze. Doufejme, že 
naše městská část uspěje a bude moci ušetřené 
finance, které by jinak putovaly do nové školky 
a přestavby učeben ve škole, použít na rozšíření 
ploch zeleně, realizaci nových projektů, odstra-
nění havárií či opravy propadlých komunikací.

V lednu jsme zahájili plesovou sezónu Mysli-
veckým plesem, který se velmi vydařil. Opravdu 
velký zájem potvrdil, že tato akce si již našla 
své pevné místo v kulturním dění obce. Doufám, 
že i blížící se Maškarní bál, pořádaný Městskou 
částí a  TJ Sokol Štěrboholy, bude mít velkou 
účast, i když příprava je vždy poněkud nároč-
nější. K poslechu i tanci bude hrát nově kapela 

SLOVO 
STAROSTY

SPEKTRUM, své štěstí můžete zkusit v bohaté 
tombole. Na odpoledne je připraven karneval pro 
děti se soutěžemi, písničkami dýdžeje Milana 
a vystoupením žactva TJ Sokol Štěrboholy. 

Další tradiční akce, na které se již teď mů-
žete těšit, bude Pálení čarodějnic a Pohádkový 
Park Hrušov – tentokrát v  duchu cirkusových 
kejklí, kde se děti přiučí cirkusovému řemeslu. 
Sejdeme se ve čtvrtek 30. 4. 2015 v 16 hod. 
v Parku Hrušov a následně v parku před školou. 
Snad nám počasí bude přát.

Další akcí, kterou bych rád uskutečnil ve 
spolupráci s  místními firmami během svátků 
vítání léta, je Letní odpolední grilování spojené 
s ochutnávkou různých druhů pokrmů z různých 
částí světa a večerní Letní kino. Určitě se máme 
společně na co těšit. 

František Ševít – starosta

ÚŘAD 
MĚSTSKÉ 
ČÁSTI
PRAHA – ŠTĚRBOHOLY
KONTAKT: 
Ústřední 135/15, 102 00 Praha 10 
IČ: 00231371
tel.: 272 701 734
e-mail: info@sterboholy.cz
www.sterboholy.cz

NÁVŠTĚVNÍ DNY A HODINY:
PO, ST  8:00–12:00, 12:30–17:00
PODATELNA A INFORMAČNÍ KANCELÁŘ:
PO–ČT  8:00–12:00, 12:30–15:00
PÁ  8:00–12:00
OVĚŘOVÁNÍ SHODY OPISU/KOPIE LISTINOU 
A OVĚŘOVÁNÍ PRAVOSTI PODPISU:
PO, ST  8:00–12:00, 12:30–17:00
ÚT, ČT  8:00–12:00

KONTAKTNÍ MÍSTO CZECHPOINT
•	 výpisy z katastru nemovitostí
•	 výpis z rejstříku trestů
•	 výpis z karty řidiče
PO, ST 8:00–12:00,  12:30–17:00
ÚT, ČT 8:00–12:00

MČ NA SOCIÁLNÍ SÍTI FACEBOOK
pod adresou: 
Štěrboholy–dobrá volba

MÍSTNÍ KNIHOVNA A INTERNET
Knihovna otevřena každé pondělí
16:00–17:30 hod.
•	 Internet zdarma

MĚSTSKÁ POLICIE:
OKRSKÁŘI: Morkovca Ján,
Málek Richard, Nalewajka David
OKRSKOVÁ SLUŽEBNA:
U Školy 286, Štěrboholy, Praha 10
tel.: 272 700 205
ÚŘEDNÍ HODINY: pondělí 13:00–18:00 hod.
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U králíků osobně doporučuji – obzvláště zde, 
ve Štěrboholích – očkovat proti myxomatóze 
(viz níže), i když obecně toto očkování spadá do 
kategorie očkování volitelných.

„Volitelná“ očkování jsou aktuální v závislosti 
na životním stylu konkrétního psa (kočky, králíka 
atd.) a na tom, v jakém prostředí zvíře žije.

U psů jsou to očkování proti původcům tzv. 
„psincového kašle“, dále proti leptospiróze, proti 
lymeské borelióze (orgánovému onemocnění 
přenášenému klíšťaty), proti tetanu a případně 
proti kožním plísním. U chovných fenek je 
vhodné krátce po připuštění a poté krátce před 
očekávaným porodem očkovat proti herpesviróze, 
která je často příčinou ranného úhynu štěňat.

„Venkovní“ kočky (tedy takové, které se 
pohybují nejen doma, ale také volně venku, 
a  přicházejí tedy do kontaktu s tzv. kočkami 
„divokými“) by měly být očkovány proti chlamy-
dióze (dalšímu původci „kočičí rýmy“), virové 
leukémii, případně (podle místní situace) proti 
lymeské borelióze (přenášené klíšťaty), a proti-
kožním plísním.

U králíků je volitelné očkování proti moru, 
proti myxomatóze (s ohledem na situaci ve Štěr-
boholích viz níže), proti „hnisavé rýmě“ (tedy proti 
pasteurelóze) a případně proti kožním plísním.

Štěrboholy jsou oblastí s vysokou hladinou 
spodní vody (o čemž by mohl – kdyby mohl – 
vyprávět sám generál Schwerin) a tedy s vyšším 
výskytem klíšťat a komárů.

Klíšťata přenášejí na psy a na kočky bore-
liózu, bakteriální onemocnění, které je sice léči-
telné, ale obvykle je zachyceno pozdě, a sledky 
(podle toho, které orgány byly postiženy). Štěr-
boholy se podle epidemiologů nacházejí v ob-
lasti, ve které je asi 20 % klíšťat napadených 
borelií.Komáři přenášejí na králíky myxoma-
tózu. O tom by mohli vyprávět někteří chova-
telé králíků „na maso“, ale i majitelé králíků-
-mazlíčků zde ve Štěrboholích, na základě svojí 
loňské osobní zkušenosti. Je tedy na zváženou, 
zdali neuvažovat o vakcinaci sdruženou vakcínou 
proti moru a myxomatóze.

 Kdy očkovat?

1. Včas!
Mláďata (štěňata, koťata, králíčata) lze oč-

kovat již od 6. týdne věku (i když nejčastěji se 
mláďata očkují mezi 8. až 10. týdnem věku). 
Tím se podpoří imunita proti většině původců 
onemocnění, kterou mláďata „obdrží“ od svých 
matek prostřednictvím mateřského mléka.

Aby imunita byla dlouhodobá, je třeba mládě 
za 3 až 4 týdny přeočkovat. U většiny vakcín se 
pak pravidelné očkování opakuje jednou ročně.

2. Pravidelně!
U většiny vakcín je třeba – pro dlouhodobé 

udržení imunity – přeočkovávat každý rok. 
V  případě vztekliny je možnost zvolit vakcínu, 
která se přeočkovává jednou za dva, nebo i tři 
roky. Ale platí to pouze pro tu vzteklinu! Proti 
ostatním nemocem (psince, parvoviróze, hepa-
titidě aj.) je třeba přeočkovávat stále jedenkrát 

ročně. Moje osobní zkušenost je ta, že majitel 
si zapamatuje to „příjemnější“, totiž že na další 
očkování jde se svým zvířecím kamarádem až za 
dva (nebo tři) roky. Pak je ale překvapen, když 
jsem nucen jej informovat, že chce-li svého svě-
řence očkovat i proti dalším nemocem (psince, 
parvoviróze, hepatitidě aj.), je třeba začít celé 
očkovací schéma znovu: tedy 1. injekce, za 3 až 
4 týdny 2. injekce a pak pravidelně každý rok. 
Ztoho důvodu doporučuji návrat k jednoduchosti 
a očkovat vše jednou ročně.

3. Když je zvíře zdravé!
Trvat na očkování jenom proto, abychom do-

drželi příslušný termín očkování, i když je náš 
mazlíček evidentně nemocný, nebo i jen „není ve 
své kůži“, není dobře. Zaprvé se zvyšuje riziko 
nežádoucích reakcí na (jakoukoli) vakcínu, za-
druhé se snižuje pravděpodobnost, že navozená 
imunita bude kvalitní, a dále to není vůči našemu 
zvířecímu kamarádovi fér. 

4. Když je zvíře odčervené!
V optimálním případě je dobře zvíře očkovat 

nejlépe dva týdny po odčervení. Jeho imunitní 
systém se tak „nerozptyluje“ bojem proti vnitř-
ním cizopasníkům a může se plně „soustředit“ na 
vytvoření plnohodnotné imunity. Proto já osobně 
nabízím všem majitelům, kteří se dostavili na 
pravidelné očkování, i přípravky k odčervení tak, 
aby je měli doma v předstihu a svému mazlíčkovi 
je podali právě ty doporučené dva týdny před 
návštěvou veterinární ordinace (odpadá tak nut-
nost další návštěvy za účelem pořízení „odčer-
vovadla“).

Pokud jsme zvíře odčervit nestihli, je možné 
podat odčervení i po vakcinaci. Pak ale doporu-
čuji vyčkat alespoň tři dny. Pokud by zvířeti po 
vakcinaci nebylo dobře, vímě všichni (zvěrolékař 
i majitel), že to bylo po vakcíně, a ne po od-
červovací látce (a příště můžeme zvolit vakcínu 
jinou).

OČKOVÁNÍ 
DOMÁCÍCH 
MAZLÍČKŮ

Každý zvěrolékař pozná, že se blíží jaro, 
podle toho, že v jeho ordinaci naroste počet ma-
jitelů, kteří přivádějí své zvířecí souputníky k pra-
videlnému očkování, nebo se na témata s očko-
váním související vyptávají. V případě veterinární 
ordinace zde ve Štěrboholích jsou to nejčastěji 
psi, kočky a králíci.

