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Provozní doba Kompostárny Struhařov

V období 1.12.  28.2.

Út 8,00  12,00 13,00  18,00
Čt 8,00  12,00 

V období 1.3.  30.4.

Út 8,00  12,00 13,00  18,00
Čt 8,00  12,00 
So 8,00  12,00 

V období 1.5.  30.11

Po 8,00  12,00 12,30  16,30
Út  12,30  16,30
St  
Čt 8,00  12,00 12,30  16,30
Pá  12,30  17,30
So  
Ne  14,00  18,00

Úřední hodiny:
Kancelář OÚ, stavební komise:
(Běžná agenda obce,ověřování)
Pondělí : 17,00 – 19,00
Středa: 17,00 – 18,00

Tel.: 323 641 874, obec@struharov.cz, www.struharov.cz

Pokladna, Czech Point
(Výběr poplatků, výpisy Czech Point):
Pondělí: 8,00 – 12,00 a 15,00 – 19,00
Úterý: 8,00 – 12,00
Středa: 8,00 – 12,00 a 14,00 – 18,00

Letní od 1.4 do 31.10.

Po 7,00  9,00
Út zavírací den
St 8,30 – 10,00
Čt 16,00 – 18,30
Pá 16,00 – 18,30
So 8,30 – 11,00
Ne 16,00 – 19,00

Zimní od 1.11. do 31.3.

Po 8,00  10,00
Út zavírací den
St 8,30  10,00
Čt 15,00  17,30
Pá 15,00  17,30
So 8,30  11,00
Ne 15,00  18,00

Provozní doba Sběrného dvora

Kompostárnu naleznete na adrese Ondřejovská 287, 25164 Struhařov; kontakt: 730 150 466, 778 007 742, ts@struharov.cz

KONTEJNEROVÝ SVOZ objednávejte na svoz@struharov.cz

Na Kompostárnu přijímáme:
• odpady ze zahrad, zejména tráva, shrabky, listí,

větve, kůra, piliny
• biologicky rozložitelný odpad z kuchyně (slupky

a zbytky zeleniny, ovoce, kompoty v kvasném stavu)

Na Kompostárnu nepatří:
• tekuté zbytky jídel
• oleje a tuky
• odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti
• uhynulá zvířata
• biologicky nerozložitelné a jiné odpady
• zemina, pařezy, kořeny
• hnůj

Přijímané druhy odpadů:
Směsný komunální odpad;
Tříděný odpad: papír, sklo, plast, železo
Velkoobjemový odpad: např. starý nábytek, koberce, kočárky
Bioodpad
Elektroodpad: např. lednice, sekačky, pračky, PC, televize,
zářivky, žárovky
Pneumatiky
Baterie včetně autobaterií
Kovy (včetně drobných kovů – plechovky, víčka, konzervy...)
Nebezpečný odpad: barvy, rozpouštědla, oleje
Nepřijímáme: bojlery, stavební odpad o objemu větším než
0,5m3 na nemovitost/rok



Slovo starostky
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Vždy, když něco končí, něco nového začíná. Každý krok, i když se v ten moment
nezdá být šťastný, může otevřít cestu něčemu dalšímu, a třeba lepšímu, než bychom čekali.
Každý končící rok vnímáme s trochu nostalgie, jak nám to zase uteklo a s otázkou i nadějí
hledíme do roku dalšího. Rok 2017 Struhařovu přinesl veselé a pospolité oslavy založení
obce, relativní stavební klid, přípravu nového územního plánu a územních studií a zejména
přípravu nových investičních projektů. Jsou podány žádosti o dotace na Polyfunkční
komunitní centrum, rekonstrukci a rozšíření Požárního domu, chodníky na Ondřejovské