A tak mi dovolte, abych na nejčastěji se opa-
kující dotazy odpověděl touto cestou a v jistém 
předstihu:

 Proč očkovat?
Primárním důvodem očkování je – stejně, 

jako u nás, lidí – ochrana před závažnými a často 
i smrtelnými nemocemi. To je asi jasné!

Některá očkování jsou ale také „ze zákona“ po-
vinná! Jiná jsou doporučená a další jsou volitelná.

U psů (vždy!) a u koček, které cestují do 
zahraničí, je povinným očkováním očkování 
proti vzteklině, a to přesto, že se v současné 
době vzteklina na území České republiky nevy-
skytuje. Jenže v okolních zemích ano a nejsou 
výjimečné případy, kdy si lidé z těchto okolních 
zemí sem k nám přivezou zvířátko, do kterého se 
během své dovolené, nebo služební cesty zamilo-
vali, a jeden nikdy neví!

 Proti čemu očkovat?
Vzteklinu jsem tedy již zmínil. Další v řadě 

jsou očkování doporučená. U psů se jedná o: 
psinku, infekční (virovou) hepatitidu, a parvo-
virózu. U koček je doporučeno očkování proti 
původcům tzv. „kočičí rýmy“ (tedy odborně 
proti herpesviróze a klaiciviróze) a proti tzv. “ko-
čičímu moru“ (tedy proti kočičí panleukopaenii). 
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 Kdy neočkovat?
Rozhodně není možné očkovat zvíře, které 

není zdravé: trpí horečnatým onemocněním, 
nebo zvíře, které je léčeno antibiotiky!

Rovněž není vhodné očkovat zvíře, které 
trpí zánětlivým onemocněním (nejčastěji uší, 
dásní, případně očí) či trpí průjmem.

V takových případech je třeba nejdříve zvíře 
vyléčit a až když je zdravé (a v případě léčby 
antibiotiky uplynul od poslední dávky alespoň 
jeden týden), může být naočkováno (příslušné 
„orgány“ si zdravotní stav zvířete mohou ověřit 
u ošetřujícího veterinárního lékaře).

 Jak by takové očkování mělo probíhat?
Tak především v klidu!
Návštěva veterinární ordinace je opro většinu 

zvířat stresovou situací (frekvence dýchání i sr-
dečního tepu se zvýší i o 20 %, tělesná teplota 
se zvýší i o 0,5 ° C)! Proto je dobře, aby byl 
v klidu především sám majitel, nebo ten, kdo 
psa (kočku, králíka) do ordinace přivádí. Naše 
vlastní emoce se na naše mazlíčky velmi snadno 
přenášejí.

Po příchodu do čekárny je dobře zvířátko 
hned zvážit. Psy je možné uvést přímo na váhu, 
kočky a králíky (případně neklidné, a přitom 
dostatečně malé psy) vážíme v náručí. Pak je 
odložíme (kočky a králíky zpět do jejich přepra-
vek) a zvážíme se sami. Nebojíme se, hmotnost 
samotného majitele zvěrolékaře nezajímá (a to 
ani po vánočních svátcích). Pouze rozdíl obou 
hmotností (tedy se zvířátkem a bez), který 
udává aktuální hmotnost „pacienta“.

Po vstupu (alespoň do naší) ordinace je 
dobře psa nechat pokud možno bez omezení se 
rozhlédnout, vše si očichat a zbytečně je neome-
zovat. Pro mne jako zvěrolékaře je vždy lepší, 
když je pes „v pohodě“, než když se chová 
„mravně“ a disciplinovaně, ale je zjevné, že je 
ve stresu. Pokud u nás nějaký pes „vykramaří“ 
poličky s léky, já to rád později porovnám (ales-
poň mám důvod a příležitost utřít prach). Pokud 

někde zvedne nožku, mám papírové utěrky nebo 
mop. Majitel se přitom může věnovat „společen-
ské“ části návštěvy a pomoci zvěrolékaři nasto-
lit klidnou a přátelskou atmosféru v ordinaci 
(takovýto úvod je tím důležitější, čím větší je pes 
„raubíř“). Kočky a králíci jsou většinou přinášeni 
v přepravkách, které majitelé odloží na vyšetřo-
vací stůl a pak, stejně jako v případě psa, po-
máhají zvěrolékaři nastolit „pohodu“ v ordinaci.

„Společenský“ úvod návštěvy plynule přechází 
v kontrolu očkovacího průkazu a dotazování 
na současný zdravotní stav pacienta (někdy se 
k této části dostanu až poté, co probereme do-
statečně zevrubně zdravotní stav majitele).

Dalším krokem je základní klinické vyšet-
ření psa (kočky, králíka, aj.). Bez toho by zvě-
rolékař neměl zvířátko očkovat, nemůže totiž 
vědět, zdali je skutečně zdravé, jakkoli je o tom 
majitel přesvědčený (to byste se divili, kolikrát 
odhalím probíhající zánět v uších nebo na dás-
ních). Pokud je to jen trochu možné (je-li pes 
dostatečně velký a klidný), je dobře psy vyšetřit 
na zemi. Malá plemena a jedince pohybující se 
po ordinaci nadzvukovou rychlostí vyšetřuji ra-
ději na vyšetřovacím stole. Kočky a králíky je 
dobré ponechat v jejich přepravce. Pouze spolu 
s majitelem odstraníme její vrchní část. Zvířát-
kům tak ponecháme jejich jakž takž domácí 
zázemí a současně omezíme možnost jejich po-
hybu, aniž bychom je museli násilím držet na 
místě. V rámci základního vyšetření je zvěrolékař 
povinen zkontrolovat zdravotní stav zvířete vy-
šetřením jeho srdce, plic (poslechem), případně 
zkontrolovat jeho teplotu teploměrem. Zabere 
to o něco více času (cca 5 minut), ale zvířátko 
si postupně zvyká na ošetřování, které (zatím) 
nebolí a majitel i zvěrolékař má příležitost zjis-
tit, jak na tom zdravotně skutečně je. Pak ještě 
nahlédnu do uší, prohlédnu zuby a dásně a oči.

Pak – pokud je zvířátko zdravé, a je tedy 
možné jej očkovat – pro psa (kočku, králíka) 
nastává přestávka a zvěrolékař vybere z chlad-
ničky vakcínu a jde si sednout, vyplní příslušné 

kolonky v očkovacím průkazu, nalepí kontrolní 
nálepky z lahviček vakcín, ohřeje vakcínu v dlani 
(veřte, že zvířátka to ocení) a jde smíchat su-
chou a tekutou očkovací látku, natáhne směs do 
injekční stříkačky a za laskavého konverzování 
s majitelem mu rychlým a elegantním pohybem 
vpíchne (většinou) podkožní injekci (tomu „pa-
cientovi“, ne majiteli). Většinou stačí, když ma-
jitel upoutá pozornost svého zvířecího svěřence 
na sebe, maximálně jej přidrží za obojek. Když 
jde vše, jak má být, pes (kočka, králík) si toho 
ani nevšimnou!

Chybí Vám na celém postupu něco? Jak to, 
že pan doktor neprovedl desinfekci místa vpi-
chu? V případě očkování se desinfekce nedopo-
ručuje, protože je velké riziko, že by tím očko-
vání bylo znehodnoceno a nedošlo by k navození 
požadovaného stupně imunity.

Celý tento proces obvykle nezabere více než 
15 až 20 minut (z toho největší část zabere 
„úřad papírování“).

Co se stane, když „prošvihnu“ termín pra-
videlného očkování?

Obranný (imunitní) systém není stroj. Tím 
chci říci, že není naprogramován (zvěrolékařem, 
ani nikým jiným) tak, že přesně v den (hodinu 
a minutu), kdy by mělo zvíře obdržet novou oč-

kovací látku, je „stará“ imunita vypnuta a dále již 
nefunguje. Jinými slovy: není třeba panikařit, 
pokud dojde k prodlevě několika týdnů (o dnech 
nemluvím)! Problém může nastat pouze u vztek-
liny, která je „ze zákona povinná“, a pokud by 
Váš pes byl kontrolován (například městskou po-
licií nebo v rámci přechodu hranic), mohli byste 
být jako majitelé vystaveni jistým nepříjemnos-
tem (jakým, to závisí na konkrétním představi-
teli zákona a pořádku).

Pokud je očkování „prošlé“ v řádu měsíců, 
je třeba začít jakýsi nový cyklus očkování tak, že 
zvíře obdrží dvě vakcinace v rozmezí cca jednoho 
měsíce a dále pokračuje opět jednou ročně.

Pokud majitel například potřebuje se zvíře-
tem cestovat a ví, že termín dalšího očkování 
spadá do doby jeho pobytu v zahraničí, není pro-
blém naočkovat zvíře o nějaký ten den (týden) 
dříve. Je to pořád lepší, než pak na hranicích 
vysvětlovat, že…

MVDr. Ivan Borský
praktický veterinární lékař

U Radiály 137/4 
102 00 Praha 10-Štěrboholy

ivan.borsky@pinewoodco.com
GSM: 602 225 674

PŘEHLED MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZE PSA
v roce 2015 v MČ Praha Štěrboholy

za psy chované  další pes téhož 
v rodinném domě:  poplatníka:
200 Kč důchodci  300 Kč
300 Kč ostatní  600 Kč
600 Kč firmy  900 Kč
za psy chované v bytovém domě:
1 500 Kč ostatní  2 250 Kč
úlevy a osvobození (*) 
Splatnost: 31. 3. 2015

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Poplatek ze psů platí držitel psa městské části dle 
trvalého bydliště nebo sídla.
Platí se za psa staršího 3 měsíců a je potřeba se 
přihlásit na ÚMČ.
V Praze je povinnost označit psa staršího 6 měsíců 
mikročipem nebo tetováním (provádí veterinární lékař) 

a do 15 dnů od označení psa přihlásit do evidence 
Magistrátu hl. m. Prahy (lze i prostřednictvím ÚMČ);
do 15 dnů hlásit veškeré změny v ohlášení (čip, úhyn 
psa, důchod, stěhování, nový pes).
Přihlásit psa je povinen i držitel psa, který je od 
poplatku osvobozen.

PRÁVNÍ PŘEDPISY:
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů;
obecně závazná vyhláška č.23/2003 Sb., hl. m. 
Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších 
předpisů
(*) Podrobnosti na ÚMČ (D. Augustýnová, tel: 
272 701 734)
Plaťte prosím v pokladně/podatelně úřadu v Po a St  
8–12, 13–17 h, Út 8–12 h (hotovostně),  
nebo převodem na účet č. 2000718329/0800. Každý 
poplatník obdržel během února do schránky složenku, 
na které je uvedena částka a variabilní symbol.



8 9Štěrboholské listy 1/2015 Štěrboholské listy 1/2015

KLUBOVKA
VODOROVNĚ: A. Starší zkr.naší republiky; 
Popravčí; Označení krátké textové zprávy 
na mobilu; B. Zajeti dovnitř; Mořský láčko-
vec; Část molekuly; C. 1.DÍL TAJENKY; 
D. Sloven.jinak; Okraje střech; Typografic-
ká jednotka; E. SPZ Saarlouis (Německo); 
Otázka 6.pádu; Babylónský bůh slunce; 
Primáti; F. Něm.studený; Dílo; Donuce-
ní; Skřítek; G. 2. DÍL TAJENKY; H. Zvuk 
hasičské trubky; Tábor; Uchazeč; I. Sídlo 
na Sicílii; Sibiřská řeka; Pytlácké nástra-
hy; Špaň.mys; J. Zbavovati plevele; Zby-
tek pokáceného stromu; Forma; K. 3. DÍL 
TAJENKY; L. Písková barva; Sled (kniž); 
Ta i ona; Hlavní město Itálie; M. Zasyčení; 
Křovinatý porost; Výstavný dům; N. Bel-
gický houslový virtuos; Našívat záplaty

SVISLE: 1. Vtisknutí; Svazek roští; MPZ 
Barbadosu; 2. Pouze; Popěvek; Kus tráv-
níku; Starověké drnkací nástroje; 3. Hni-
savé ložisko na mandlích; Zn.Arsenu; Lži; 
Ozdobné barvy; 4. Pohyb tágem v kuleč-
níku; Zkr. oděvní tvorby; Adéla domácky; 
Znak (řec.); 5. Šedivo; SPZ Košice - ven-
kov; Alenčin; Stovky; 6. SPZ Rychno-
va nad Kněžnou; Slepičí slabika; Krmivo 
pro dobytek; Odkrojené konce bochníku; 
7. Dojné zvíře; SPZ Michalovce; Ženské 
jméno (24.5.); Šířka; 8. Angl.archa; Zn.o-
lova; Samotná; Řehole (zast.); 9. Pláty 

na plotně; Automotoklub (zkratka); Amer.spisovatel 
(1809–1849); Právě vyrobená; 10. Naklíčený ječmen; 
Citoslovce bolesti; Tlumok; Usmrtit; 11. Šálení; Římsky 
49; Opak stoupat; Dívka (knižně); 12. Skupina zvířat; 
Cizí ženské jméno; Dát za pravdu; 13. Osobní zájméno; 
Žvást; Amer.let.spol (Panamerican Airways); Nepro-
pustná hornina; 14. Vlastniti; Zápach; Ženské jméno 
(8.4.); 

POMŮCKY: DIDOT, SLS, ENNA, NAO, YSAYE, 

ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: 
Krása není vždy pravá a pravda není vždy krásná

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Srdečně zveme všechny nové občánky i jejich rodiče a prarodiče ke slavnostnímu 
uvítání občánků, které připravujeme na 27. května 2015. Akce je určena dětem 
s trvalým pobytem v městské části Praha-Štěrboholy. 
Žádáme rodiče, kteří mají zájem se této akce zúčastnit, aby kontakto-
vali Úřad MČ Praha-Štěrboholy telefonicky na telefonních číslech 272  701 
734, 272 705 846, e-mailem na adrese sterboholy@zris.mepnet.cz nebo osobně 
či poštou na adrese Praha 10, Ústřední 135/15, PSČ 102 00 nejpozději do 
10. 5. 2015. Pozvánku Vám zašleme včas na Vámi uvedenou adresu. 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
Jana Vydrářová, tajemnice ÚMČ 

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA – ŠTĚRBOHOLY

VELKOKAPACITNÍ KONTEJNERY
Kontejnery jsou určeny k odkládání netříděného odpadu výhradně pro občany přihlášené k trvalému 
pobytu v MČ Praha Štěrboholy a nemohou být použity k ukládání živnostenského odpadu!
Součástí přistavení VOK je obsluha, která koordinuje ukládání odpadů. 

Velkokapacitní kontejnery (VOK)  
na 1. pololetí roku 2015:
26. března  14.00–18.00 hod
23. dubna  14.00–18.00 hod
14. května  16.00–20.00 hod
4. června  16.00–20.00 hod
25. června  16.00–20.00 hod

VOK na bioodpad na 1. pololetí roku 2015:
sobota 18. 4. 2014 9.00–12.00
sobota 16. 5. 2014 9.00–12.00
sobota 6. 6. 2014 9.00–12.00
sobota 27. 6. 2014 9.00–12.00

Občané s trvalým pobytem v Praze 10 mohou odevzdávat v pondělí až pátek od 8.30 do 17.00 
hodin, v sobotu od 8.30 do 15.00 hodin veškerý odpad zdarma do sběrného dvoru hl. m. Prahy, 
Za zastávkou 3, Praha 15-Dolní Měcholupy, dále v pondělí až pátek od 7.00 do 17.30 a v sobotu 
od 7.00 do 14.00 hodin ve sběrně nebezpečného odpadu v areálu MIKAPA plus, s. r. o., na adrese 
Dolnoměcholupská 28, Praha 10, Dolní Měcholupy.

Převzetím všech druhů odpadu společnost Praž-
ské služby a.s. garantuje ekologické zneškodnění 
v rámci přísnějších limitů zákona o odpadech 
č.185/2001 Sb. Ve znění zákonů č.477/2001 
Sb.,76/2002 Sb.,275/2002 Sb.,167/2004 
Sb.,188/2004 Sb.

Popelnice na elektroodpad
Vyřazené elektrospotřebiče a elektronický ma-
teriál je recyklován v chráněné dílně Pražských 
služeb a.s. pracovníky se změněnou pracovní 
schopností.

Popelnice na použitý textil Diakonie Broumov
Dne 20. 3. 2012 byla přistavena popelnice na po-
užitý textil k humanitárním účelům. Naleznete 
ho na pozemku městského úřadu Štěrbohol, při 
vjezdu na jeho dvůr z ul. Výrobní. 
Diakonie Broumov je občanským sdružením, je-
hož posláním je pomoc lidem, kteří se z různých 
důvodů ocitli v krizové situaci a na okraji spo-
lečnosti, a to s cílem jejich osamostatnění tak, 
aby mohli opět najít své místo ve společnosti. 
Nosnou činností, která umožňuje poslání orga-
nizace realizovat, je práce s darovaným textilem 
a dalšími věcmi. Diakonie Broumov sbírá pou-
žité ošacení, bytový a jiný textil, nádobí a další 

potřebné věci ve vlastních střediscích nebo za 
pomoci stovek dobrovolníků, kteří darované věci 
od jednotlivých dárců shromažďují.

Co vše můžete darovat?
– letní a zimní oblečení (dětské, dámské, pánské)
– lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
–  látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte 

nám odřezky a zbytky látek)
– domácí potřeby – nepoškozené nádobí
–  peří, péřové i vatované přikrývky, polštáře, 

deky, spací pytle
– veškerou nepoškozenou obuv
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ŠTĚRBOHOLY 
V DATECH 
HISTORIE
Výpis ze školní  
kroniky Štěrbohol

Školní kronika byla založena v roce 1920. Zá-
pisy do školní kroniky od počátku prováděl Josef 
Polanecký jako zástupce řídícího učitele.

Rok 1921 – zřízení samostatné školy.
Po dlouhé a usilovné práci osadníků zdejší 

obce splněno bylo přání občanů – dosažení na-
šich tužeb národních, zřízení samostatné dvou-
třídní veřejné obecné školy. Po celou řadu let 
byly vedeny spory s obcí kejskou, která nechtěla 
propustit obec štěrboholskou ze svazku školního, 
potřebujíc poplatníků, k  úhradě zaplacení své 
nové školy.

Zdejší občané vidouce, že mnohem prospěš-
nější by bylo, kdyby měli svoji školu a ji řádně 
podporovali, než platiti veliké sumy peněz do 
cizí obce, nadto pak dlouhá, v zimě za plískanic 
téměř neschůdná cesta, čímž ohroženo by bylo 
zdraví dítek. Radní usnesli se již 3. března 1909 
ve schůzi obecního zastupitelstva na vyškolení 
z Kej a žádati zřízení samostatné školy. Proti to-
muto opřelo se zastupitelstvo kejské, kde právě 
počali se stavbou nové školy a potřebovali přiš-
kolených obcí k zaplacení.