i na územní plán. Věříme, že i tentokrát nám štěstěna zůstane nakloněna a budeme se moci do realizace
projektů postupně s dotační podporou pustit. Hned v lednu začínáme realizovat nové průzkumné vrty
na pitnou vodu z dotace SFŽP a v únoru našim hasičům přijede zbrusu nová CAS Tatra T 815.
Zjara proběhne veřejné projednání Územního plánu a budeme očekávat, jak naše projekty
v dotačních řízeních uspěly… zkrátka nudit se nebudeme. Přípravy projektů nekončí, bude pokračovat
projektová příprava optimalizace vodovodu a kanalizace, optimalizace kompostárny, projekt rekonstrukce
fotbalového hřiště, projekt výstavby víceúčelového hřiště s „umělkou“ za kabinami. Projekčně je v rámci
Svazku obcí Ladův kraj připravena II. etapa naučné stezky Krásné vyhlídky. I tu bychom chtěli z dotace
realizovat. „Krásné vyhlídky“ je pojmem nejen pro stezku  s trochou nadsázky by mohl posloužit jako
symbolika nadcházejícího roku. Krom projektů nás čekají i volby, a to krom probíhajících prezidentských
i volby komunální, tj. ty, ve kterých si obec zvolí nové zastupitelstvo, které povede rozvoj Struhařova
další 4 roky. Věřím, že se najde dost těch, kteří budou mít zájem pro obec opravdu něco udělat a objeví
se tak na kandidátkách s plným vědomím zodpovědnosti, kterou tím na sebe berou. Ano, stojí to čas, navíc
s minimální odměnou, občas jsou jednání nepříjemná a zdlouhavá, zkrátka, je to zátěž pro každého
zastupitele i jeho rodinu. Ale když se pak daří vytvářet ve Struhařově tvůrčí atmosféru, kdy se rozvíjí
nejen infrastruktura, ale i pospolitost a společenské dění, je to odměna největší.

Zkrátka, letošní rok přinese řadu změn a v souvislosti s nimi mnoho práce na projektech. Budeme
se snažit vše co nejlépe připravit, aby nové zastupitelstvo mohlo plynule navázat na práci stávajícího.
Věřím, že se mezi 850ti struhařovskými občany opět najdou tací, kteří budou chtít posunout Struhařov
o kousek dál a jak se říká, „půjdou do toho“!

S přáním všeho dobrého v roce 2018
Mgr. Dagmar Zajíčková, starostka

Výsledky 1. kola Volby prezidenta ČR na území obce Struhařov
konané ve dnech 12. a 13.1.2018

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. 168 hlasů 35%

Zeman Miloš Ing. 115 hlasů 23,95%

Horáček Michal Mgr. Ph.D. 59 hlasů 12,29%

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 56 hlasů 11,66%

Fischer Pavel Mgr. 47 hlasů 9,79%

Topolánek Mirek Ing. 20 hlasů 4,16%

Hannig Petr Mgr. 7 hlasů 1,45%

Hynek Jiří RNDr. 5 hlasů 1,04%

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. 3 hlasy 0,62%
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Co se děje ve Struhařově?
Příprava projektů pokračuje, záběr je celkem široký, tak je postrkujeme tu více tu méně, podle

toho, jak hoří jejich termíny pro dotace. Aktuálně jsme nejvíce zabrali s přípravou Komunitního centra
z budovy bývalé školy na náměstí a s přípravou Chodníků na Ondřejovské, oba se projektují
a zpracovávají žádosti o dotace.