Po komisionelním změření vzdálenosti a zjiš-
tění jakosti cesty ze Štěrbohol do Kej uznala 

komise žádost o vyškolení za odůvodněnu a do-
poručila ji zemské školní radě ku schválení.

Zatím, než žádost prošla příslušnými institu-
cemi školními, přikázala kejská obec z  rozpoč-
tového nákladu na školu jen 40.000,- K obci 
štěrboholské platiti 10.799,- K, kterýž obnos 
odepřela tato zpraviti žádajíc okresní školní radu 
v Karlíně, aby se stavbou bylo vyčkáno do roz-
hodnutí žádosti.

Zemský školní výbor však výnosem 
z  29. 4. 1910 ke zřízení samostatné školy ne-
svolil, a v  důsledku toho i okresní školní rada 
v  Karlíně zamítla protest proti placení dne 
15. 6. 1910. Zemská školní rada uznala odvolání 
se zdejší obce pro nedostatečné předchozí řízení, 
kterýž výnos pro nedostatečné řízení zrušilo mi-
nisterstvo vyučování. V dalším pak zemská školní 
rada meritorně rozhodla, že nepovoluje vyloučení 
obce Štěrbohol ze svazku obce Kej pro nedo-
statečnou vzdálenost a protože ku zřízení školy 
z pohodlí se nedostává svolení zemského výboru. 
Další odvolání bylo znemožněno výnosem minis-
terstva vyučování z 20. 10. 1910. Tak byly snahy 
vyškolení zmařeny.

Vše bylo brzděno kejskou obcí, která žádala 
o rozšíření své čtyřtřídní školy na pětitřídní, a proto 
souhlasila s  expositurou jen pro děti od 6. roku. 
Po komisionelním šetření cesty ze Štěrbohol do 
Kej povolila zemská školní rada zřízení celoroční 
expositivy pro žáky od 6. do 10. roku. Ve váleč-
ném období školního roku 1914–1919 povoleno, 

aby i děti do 14 let mohly školu doma navštěvovati 
a vyučováno bylo podle rozvrhu školy jednotřídní.

Ve školním roce 1919–1920 toto povolení 
zase bylo zrušeno. Po 28. říjnu 1918 zlepšily se 
vyhlídky na zřízení samostatné školy. Dřívější 
snahy byly obnoveny, a tak konečně po namá-
havém a dlouholeté práci občanstva povolena 
výměrem zemské školní rady ze dne 15. 9. 1920 
samostatná škola v obci, která tím přidělena ze 
školního okresu karlínského, školnímu okresu žiž-
kovskému.

Školní budova.
Poválečná doba, která přinesla s  sebou ne-

slýchanou drahotu všeho a jejíž následky brzdily 
veškeren náš veřejný život v osvobozené vlasti, 
byla příčinou, že nebylo možno postaviti důstoj-
nější budovu školní, jak bylo původně zamýšleno, 
a nutno spokojiti se s prozatímní budovou. Na 
novou stavbu nebude možno asi dlouhá léta 
ještě pomýšleti, uváží-li se, že malá jen přístavba 
II. třídy stála na 50.000,- K, což na naši neveli-
kou obec je to finanční zatížení značné.
(pisatel školní kroniky Josef Polanecký dále uvádí:)

Na nynějším místě stál původně obecní do-
mek s hasičskou zbrojnicí, k tomu byla přistavěna 
I.  třída povolené expositury a konečně v  roce 
1920 zřízena přístavba II. třídy. Dlužno konstato-
vati, že budova v celku je velmi neprakticky sta-
věna – zvláště místem bylo velmi šetřeno.

Počátkem školního roku 1920/21 budova 
byla celkem hotova, pokračováno jen ve stavbě 
zdi kolem dvorku a oplocení. Dvorek sám byl 
původně majetkem obecním a bude zapotřebí 
jej srovnati navážkou, zříditi i školní zahrádku 
a poříditi vrata.

Úprava školy: zakoupení nejnutnějšího škol-
ního nábytku, jakož i pomůcek vyžadovati bude 
ještě značného nákladu a bude nutné zvláště 
v prvých letech v mnohém se uskrovniti a spo-
kojiti se s tím, co jest. Dlouholetý boj občanstva 
o svou školu svědčí o porozumění občanstva mo-
derním proudům kulturním v osvobozené vlasti, 

finanční oběti, jež škole přinesli, budou jistě 
vzpruhou a posilou v řádném konání povinností 
svých ve škole i mimo školu všech, kteří budou 
na této škole působiti.

Na str. 9 „Školní kroniky“ v r. 1932 doplňuje 
zápis učitel Josef Buňata.

… poněvadž zemská školní rada stavěla se 
zamítavě stále k žádosti obce naší a všeliké prů-
tahy úmyslně z návodu a k přání řídícího učitele 
Julia Janče z  Kej činila, sepsána byla žádost 
k  císaři Františku Josefovi. S  tou odešli dříve 
k zemské školní radě zdejší občané: Straka Bed-
řich, Makovec Jan – mocní němčiny, v černých 
úborech a v cylindrech – a hle! Mocný referent 
zemské školní rady kapituloval a příští nové 
měření dne 12. 12. 1912 konané přineslo povo-
lení expositury. O cestě vypravovalo se dlouho. 
„Mrzlo, sníh lítal a naše deputace cylindry mu-
sela si ženskými šátky přivázat, aby jim jich vítr 
nevzal“. Snesli všechny narážky – neboť viděli, že 
prosadili mnoho.

Školní rok 1920/21.
Po dobu, než škola bude definitivně obsa-

zena, ustanoven správcem školy zastupující řídící 
učitel Josef Polanecký, dosud zastupující učitel 
v Říčanech. Jako druhá učitelská síla byla přiká-
zána zdejší škole učitelka slečna A. Kohlíková.

Pokračování příště.
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Pokračování doslovného přepisu jediné docho-
vané kroniky obce Štěrbohol z roku 1934, jejímž 
autorem byl místní učitel a kronikář Josef Buňata.

Pravděpodobně v následujících letech vzni-
kaly další vrchnostenské chalupy a i domky 
s podruhy na vrchnostenském pozemku. Chalup 
v r. 1775 bylo již šest, devět  domků, jeden dvůr 
a i jedna hospoda. Měla tedy obec 17 popisných 
čísel jak zapsána je ve výtahu z hlavní knihy ka-
tastru josefského ze dne 26. ledna 1788 pro obec 
Štěrboholy na bývalém panství malešickém: 

Číslo topo-
grafického 
pořádku Jméno držitele gruntu

Nynější 
č. p.

243 Panský dvůr nro 1 2

275 Pan Jakub Liber, dědičně zakoupená 35

 Hospoda nro 2  

273 Josef Rott, chalupa nro 3 3

271 Franz Světlý, chalupa nro 4 4

269 Martin Spravil, chalupa nro 5 5

267 Jan Alexandr, domek nro 6 6

265 Frant. Alexandr, domek nro 7 7

263 Matěj Hudeček, domek nro 7 7

261 Václav Čepička, domek nro 8 8

259 Jan Rott, domek nro 9 9

245 Jan Kafka, chalupa nro 10 10

247 Antonín Kyris, chalupa nro 11 spáleniště 
(č. 135)

249 Jakub Slívka, domek nro 12 12

251 Matěj Bělohlávek, domek nro 13 13

253 Jiří Kaucký, domek nro 14 14

255 Antonín Batlička, domek nro 15

257 Josef Černý, chalupa nro 16 16

Výtah z abecedního seznamu majitelů sta-
vebních parcel v orig. protokolu katastru stabil-
ního ze dne 8. února 1842. Pro obec Štěrboholy 

na bývalém panství michelském pořízený z Ar-
chivu země České v Praze uvádí tyto majitele. 
Číslo popisné souhlasí s nynějším číslováním. Po-
kud bylo možno z urbárních knih v archivu hl. m. 
Prahy sestaviti postupný seznam držitelů těchto 
chalup a domků do roku 1842, uvádím je hned. 

Č. p. 1
11. června 1819 dostal Václav Vápenka 

povolení od vrchnosti, aby na placu nro 1. ve 
Štěrboholech (20 sáhů délky a 15 sáhů šířky) 
postaviti domek. Nájem 20 zl. 20 kr. vždy ve 
¼ letních lhůtách do důchodu dávati a ruční ro-
boty zdarma konati. 19/2 1827 zemřel a domku 
se ujal syn Jan (uměl již psát). Vdova Kateřina 
a sourozenci Janovi. 

Marie 24 roků, Kateřina 22 roků, Václav 15 
roků, Lidmila 11 roků dostaly podíly po 14 zla-
tých. 7. 3. 1837 koupil domek za 200 zl. od Jana 
Vápenky František Kalaš a Anna rozená Průšová 
z č. p. 21. František Kalaš byl zastoupen otcem 
Václavem Kalašem. 

Č. p. 2
Panský dvůr viz str. 38-48. R. 1842 připomíná 

se Franz a Anna Wotruba, Emphiteut in Sterboholl

Č. p. 3.
Viz str. 129 Vavřinec Šibovský r. 1775 16. 8. 

majitelem byl Josef Rott s manželkou Evou. 
Stavební pozemek měl 75 loket délky a 30 l 
šíře. 26. 8. 1800 koupil chalupu tu štěrbohol-
ský rychtář Jan Olmer s manželkou Kateřinou. 
17. 1. 1838 zdědil ji syn Václav. 