Tady je seznam připravovaných projektů a jejich fáze vývoje:

Rekonstrukce budovy bývalé školy – polyfunkční komunitní centrum:
Zastupitelstvo obce rozhodlo o rekonstrukci a využití budovy bývalé školy s cílem využít jej pro

volnočasové aktivity a sociální služby pro každého jako Polyfunkční komunitní centrum.
Je hotova projektová dokumentace pro stavební povolení

z atelieru Ing. Arch. Ivana Kunovského. V přízemí je projektována
knihovno  kavárna s veřejným internetem. Jedna místnost pro sociálně
aktivizační služby pro seniory, zdravotně postižené a rodiny s dětmi,
která bude také sloužit pro setkávání lidí  může být i jako klubovna
využitelná pro spolky, jako rodinné centrum, pro semináře, školení,
bohoslužby. V prostoru bývalého výčepu pak bude zázemí pro
Pečovatelskou službu Mnichovice určené pro osobní péči a hygienu
osob se zdravotním postižením a seniory – služby: mytí, pedikůry,

kadeřnické, fyzioterapeutické atp.
V prvním patře pak vznikne multifunkční sál s využitím pro sport

a kulturu – kino, divadlo, cvičení koncerty atp. Vše vybaveno odpovídajícím
sociálním zázemí, zázemím pro obsluhu, šatnami, vzduchotechnikou,
bezbariérovost zajistí výtah.

Podkroví bude připraveno pro jakékoliv další využití, ale prozatím
zůstane detailně neřešeno, budou do něj pouze vyvedeny sítě, schodiště,
výtah.

V rámci projektu bude celá budova zrekonstruována a zajištěn její nízkoenergetický provoz díky
zateplení a vytápění tepelným čerpadlem. Rekonstrukcí by se budově měl navrátit i původní secesní
vzhled.

Jsou podány dvě žádosti o dotaci – do OPŽP do programu energetických úspor a do IROP na celou
stavebně technickou část a vybavení. Celkový předpokládaný náklad projektu je 27 mil. Kč, pokud
s dotacemi uspějeme, obec z toho bude hradit cca 6mil. Kč. Dá se předpokládat, že na dovybavení objektu
a vnější úpravy budeme následně žádat o další dotaci. Pokud budou žádosti o dotaci úspěšné, s realizací
projektu se dá začít již v letošním roce. Udržitelnost projektu, kdy musí být objekt využíván výhradně
k účelu definovanému v žádosti, je 5ti letá. Projekt je připraven tak, aby po uplynutí doby udržitelnosti
mohla jednoduše vzniknout tolik chybějící obecní restaurace.

Chodníky Ondřejovská:

Chodník bude při pohledu směrem
k Ondřejovu veden po pravé straně v úseku od
ulice U Lesa až po ulici Na Výsluní a to v členění
na 3 etapy, aby se dal z finančních důvodů
případně realizovat po částech. Proti prodejně
U Rotta pak bude chodník veden od Jevanské
až k autobusové zastávce. V úseku od Mnicho
vické směrem na Ondřejov bude chodník veden
dík konfiguraci terénu na lávce z pororoštu.
V rámci projektu bude dešťová kanalizace
doplněna o některé kanalizační vpusti a lokálně
vyspravena. Součástí projektu je i realizace
semaforu na přechodu u fotbalového hřiště.
Krajská správa a údržba silnic postupně realizuje
opravu obou dvou příčných propustků pod
komunikací a jednáme opět o společném postupu,

kdy by se v návaznosti na chodník realizovala
i rekonstrukce komunikace. Pro Chodníky na
Ondřejovské je vydáno stavební povolení
a v lednu byla podána žádost o dotaci na SFDI.

Celkový předpokládaný náklad projektu
je 12 mil. Kč, z toho předpokládané vlastní zdroje
obce cca 2 mil Kč, při 85% dotaci.
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Rekonstrukce komunikací IV. etapa:
Loni proběhla oprava komunikací asfaltovým recyklátem zejména v chatových osadách. Dále pak

do menších či koncových komunikací byla po dohodě s osadníky recyklát pouze navezen a děkujeme
tak dobrovolníkům, kteří si jej sami rozvezli do cest. Recyklát ještě máme, tak kdo by pro veřejné cesty
ještě potřeboval, neváhejte se o něj přihlásit na OÚ, ještě rozvezeme pro opravy svépomocí.
Připraven je projekt na opravu všech nerekonstruovaných částí zejména křižovatek, které nebyly
v předešlých etapách z dotace financovatelné. Postupně se budeme snažit získat prostředky i na tyto
„kousky“. Aktuálně připravujeme žádost o dotaci na Středočeský kraj, kde je počítáno s rekonstrukcí
prostřední části Jevanské a K Průhonu, investice cca 1,2 mil Kč, z toho 80 % předpokládané dotace
ze Středočeského fondu obnovy venkova, cca 200tis Kč. vlastní zdroje obce.

Územní plán Struhařov:
Obec Struhařov vybrala „létajícího pořizovatele“ územního plánu Ing. Arch Radomíra Bočka,

sestavila s ním Zadání Nového Územního plánu (dále jen NÚP), vyzvala občany a dotčené orgány státní
správy k podnětům a připomínkám, které pořizovatel s pracovní komisí zastupitelstva vyhodnotili
a Zadání NÚP zastupitelstvo schválilo. Byl vybrán architekt územního plánu – atelier AURUM s.r.o.
z Pardubic, který připravil nový Návrh územního plánu, který byl na sklonku roku otevřen pro připomínky
dotčených orgánů státní správy a veřejnosti. Připomínky vyhodnotí pořizovatel ve spolupráci
se zastupitelstvem obce. Následně dle vyhodnocení bude Návrh ÚP upraven a cca v dubnu proběhne
Veřejné projednání ÚP, kde veřejnost opětovně může vznášet připomínky a námitky.

Každopádně obec nehodlá jakkoliv zásadně rozšiřovat zastavitelné území obce a nebude přidávat
žádné další rozvojové plochy. NÚP bude stát 300tis. Kč a je již na něj podána žádost o dotaci z MMR.

Územní studie veřejných prostranství a rozvojových ploch:
Prostřednictvím ORP Říčany bylo požádáno o dotaci pro pořízení územních studii všech hlavních

veřejných ploch (u obchodu, OÚ, hasičny, u rybníka, u hřiště, na návsi, novém hřbitově a všech
rozvojových lokalitách dle stávajícího územního plánu). Územní studie přinese podrobnější regulativy pro
řešená území, než umožňuje územní plán, v rozvojových lokalitách pak zejména zakotví řešení
komunikací, veřejných prostor, ploch pro občanskou vybavenost a parcelaci pro RD. I tato studie je
projednávána s občany, zejména pak s vlastníky dotčených pozemků. Územní studie bude stát cca 400tis.
Kč a je přiznáno spolufinancování z dotace IROP a to ve výši 80% nákladů.

Základní školy: Nadále máme spádovost do ZŠ Mnichovice, kde se Struhařov podílí na spolufinancování
investic do navýšení kapacity školy a má tak na prozatím 15let zakotvenou spádovost. Pro stavbu nové
svazkové školy v Ondřejově, byl prozatím založen svazek obcí Ondřejov, Zvánovice, Kaliště. Vzhledem
k velikosti projektu a jeho vývoji Struhařov do svazku obcí prozatím nevstoupil. Projekt budeme nadále
sledovat.
Odpady: Starostové 14 obcí v okolí podepsali Smlouvu o společném zadávání a realizovali II. výběrové
řízení na svozovou firmu na odpady s cílem dosáhnout na kvalitnější a zároveň ekonomickou službu.