HISTORIE NA 
POKRAČOVÁNÍ

Č. p. 4.
Viz str. 129 Bartoloměj Sukovatej
1775 držel chalupu Jakub Slivka
1779 Jan Světlý a František Světlý
1788 Tomáš Srp
31. 3. 1801 Jakub Žižka, Ten 13. 3. 1834 ze-
mřel. Chalupu převzal syn Jan Žižka. Matce Ve-
ronice musel dáti zdarma byt, dovoliti jí držeti 
si jednu krávu, odváděti 8 strychů žita, 4 str. 
ječmen, 4 str. pšenice, 6 str. bramborů, vědříčko 
naloženého zelí a 10 zl. 

Č. p. 5
Viz str. 129 Václav Kalina

1775 hospodařil tu Karel Kaucký
1788 Martin a Magdalena Spravilovi
1797 ovdovělá Magdalena sama 
Poručníka Horáčka syn Jan vzal si za manželku 
dceru vdovy též Magdalenu jménem a r. 1808 
prodali usedlost Matěji a Kateřině Kouteckým 
(Kouským) za 4520 zl. R. 1809 majitelem jest 
Jan a Kateřina Vodičkovi, koupili od předchůdců 
za 6129 zl. R. 1821 koupili manželé Josef 
a Anna Čubovi za 2123 zl., po nich zdědil syn 
Václav Čuba 1838. Odhadní cena 1600 zl. Při 
chalupě bylo:
12 měr 8 věrtelů polí
2 míry 8 věrtelů luk
A 111/2 věrtel pastvin.

Č. p. 6
Chalupa tato v r. 1726 asi čtvrtá (viz 

str. 129) zvána Alexandrovská r. 1738 připomíná 
se na ní Vondra Alexandr.

r. 1781 Jan Alexandr
R. 1798 koupil ji Martin Kubát od sirotků 

Kateřiny, Doroty a Františka Alexandrových. 
R. 1802 majitelem byl František Musil. R. 1808 
byla oceněna na 922 zl. 42 Kr. 3/2 1817 prodal 
Musil chalupu za 1000 zl. Václavu Kalašovi ten 
pak 1831 Janu a Františce Vápenkovým (byli 
majiteli i č. p. 1. viz str. 132, 133. Františka byla 
rozená Kalašová) za 680 zl. R. 1842 připomíná 

se na chalupě vtělení 141 zl. 36 kr. pro syna 
Karla Vápenku a tolikéž pro dceru Annu, když 
byla 30. 1. 1842 matka Františka zemřela. 

Č. p. 7
Vznikla r. 1738 a sice povoleno vrchností roz-

děliti chalupu č. p. 6. na da díly. R. 1779 držel 
ji František Alexandr, bratr Jana, oba synové 
Wondry. Ale i toto číslo bylo rozděleno (1779) 
na dva díly a druhý díl nesl též č. p. 7, protože 
byla v řadě již chalupa 8. První díl č. p. 7 měli 
1801 Tomáš a Kateřina Alexandrovci a ti pro-
dali Janu a Anně Novákovým za 2500 zl. Anna 
Nováková, roz. Hudečková, ovdovělá znovu pro-
vdána Šubrtová koupila i druhý díl č. p. 7 a spo-
jila v jedno pro svého nemanželského syna Josefa 
Hudečka. R. 1818. majiteli byli Josef a Kateřina 
Podzimkovi. Tento druhý díl byl 27 ½ lokte široký 
a 10 ½ dlouhý.

Č. p. 8.
Připomíná se prvně r. 1775, kdy majitelem 

byl Václav Čepička (jména jsou psána německy: 
Wenzel Czepiczka) č. p. mělo 48 loket délky 
a 24 loket šířky. 1804 přiženil se František Mik. 
Vzal si Čepičkovu dceru Marii. R. 1818 maji-
telem byli Josef Hudeček a matka Anna Šubr-
tová (viz shora). Ti prodali Václavu a Anně 
procházkovým, kteří od r. 1821 do 1830 tu 
hospodařili a roku posledně jmenovaného prodali 
r. 1830 Václavu a Kateřině Hojkovým za 1680 
zl. s 9 měrami polí a 4 měrami luk. Ti za rok 
prodali Františku a Rosalii Jindrovým. 1838 kou-
pil za 1120 zl. Václav Bernard a 1842 za 1000 
zl. František a Kateřina Syrovátkovými a ti ještě 
téhož roku Janu a Magdaleně Větrovským.

Pokračování příště.

Žádáme pamětníky a rodilé Štěrboholáky pokud 
mají nějaké foto či dokumenty vztahující se ke Štěr-
boholům z doby 1850-1950 budeme rádi za poskyt-
nutí k možnému zkopírování a přiložení do kroniky.
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INVAZNÍ  
ROSTLINY

Jak se šíří, co můžeme sami udělat pro 
prevenci jejich dalšího šíření a jak může být 
nápomocen nový zákon o bioodpadech?

Co jsou invazní druhy a proč jsou problé-
mem?

Nepůvodní druhy a jejich šíření ve volné kra-
jině jsou celosvětovým problémem. Mohou jimi 
být nejrůznější druhy organizmů, my se však bu-
deme zabývat pouze nepůvodními rostlinami. Ve 
své podstatě se jedná o druhy zavlečené mimo 
území svého přirozeného výskytu. Jako nepů-
vodní rostliny označujeme všechny druhy, které 
u  nás nerostly od konce posledního zalednění, 
počátky jejich neúmyslného i úmyslného zavle-
čení přitom sahají do období neolitické revoluce 
(cca 5300 př. n. l.). Problémem v naší krajině 
jsou však nepůvodní invazní druhy. Invaze sa-
motná je ve své podstatě procesem překonávání 
bariér geografických, environmentálních a re-
produkčních, bariér, které jim staví do cesty 
problémy s  rozšiřováním a místní vegetace na 
původních stanovištích. O tom, že jsou invazní, 
hovoříme tedy až ve chvíli, kdy se již v cizí kra-
jině samy intenzivně a nekontrolovatelně šíří 
a  ohrožují nebo nějakým způsobem omezují 
druhy domácí. V  průběhu času ale mohou ně-
které invazní rostliny získat statut postinvazní 
a některé zdomácnělé nepůvodní druhy se mo-
hou zase kvůli silnému ústupu dostat mezi druhy 
chráněné – např. koukol polní.

Invazní rostliny mají vynikající schopnost 
přizpůsobit se místním podmínkám a šířit se na 
velké vzdálenosti. Pronikají na narušené plochy, 
ale i do přirozených stanovišť. Typické jsou pro 
ně dobré rozmnožovací a rozšiřovací schopnosti. 
Produkují velké množství lehce šiřitelných semen 
(bolševník velkolepý) nebo se rozmnožují vege-

tativně, třeba pomocí částí oddenků (křídlatky). 
Kde se vzaly a dále berou?
Často se jedná o druhy nápadné, krásně 

kvetoucí, opojně vonné čí jinak lákavé. Jako 
příklad lze uvést růžově kvetoucí netýkavku 
žláznatou, bílými hrozny květů na jaře omamně 
vonící trnovník akát nebo vegetačně pozdější 
žlutými květy výraznou třapatku dřípatou. Jejich 
šíření u nás obvykle započalo právě záměrným 
vysazováním. Jako okrasné rostliny do zahrad 
a parků, odkud pak zplaněly, sloužily bolševník 
velkolepý, netýkavka žláznatá a křídlatky. Někdy 
tak stále figurují invazní druhy jako je pámel-
ník bílý, šeřík obecný či tavola kalinolistá. Svou 
roli v tom hrály i zahrady botanické. Uvádí se, 
že z 34 druhů rostlin uvedených v celosvěto-
vém seznamu 100 nejhorších invazních druhů 
zpracovaném Mezinárodním svazem ochrany 
přírody (IUCN) jich 19 (tj. 56 %) zahájilo invazi 
v botanických zahradách. V některých případech 
bývají vysazovány jako součást břehových po-
rostů (topol kanadský). Dříve jako krmivo pro 
lesní zvěř byl hlavně ve vyšších polohách vysa-
zován vlčí bob mnoholistý, někde i slunečnice 
hlíznatá a kolem lesních lemů dokonce i kříd-
latky. Dalo by se sem také zařadit pěstování 
rychlerostoucích nepůvodních rostlin na biomasu 
jako obnovitelného zdroje energie. Tyto pěstební 
experimenty byly – a někde i dosud jsou – provo-
zovány například trnovníkem akátem, pajasanem 
žláznatým, křídlatkou a zatím u nás ještě nein-
vazní paulovnií plstnatou. 

Je třeba si uvědomit, že takový neškodně 
vypadající druh může dlouhou dobu růst pouze 
v  odpovídající kultuře, avšak náhlá souhra 
podmínek důležitých pro rozšíření a uchycení 
semen nebo vegetativních rozmnožovacích částí 
rostliny může invazi náhle nastartovat. Rostlina 
se během různě dlouhého období klidu, které 
předchází opravdové invazi, adaptuje na místní 
podmínky a populace může navíc prodělávat 
genetické změny, a tím se lépe přizpůsobit no-
vému, pro ni netypickému prostředí. Příkladem 

je rozšíření pajasanu žláznatého. Původně rostl 
jen ve městských výsadbách, dnes jsou jeho 
nálety po městech a blízkém okolí vidět všude 
a pomalu se již šíří i do volné krajiny.