CAS (Cisternová automobilová stříkačka) pro JSDH
Struhařov:

Je přiznána dotace IROP, vybrán dodavatel CAS – firma
KOBIT spol.s.r.o., s dodáním cisterny se počítá v únoru 2018.
Předpokládané náklady projektu jsou 7,8 mil Kč včetně DPH
s tím, že obec financuje 10%, tj. 780tis.Kč. Celý projekt však
musí kompletně předfinancovat, což je ošetřeno částečně
úsporou na účtech obce a částečně dodavatelským úvěrem
v rámci kupní smlouvy s dodavatelem. Spolu s našimi hasiči

jsme se již byli podívat ve výrobě v e Slatiňanech v rámci 1. Kontrolního dne na naši novou Tatru CAS.
Jako malí kluci nadšeně zkoumali každý detail nového stroje a dolaďovali s výrobcem potřebné technické
parametry. Po téměř 50ti letech služby se se starou Tatrou budeme muset rozloučit, aby udělala místo téhle
nové krásce.
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Ladův kraj – Krásné vyhlídky II.etapa: Ladův kraj – Krásné
vyhlídky II.etapa: Projekt naučné stezky Krásné vyhlídky II.etapa
ve spolupráci svazku obcí Ladova kraje, obcí Struhařov,
Zvánovice, Ondřejov a Klubem seniorů Mnichovice byl prozatím

neúspěšně podán s žádosti o dotaci. Aktuálně je projekt dolaďován
a připravuje se nová žádost o dotaci. Proběhlo jednání s vlastníky
sousedních pozemků ve Struhařově a Zvánovicích, jejich připomínky byly
zapracovány. Stále bvěříme, že by se mohlo podařit stezku začít realizovat
již letos. Vzhledem k hojnému užívání I. etapy Krásných vyhlídek není
o prospěšnosti těchto propojení v krajině pochyb.

Region Jih – projekt Optimalizace a zkapacitnění vodovodu Region Jih (rozšíření vodojemu Bartošky,
obchvat Kunic, posílení čerpání do Světic a Tehova): Svazek obcí Region Jih, v rámci kterého i Struhařov
spoluvlastní regionální vodovod, připravil projekt optimalizace vodovodu, kterým se vylepší celkově
tlakové poměry v sítí. Na tento projekt byla právě přiznána dotace z OPŽP. Našeho katastru se stavba
nedotkne, ale podílíme se na ní. V rámci Dohody o vyrovnání podílů mezi obcemi svazku Struhařov získá
zpět cca 2 mil. Kč, které budou převedeny do Fondu obnovy vodovodu a kanalizace pro další větší
vodohospodářské investice. Region jih aktuálně navázal spolupráci s investorem golfového resortu
a obytné výstavby v Nebřenicích. Investor výrazně přispívá na rozšíření Vodojemu Bartošky.

Mgr. Dagmar Zajíčková

V termínu pro podávání nabídek však nebyla doručena žádná nabídka. Stávající svozová firma
FCC podala vysvětlení nepodání nabídky vzhledem k příliš nízkým cenovým limitům a stávajícímu stavu
na trhu s odpady, kdy zejména odbyt plastů je omezen a způsob likvidace směsného komunálního odpadu
se v několikaletém horizontu s ohledem na legislativu bude zásadně měnit. Starostové zúčastněných obcí
se dohodli na dalším operativně vyhlášeném výběrovém řízení, s pozměněnými podmínkami, které jsou
považovány za blokační pro podání nabídky. Paralelně pracovní skupina starostů prověřuje možnost
založení vlastní komunální svozové firmy.

V rámci požadavků na svoz odpadů bude svozová firma muset zajistit vážení odpadů ze všech
nádob, bude zaveden elektronický systém, kdy bude snadno zjistitelné, zda ta která nádoba byla či nebyla
vyvezena atp. Sběrem dat o hmotnosti jednotlivých komodit odpadu pak bude možné následně nastavit
motivační systém pro třídění odpadu. Součástí systému vážení odpadu bude i povinné čipování
odpadových nádob dané vyhláškou o odpadech ve všech zapojených obcích. Nové výběrové řízení bude
vypsáno v lednu.

Vodohospodářský generel: V návaznosti na rozvoj zástavby a osidlování chat
ve Struhařově se zvyšují nároky na dodávky pitné vody a čištění odpadních vod.