Co mohu nedělat, abych je dále nešířil?
Není snadné zhodnotit, jaký vliv bude mít 

jakýkoliv zavlečený druh na nové stanoviště. 
Prevence a včasná reakce, např. rychlá likvidace 
malé populace, jsou levnější než řešení následků 
již probíhající velkoplošné invaze. Problémem 
však je, že invaze jsou většinou identifikovány 
pozdě, stejně jako na nová ohniska šíření nebývá 
včas upozorněno. Rozhodně je třeba dávat si po-
zor na to, co chceme pěstovat na své zahradě, 
nebo co bychom dokonce chtěli vysazovat do 
volné přírody. Na zahradě bychom si sice na-
příklad invazní slunečnici topinamburu pěstovat 
mohli, ovšem problém nastane, když nám zrní 
„uteče“. Ohlídat je na svém pozemku nemusí být 
díky jejich dobré schopnosti šíření snadné, navíc 
sami jim často třeba i nevědomky pomáháme 
tím, že vyhazujeme zahradní odpad někam za 
plot. V  nejhorším možném případě končívá na 
břehu řeky nebo potoka, kde by to přece nikomu 
a ničemu nemělo vadit. Jenže toto umístění ži-
votaschopných částí nebo semen je pro invazní 
rostlinu ideální. Může se přímo rozšířit do blíz-
kého okolí, a pokud přijde větší voda nebo deště, 
které ji spláchnou, dostane se pomocí vodního 
toku i na daleko delší vzdálenosti. 

Zahradní odpad by měl být nejlépe likvidován 
přímo na pozemku v kompostu, který si zvlád-
neme ohlídat. Co když ho však vyprodukujeme 
více, než náš kompost dokáže zvládnout? Tento 
problém by mohla řešit novela zákona o odpa-
dech č. 229/2014 Sb., účinná od 1. ledna 2015, 
která obcím stanovila novou povinnost zajistit 
místa pro oddělené soustřeďování bioodpadů 
vzniklých na území obce. K novele zákona vy-
dalo Ministerstvo životního prostředí ČR prová-
děcí vyhlášku, která vstoupila v platnost rovněž 
1. ledna 2015. V  případě bioodpadů vyhláška 
stanovuje povinnost obcí zajistit místa pro od-

dělený sběr bioodpadů, a to minimálně v období 
od 1. dubna do 31. října každého roku. Je na 
obcích, aby si samy určily, jak novou povinnost 
zajistí a jak budou sběr provádět: zda to bude 
pomocí velkoobjemových kontejnerů přistavova-
ných v ulicích, prostřednictvím sběrných dvorů, 
jestli si postaví tzv. malé zařízení (malá kom-
postárna s  omezenou kapacitou) či zda budou 
bioodpady sbírat do nádob nebo pytlů a zajiš-
ťovat jejich využití. V  každém případě by tato 
opatření mohla vést k tomu, že se náš zlozvyk 
vyhazovat zahradní zbytky za plot omezí a ča-
sem úplně vytratí. Zmizela by tím jedna z cest 
šíření invazních rostlin do naší volné přírody.

Projekt „Monitoring vybraných invazních 
rostlin Prahy a blízkého okolí“

Svou zahradu či pozemek by si člověk měl 
hlídat sám, avšak samotné velkoplošné likvidaci 
invazních rostlin musí předcházet dobrá znalost 
jejich rozšíření. Tyto informace pocházejí z růz-
ných projektů mapování výskytu a míry rozšíření 
těchto rostlin. Jeden takový projekt aktuálně 
probíhá v Ekocentru Koniklec. Je zaměřen právě 
na mapování rozšíření „nejproblémovějších“ in-
vazních rostlin. Projekt je podpořen grantem 
hlavního města Prahy. Více o něm se můžete 
dozvědět na stránkách projektu: 
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/
monitoring-vybranych-invaznich-rostlin-prahy-a-
blizkeho-okoli/

Autor textu: Mgr. Veronika Kalníková

Zdroje:
Mlíkovský, J. & Stýblo P. (2006): 

Nepůvodní druhy flóry a fauny České republiky. 
Český svaz ochránců přírody, Praha (2006).

http://www.ekodomov.cz/detail-zpravy/
novela-zakona-o-odpadech-a-nova-vyhlaska-
narizuje-obcim-tridit-bioodpady/



RYCHLÉ 
INFORMACE
FORMOU SMS

Vážení občané, 
v souvislosti se zkvalitňováním služeb v naší městské části 
a  zlepšováním komunikace s občany zavádím informační 
službu – SMAbrána. 

Jedná se o službu, díky které budete vždy formou SMS včas 
informování o důležitém dění v městské části (kultura, všeo-
becné infomrace o akcích pořádaných městskou částí či spolky, 
informace o odstávkách sítí v době poruch či oprav). 

Stačí se pouze přihlásit k odběru informací – v  rozcestníku 
na webu městské části naleznete dvě kategorie zájmu v pi-
lotním běhu, tj. Termíny zasedání zastupitelstva a Všeobecné 
informace. Abychom Vás mohli včas informovat o odstávkách 
elektrického proudu, plynu či vody zadejte název ulice, ve které 
bydlíte (viz seznam ulic v nabídce).

Registrace je velmi jednoduchá a zabere Vám 
jen pár minut.

Neplatí pro již zaregistrované.

Jak se registrovat k odběru 
informativních SMS? 

1/ Prostřednictvím webových stránek 
http“//sterboholy.smsbrana.cz

2/ Osobně na Úřadu městské části Štěrboholy

Služba je poskytována zdarma, stačí se pouze 
přihlásit k odběru informací. 

infoSMS
Dne 1. 1. 2014 od 
10.00 h bude odstávka 
vodovod. řadu v ulici 
Pod Areálem.

Od 19.00 hod se mužete tešit na Carodejnický ohen,
 detské atrakce zdarma a vystoupení živé kapely 

v prostoru parku pred školou.

Klubiště
Rodinné centrum
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Děti ze třídy Žabiček měly letos v lednu ne-
lehký úkol. V malé obci Vřesník v jižních Čechách 
se usídlila zlá čarodějnice, která se rozhodla zni-
čit dětem jejich pohádkové ledové království. Na 
týdenní dobrodružné cestě školou v přírodě do-
provázel děti sněhuláček Olaf, jejich kamarád do 
nepohody. Děti překonávaly nejrůznější překážky, 
zpívaly, tancovaly, tvořily sněhuláčky, batikovaly 
trička a vyráběly papírové „ledové“ kostky na 
záchranu svého království. Dostávaly vzkazy od 
zlé čarodějnice, kterou se nakonec vydaly hle-
dat samy a každý den dostávaly za splněný úkol 
vločku do „ledové průkazky“. Čarodějnici našly, 
osvobodily dvě „ledové královny“ a mohly se tak 
spokojené a plné zážitků vrátit zpět domů ke 
svým maminkám a tatínkům.

Bc. Dominika Künzelová, učitelka MŠ

Během listopadu, kdy již ubývá slunečních 
paprsků, jsme se rozhodli zpříjemnit mladším dě-
tem ze třídy Myšek a Berušek jejich běžné dny 
ve školce a vydali se za novým dobrodružstvím 
do nedalekých Šestajovic. Ve zdejší lokalitě se 
nachází firma na výrobu svíček a mýdel, která 
nabízí pro děti nová poznání z oblasti výroby. 

Děti si tak mohly vyzkoušet výrobu mýdel 
v různých podobách a barvách, naplnit sáček se 
solí do koupele, kde opět experimentovaly nejen 
s barvami, ale i s různými vůněmi. Nakonec do-
staly svíčky, které si mohly podle svých představ 
barevně vyzdobit. Krásné výrobky si děti odnesly 
domů jako malé dárečky pro své nejbližší. Po 
náročné práci jsme nemohli vynechat malou ex-
kurzi po zdejší zahradě, kde byla k vidění spousta 
zvířátek. 

Výlet se určitě vydařil a už teď se s Myškami 
a Beruškami těšíme na to, kam se vydáme zase 
někdy příště.

Martina Nováková, učitelka MŠ

Možná není tak úplně v povědomí, jak vlastně 
vypadá vzdělávání v mateřské škole, co a jak se 
předškolní děti učí. Představíme vám tedy me-
todu projektového vzdělávání, kterou v naší MŠ 
uplatňujeme. 

Projekt představuje nabídku učiva, která se 
soustředí kolem určitého tématu. Využíváme 
při tom různorodé činnosti (vyprávění, náměto-
vou hru, vycházku, kreslení, malování, zpívání, 
dramatizaci, pokusy, bádání, exkurzi …), které 
téma propojují a dodávají mu tak na rozmani-
tosti a pestrosti.

Jedním takovým dvoutýdenním projektovým 
tématem se pro předškolní děti ze třídy Veverek 
stalo téma „Obletět svět, přál bych si hned“. 

Vyprávěli jsme si nad obrazovým materiá-
lem, s globusem, děti se seznámily s tajemstvím 
točící se zeměkoule, pracovaly s mapou a po-
znávaly, co představují jaké barvy na mapách. 
Každý den se děti „snesly létajícím balónem“ na 
vybraný světadíl a dozvěděly se spoustu zajíma-
vostí o  zvířatech, obyvatelích, přírodě, či stav-
bách charakteristických pro daný světadíl. A tak 
si děti vyzkoušely indiánský běh, „lovily“ papírové 
rybky na magnety jako Eskymáci, stavěly iglú 
z velkých molitanových kostek, zatančily si oz-
dobené krepákem za rytmu bubnů a  bubínků 
jako indiáni, postavily si z dostupných stavebnic 
po celé ploše třídy Velkou čínskou zeď a newyor-

ský mrakodrap, zahrály si na karavanu velbloudů 
a beduíny. Děti se naučily nová slova a aktivně 
je při vyprávění používaly. Mají už povědomí, co 
je mrakodrap, poušť nebo sopka. Vědí už, že 
socha Svobody je současně krásnou rozhlednou, 
že v Austrálii jsou u silnic dopravní značky „Po-
zor klokani“ a mnoho jiných, pro děti zajímavých 
informací. Seznámily se s písničkou „Země je 
kulatá“ a vyslechly si příběh Kryštofa Kolumba, 
jak objevil Ameriku. Pro větší představivost 
a umocnění vjemů jsme si promítali dataprojek-
torem obrázky, které dětem jednotlivé světadíly 
dokonale přiblížily. Zakončením celého projektu 
byl vědomostní kvíz a společná tvorba Knihy 
o světě, vydané nakladatelstvím Veverky s. r.o., 
ve které děti kreslily vše, co je, nebo by mohlo 
být typické pro konkrétní světadíl.

Děti jsou v tomto věku neskutečně vnímavé 
a zvídavé a mají chuť poznávat nové věci. I takové 
téma, jako je svět, pokud se nabídne dětem přimě-
řeně k jejich věku, je pro děti uchopitelné a lákavé. 

Celý projekt měl umožnit dětem učit se po-
mocí zážitkové pedagogiky za využití prvků té 
nejpřirozenější dětské činnosti, hry. Dojmy, pro-
žitky, vjemy, vše co děti viděly, slyšely a mohly 
si osahat, je tím, co jim umožní si získané infor-
mace uchovat.Takové informace vydrží mnohem 
déle než informace pouze sdělené. 

Bc. Yvona Grunclová
zástupkyně ředitelky pro MŠ
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LEDEN A ÚNOR 
V ZŠ ŠTĚRBOHOLY

Nový rok jsme letos již podruhé zahájili tur-
najem ve vybíjené smíšených družstev Vybi-
Cup 2015. A i když si kapitáni barvy svých týmů 
losují, letos, stejně jako v roce minulém, se ví-
tězi stali MODŘÍ A BÍLÍ. Chladný leden byl pro 
naše žactvo zároveň horkým obdobím čtvrtletních 
testů, na jehož konci byla hřejivá pololetní vysvěd-
čení.

V únoru pak proběhl zápis budoucích prv-
ňáčků, kteří se ještě v tomto školním roce budou 
moci seznámit s prostředím školy díky našemu 
projektu Škola nanečisto. Tento měsíc se nám 
se spoustou zajímavých témat představili v rámci 
projektu „Ukaž a vyprávěj“ žáci 3. ročníku a týden 
poté se čtvrťáci a páťáci zúčastnili besedy s pří-
mou účastnicí Heydrichiády paní Evou Kryžickou.

Toto je jen výtah několika hlavních udá-
lostí posledních dvou měsíců v ZŠ Štěrboholy. 
Událostí číslo jedna však byly a stále ještě jsou 
SOVY. Kalous ušatý, který se uhnízdil v atriu 
školy, je u nás již drahnou chvíli skloňován do-
slova ve všech pádech.

Mgr. Eva Kollmannová
ředitelka ZŠ a MŠ

KALOUS UŠATÝ – 
NOVÝ SPOLUŽÁK

Jednoho dne jsme ve škole obědvali a najed-
nou začali všichni spolužáci chodit k oknu. Chtěl 
jsem vědět, co se děje, tak jsem se tam šel také 
podívat. Spolužačka Amálie mi ukazovala, že za 
oknem jsou sovy. Rozhlížel jsem se, ale žádné 
jsem neviděl. Když už to vypadalo, že budu mu-
set na oční, na borovici se něco pohnulo. Spatřil 
jsem první sovu. Byla velmi podobná kalousovi 
ušatému, protože to kalous ušatý byl. 

Naše nové opeřené spolužáky jsme se snažili 
spočítat. Mají hnědou barvu, proto je na stromě 
není moc vidět. Odhaduji ale, že jich zde máme 
osm.

Před několika dny se na naší škole konal zá-
pis do první třídy. Rád bych věděl, jestli se stihli 
zapsat. Nebo až příští rok? …

Doufám, že naši noví obyvatelé školní zahra-
dy zůstanou co nejdéle.

Jiří Moštěk, 4. ročník
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ZHODNOCENÍ 
PODZIMNÍ ČÁSTI 
SEZóNY 2014/15 
A POZVÁNÍ NA 
JEJÍ JARNÍ ČÁST

V začátku tohoto článku bohužel musím 
konstatovat, že podzimní část sezóny se nám 
nevydařila tak, jak jsme si představovali, a to jak 
u týmů dospělých, tak i mládežnických. Hlavně 
A tým zůstal hodně za očekáváním, které jsme 
do něj vkládali po skvostném předcházejícím jaru 
a se ziskem 18 bodů je daleko za čelem tabulky. 
Navíc, jak se A týmu nedařilo výsledkově, tak 
někteří hráči přestali věřit ve svoje schopnosti 
a při zápasech se objevily některé nešvary – po-
cit ukřivdění z rozhodnutí rozhodčích, vylučování 
apod. Jedním z mála světlých okamžiků podzimu 
bylo naše vítězství ve 3. kole Poháru PFS nad 
přeborovým týmem z ČAFC Praha, které zna-
mená, že si Pohár zahrajeme i na jaře, kdy bu-
deme ve čtvrtfinále 29. 4. hosty dalšího přeboro-
vého týmu z Třeboradic. Pro jarní sezónu dojde 
k částečné obměně kádru o několik hráčů, kteří 
oznámili návrat do Štěrbohol, a tudíž i snad ke 
zkonsolidování kádru. A snad se dočkáme zase 
lepšího jara než podzimu. 

B tým dospělých začal po návratu do II. třídy 
nešťastně několika smolnými prohrami a zby-
tečnými remízami, avšak nakonec zisk 12 bodů 
za 3 výhry a 3 remízy z 11 zápasů neznamená 
špatný základ k jarní záchraně, ve kterou všichni 
doufáme. 

Celkem čtyři mládežnické oddíly SK Viktoria 
Štěrboholy se na podzim zúčastnily pražských 
fotbalových soutěží. Mladší dorost statečně bo-
juje v první třídě. Jako ve většině menších oddílů 
bojujeme s nízkým počtem hráčů a je třeba podě-
kovat klukům, kteří to nevzdávají a i přes několik 

proher dál bojují za Viktorku. Mladší žáci se le-
tos zlepšili a podávají kvalitnější výkony a získali 
i první body proti týmu z Horních Měcholup. Ve 
starší přípravce došlo také k nemalému posunu, 
především v přístupu k tréninkům, a tudíž došlo 
k posunu technických a fyzických dovedností. 
Největší radost nám dělají naši nejmenší kluci 
ročníky narození 2006–2009. Mladší přípravka 
přivezla několik pohárů ze zimního turnaje na 
Hájích. Jednou skončili druzí a jednou obsadili 
třetí místo, což je určitě skvělou vizitkou.

Doufáme, že se nám dále bude dařit rozví-
jet naší mládež a zároveň bychom tímto chtěli 
oslovit všechny chlapce a dívky (ročníky narození 
2009–1998), kteří by chtěli začít s fotbalem, 
aby neváhali a přišli na trénink do našeho areálu 
uprostřed Štěrbohol! Tréninky probíhají každé 
pondělí, úterý a středu od 16.00.

Stále nabíráme i starší mládež a máte-li fot-
bal rádi, tak přijďte mezi nás. Tréninky probíhají 
ve stejné dny od 17.00 pod vedením trenérů mlá-
deže (Jiří Studík a Jakub Rajdl). 

Děkujeme všem trenérům, funkcionářům, 
doprovázejícím a pomáhajícím rodičům za jejich 
práci a účast. Rozpisy zápasů a aktuality z čin-
nosti klubu lze nalézt na našich internetových 
stránkách www.skviktoriasterboholy.cz.

Za výbor SK Viktoria Štěrboholy zpracoval 
14. 2. 2015 tajemník Zdeněk Edlman, za 
přispění trenéra mládeže Jakuba Rajdla. 
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PRAVIDELNÉ 
AKTIVITY 
v Klubišti od února:

Volná herna: 30,– Kč/rodina, v ceně čaj, káva
Hudební kroužek Malý muzikant pro děti od 18 
měs.–4 roky: 1 700,– Kč/pololetí 
Hudební sbor Jiskřička v zasedací místnosti ve 
čtvrtek pro děti od 4 do 9 let: 1 500,– Kč/polo-
letí, chtěli bychom oddělit školní děti na úterý od 
17 hod – přihlaste své děti již nyní!
Helen Doron English Didi the Dragon pro škol-
kové děti: 2 450,– Kč/pololetí
Helen Doron English Fun with Flupe pro děti 
2–5 let: 6 450,– Kč/pololetí

Cvičení pro maminky s hlídáním dětí v Klubišti: 
90,– Kč (80,– Kč permanentka)/lekce, 
min. počet 6 maminek
Doporučujeme také cvičení pro děti 1,5/2–3 
roky v Sokole v pátek od 10.00 do 11.00: 60,– 
Kč/lekce 
+ 100,–Kč/rok sokolský příspěvek

Zuzana Filípková 
za Rodinné centrum Klubiště, z. s.

Kdo byste se chtěl aktivně podílet na organizaci a provozu RC Klubiště, ozvěte se nám, stále hledáme nové 
maminky, které by nám pomohly.