Byť se to zdá být nedávno, kdy jsme stavěli vodovod a kanalizaci, je již potřeba uvažovat o zkapacitnění
obou systémů. Připravujeme zadání studie optimalizace vodovodu a kanalizace, která by měla přinést
návrh navýšení kapacity vodních zdrojů, vodárny a vodojemu pro vodovod a navýšení kapacity Čistírny
odpadních vod (ČOV) a zejména její doplnění o kalovou koncovku, tedy kalolis. Zároveň se v projektu
počítá s napojením chatových osad Štěrbárna a Ve Struhách na vodovod a kanalizaci a projednáváme
i napojení ke Struhařovu přiléhající části Zvánovic a Klokočné. Zadali jsme zpracování změny Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (PRVKÚK) pro Struhařov s cílem aktualizace
stávajícího stavu vodovodu a kanalizace i připravované optimalizace. PRVKÚK je nezbytným podkladem
pro možnost čerpání jakýchkoliv dotací na vodohospodářskou infrastrukturu.

Aktuálně nám byla přiznána dotace OPŽP na pořízení dalších vodních zdrojů a začínáme
s realizací dvou nových průzkumných vrtů prostřednictvím vysoutěžené firmy Ekohydrogeo Žitný.
Celkový cca 1mil. Kč náklad projektu pokryje z 80% dotace SFŽP.

Optimalizace kompostárny: Po fázi propagace Kompostárny Struhařov, kdy panovaly obavy o naplnění
její kapacity, jsme plynule přešli do fáze přeplnění kompostárny, kdy návoz bioodpadu začíná převyšovat
její kapacitní možnosti. Jen díky dobré spolupráci se zemědělci v okolí se daří situaci zvládat, ale je třeba
ji řešit. Proto jsme v loňském roce koupili sousední pozemek, snažíme se jej zapracovat do změn
v Územním plánu a letos jsme zadali zpracování studie Optimalizace kompostárny, kde se předpokládá její
rozšíření, částečná obměna strojového parku. S realizací projektu se pak v případě úspěchu s dotací počítá
v letech 2019,2020, kdy již pomine vázací lhůta dotace, která limituje ekonomické fungování
kompostárny. Paralelně se snažíme projednávat na SFŽP a MŽP nezbytnost vypsání dotační výzvy pro tyto
účely, s podobnými problémy jako Struhařov se potýkají prakticky všechny obce, které dotované
kompostárny postavily.
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Region Jih – projekt Optimalizace a zkapacitnění vodovodu Region Jih (rozšíření vodojemu Bartošky,
obchvat Kunic, posílení čerpání do Světic a Tehova): Svazek obcí Region Jih, v rámci kterého i Struhařov
spoluvlastní regionální vodovod, připravil projekt optimalizace vodovodu, kterým se vylepší celkově
tlakové poměry v sítí. Na tento projekt byla právě přiznána dotace z OPŽP. Našeho katastru se stavba
nedotkne, ale podílíme se na ní. V rámci Dohody o vyrovnání podílů mezi obcemi svazku Struhařov získá
zpět cca 2 mil. Kč, které budou převedeny do Fondu obnovy vodovodu a kanalizace pro další větší
vodohospodářské investice. Region jih aktuálně navázal spolupráci s investorem golfového resortu
a obytné výstavby v Nebřenicích. Investor výrazně přispívá na rozšíření Vodojemu Bartošky.

Mgr. Dagmar Zajíčková

KRAJSKÁ SOUTĚŽ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
“ MY TŘÍDÍME NEJLÉPE “

S radosí vám oznamujeme, že Struhařov získal krásné 13. místo z 422 v kategorii
,,500  1999 obyvatel".

Buďme na to náležitě pyšní a třiďme dále a ještě lépe  ,,má to smysl" !
Detaily o soutěži a celkové pořadí obcí a měst ve všech kategorií nalezneta na webových stránkách

www.mytridimenejlepe.cz.