Po 16–18.30
VOLNÁ HERNA 

Út
9.00–11.30

VOLNÁ HERNA pro maminky s dětmi
od 0–2 roky

17.00–18.00
Hudební sbor JISKŘIČKA

v zasedací místnosti

St 9.00–11.30
VOLNÁ HERNA

15.00–15.45
HELEN DORON ENGLISH

Didi the Dragon 

16.00–16.45
HELEN DORON ENGLISH

Fun with FLUPE

Čt
9.30–10.25

Hudební kroužek
Malý muzikant 

10.30–11.30
CVIČENÍ pro maminky s hlídáním dětí

16–18.30
VOLNÁ HERNA

16.00–16.45 
Hudební sbor JISKŘIČKA

Pá 10.00–11.00 v Sokole
Cvičení pro děti 1,5/2–3 roky

KULÍŠKOV PRO 
NEJMENŠÍ
příprava dětí na mateřskou školu pro děti 
od 22 měsíců

S novým rokem oslavil Kulíškov šesté výročí 
působení ve sportovní víceúčelové hale ve Štěr-
boholech. Jak místo samo napovídá, naše pří-
pravka je zaměřena hlavně na sportovní vyžití 
dětí a aktivity s  nimi spojené. Využíváme pro-
story velké haly, ale také naší herny, která je nyní 
nově vybavena. 

Během každého dopoledne máme pro děti 
připravený program. Zpíváme, čteme, stavíme, 
malujeme a hrajeme dětem krátkou maňáskovou 
pohádku v našem divadélku. Za příznivého po-
časí využíváme přilehlá sportovní a dětská hřiště, 
která se nacházejí v areálu a jsou oplocená.

Kulíškov pro nejmenší má otevřeno od pondělí 
do pátku od 8.30 do 13.00. Není nutné, aby vaše 
děti navštěvovaly školičku každodenně. Děti přijí-
máme během celého roku. 

Více se o  nás dozvíte na našich interneto-
vých stránkách www.predskolka-kuliskov.cz, 
na facebooku – facebook.com/kuliskov2013 
anebo se každý pracovní den mezi 13. a 14. ho-
dinou přijďte podívat osobně. Kontaktní telefony 
jsou: 602 281 186, 602 688 426.

Nabízíme i aktivitu pro rodiče, kteří chtějí 
využít dopolední čas pro hraní badmintonu či 
tenisu. Zajistíme vám ve spolupráci s  HAMR 
sportem i hodinové hlídání vašich dětí.

Všem, kteří nás podporují, rodičům a  MČ 
Štěrboholy děkujeme.

Těšíme se na Vás i Vaše dětičky.

Za Kulíškov pro nejmenší  
Hana Škodová a Olga Kozačová
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TJ SOKOL ŠTĚRBOHOLY

TĚLOCVIČNA ROZPIS                                                            www.sokol.sterboholy.cz
pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle

Ženy – Aerobic 19:00–20:10 19:00–20:15
Ženy – Bosu 20:10–21:10
Rodiče a děti 10:00–11:00
Zdravotní cvičení – senioři 18:00–19:00
Všestrannost žákyně 17:00–18:00
Všestrannost žáci 16:00–17:00
Nohejbal – Lapka 18:00–20:00
Volejbal smíšený – Nožičková 17:00–19:00
Všestrannost žactvo 3–6let 17:00–18:00
Muži – futsal 19:00–20:15
Volejbal – Svobodová 20:30–22:00 17:30–19:00
JU-JITSU 18:00–19:00 18:00–19:00
Podiové skladby 6–9 let 16,00–17,00
Badminton Lapková 09,00-10,00

ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY  
PRO ROK 2015
Členské příspěvky
Děti do 18 let, dospělí od 65 let 100 Kč
Ostatní 500 Kč
Oddílové příspěvky
Rodiče a děti zdarma
Všestrannost žactvo 3–6let 200 Kč
Všestrannost žákyně 200 Kč
Všestrannost žáci 200 Kč
Ženy 300 Kč
Zdravotní cvičení 200 Kč
Oddíl nohejbalu 300 Kč
Oddíl volejbalu 300 Kč
Oddíl badmintonu 300 Kč
Muži – futsal 300 Kč
SK VIKTORIA – přípravka kopaná zdarma
JUDO 300 Kč

Zápisy se konají vždy v příslušných 
cvičebních hodinách jednotlivých oddílů.

MČ Štěrboholy a TJ Sokol Štěrboholy Vás srdečně zvou na

MAŠKARNÍ DEN
Sobota 21. 3. 2015

Maškarní bál 
(pro dospělé)  
od 19,30 hodin 

vstupné 150 Kč

•	 tombola	o	zajímave	ceny	
•	 soutěž	o	nejlepší	masku
•	 k	tanci	a	poslechu	zahraje		
KAPELA	SPEKTRUM

Dětský karneval
od 14 hodin

Přijďte	prožít	sobotní	
odpoledne	plné	soutěží	
a zábavy	pro	nejmenší.	

•	 vystoupení	žákyň	TJ	
Sokol	Štěrboholy		

•	 diskotéka	DJ	MĚSÍC
•	 soutěž	o	nejlepší	masku 

Kde:	v	prostorách	tělocvičny	TJ	Sokol	
Šterboholy,	vstup	z	ulice	Granátnická	
Místa	ke	stolu	lze	objednat	na	tel.:	777	191	878
Těšíme	se	na	Vás.

 

VOŠTĚB tým
volejbalový oddíl B, TJ - Sokol Štěrboholy

pořádá 
v sobotu 11.4.2015

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
smíšených družstev



Váš soused ze Štěrbohol

Jako zástupce realitní kanceláře 
Fénix Reality, s.r.o. pro Vás 
zajistím prodej nebo pronájem 
Vaší nemovitosti a s tím spojený 
kompletní servis.

Zákazníci v naší nabídce najdou:
- domy
- byty
- pozemky
- rekreační objekty
- komerční prostory
- ostatní typy nemovitostí

 

Prořezávání a kácení 
stromů z lana 

střechy, okapy, fasády 
a jiné výškové práce 

Martin   Balcar   
tel. 603 326 965 

 

HAMR HALA
Vážení čtenáři,
koncem loňského roku jste mohli zazname-

nat drobné stavební úpravy ve sportovním are-
álu HAMR-Štěrboholy. V  rámci nich jsme ve 
spolupráci s  MČ Štěrboholy vyměnili stávající 
osvětlení badmintonových hřišť a navýšili počet 
skříněk v šatnách, včetně osazení novými zámky. 
Od začátku školního roku nám dělá radost ná-
růst počtu dětí v  badmintonové škole HAMR-
-Štěrboholy, v současné době chodí na tréninky 
již 25 malých hráčů.

A na čem pracujeme nyní? Chystáme nový 
informační systém o našich badmintonových, te-
nisových a fotbalových trenérech, kteří se budu 
rádi věnovat nejen dětem, ale i dospělým.

Přejeme krásné zážitky při sportu v   areálu 
HAMR-Štěrboholy!

NÁBOR DÍVEK DO 
VOLEJBALOVÉHO 
ODDÍLU 
V UHŘÍNĚVSI

Volejbalový oddíl TJ Uhříněves hledá do 
svého družstva kadetek děvčata roč. nar. 2000 
a mladší. Přijmeme děvčata, která již volejbal 
hrála, ale i začátečnice, Výhodou je výška 170 
cm, ale není podmínkou pro přijetí. Tréninky 
jsou vedeny zkušenými trenéry mládeže 2x–3x 
týdně v  odpoledních hodinách v  tělocvičně TJ 
Uhříněves, ulice Přátelství, a v  létě na antuko-
vých kurtech ve venkovním areálu u uhříněveské 
obory. Tělocvična má výbornou dostupnost vla-
kem (trať Praha-Benešov), autobusem i MHD, 

zastávka Nové náměstí. Družstvo má k dispozici 
vedle tréninkových prostor i veškeré sportovní 
vybavení, míče, sítě, dresy apod. V případě zá-
jmu hráček je organizováno výjezdní letní sou-
středění v  závěru letních prázdnin. Děvčata se 
účastní oficiální volejbalové soutěže a turnajů 
organizovaných Pražským volejbalovým svazem 
ve své věkové kategorii. 
Web TJ Uhříněves: http://volejbal.tjuhrine-
ves.cz/index.php

V případě vašeho zájmu a pro bližší informace 
kontaktujte prosím trenéry:
Ing. J. Výšek 
Mobil: 602 310 765
Email: jvysek@centrum.cz
nebo
Ing. V. Goby
Mobil: 725 929 201
Email: goby@atlas.cz

Žehlíme za Vás

ruční žehlení 
pro domácnosti a firmy

...váš čas je dražší než naše služby...

Jan Jokeš 606 706 798
Šárka Kučerová 739 077 779
info@zehlimezavas.cz
www.zehlimezavas.cz

Zehlime za vas_Vizitka_nn.indd   1 23.10.14   16:20

Prodáme pozemky v katastru obce Štěrboholy v celkové 
výměře 1890 m² se zastavěnou plochou 57 m² (nutná 
rekonstrukce). Přípojka el. energie 400V/230V. Vhodné 
k podnikání jako odstavná, či skladová plocha.  
Volejte 777 606 208.

Vedení účetnictví a daňové evidence včetně mezd 

Služby daňového poradce 

 

Účetní a daňová kancelář – MIDATAX Experts, s.r.o. 

Benkova 32, 149 00  Praha 4 – Chodov 

midatax@midatax.cz / 604 734 175 
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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.

www.sterboholy.cz

Provozovna:
Makovská 933 (1 km od Štěrboholské spojky), Dolní Počernice, Praha 9

Non stop služba: 602 220 894
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tomas.krestan@era-reality.cz

www.facebook.com/nemovitosti

tel.: (+420) 602 633 280
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