Další možnosti třídění odpadu ve Struhařově: kontejnery na nepotřebný textil (zabalte čisté do igelitové
tašky a vhoďte do kontejneru). Na 5ti sběrných místech je pak šedá popelnice s otvorem sloužící na jedlé
tuky, kam můžete v uzavřených lahvích odevzdat použitý olej např z fritézy, pánve atp. Ve sběrném dvoře
pak máte navíc možnost likvidovat nebezpečné odpady, baterie, pneumatiky, elektroodpad – drobné
i větší spotřebiče. Suť jen v omezeném množství do 0,5m3/nemovitost a rok – jinak si musíte objednat
sami kontejner na vlastní náklady.
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Obec Struhařov ve spolupráci s okolními
obcemi dlouhodobě usiluje o optimalizaci odpado
vého hospodaření a opakovanými výběrovými
řízeními na svoz odpadů se snaží o zlepšení služeb
a cen svozu odpadů. Bohužel postavení velkých
(povětšinou nadnárodních) svozových firem na
českém trhu je velmi pevné a tak se nám doposud
nepodařilo výběrovým řízením lepší podmínky
prosadit. Vše svědčí o pravděpodobně dohodnutém
postupu svozových firem i o dohodě o určité
„rajonizaci území“. Starostové s přípravou společné
strategie přitom již strávili mnoho času. Nelze tvrdit,
že byť výsledek se zatím nedostavil, by se jednalo
o čas neefektivní. Máme stanoveny jasné cíle,
zmapováno hospodaření s odpady v regionu, naučili
jsme se postupovat společně a v tom je veliká síla.

Svozovými firmami preferované dodatkování
mnoho let starých smluv s postupným navyšováním
cen a nepřesnou kvantifikací sváženého odpadu je
v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, obce
touto cestou již dále jít odmítají. Koncem ledna 2018
vypisujeme nové výběrové řízení s upravenými
podmínkami s vírou, že tentokrát již alespoň stávající
svozová firma FCC nabídku podá. Ať tak či onak,
paralelně obce prověřují variantu založení vlastní
svozové firmy na odpady. Stávající cenový diktát
svozových firem odmítají dále akceptovat a jediným
způsobem, jak odpady zlevnit, je se o ně postarat
sami.

Poplatky za odpady obec Struhařov nezvyšo
vala od roku 2011, tj. 7 let a to ačkoliv se postupně
náklady na svoz odpadu navyšovaly spolu s rostou
cím rozsahem služeb, které v systému hospodaření
s odpady obec zavedla. Vystavěli jsme a provozu
jeme Sběrný dvůr, kde každý Struhařovský občan
může zlikvidovat prakticky jakýkoliv druh odpadu.
Zavedli jsme možnost likvidace Biologicky
Rozložitelného Komunálního Odpadu (BRKO), kdy
můžete každý využívat z dotace pořízené vlastní
biopopelnice, kontejner na sběrném dvoře či přímo
kompostárnu. Hustá síť sběrných míst pak každému
umožňuje třídit odpad a povětšině se naši zodpo
vědní občané skutečně třídit odpady naučili. Ano, má
to smysl! Vytříděné složky odpadů putují k dalšímu
zpracování a minimalizujeme tak postupně produkci
směsného komunálního odpadu, který spolu
s připravovaným novým zákonem o odpadech
několikanásobně zdrahne na skládkovném. Vždyť
od roku 2024 (a to je za chvíli!) již nemá být
skládkováno vůbec a veškerý odpad má být recyklo
ván či energeticky využit.

Ráda bych touto cestou pochválila všechny,
kteří se odpad naučili skutečně zodpovědně třídit,
po zavedení nových sběrných míst v obci se podařilo
ztrojnásobit produkci tříděného odpadu v naší obci
a to prakticky z roku na rok. Je zákonité však, že tím
Vám pravděpodobně před domy v den svozu zůstává
poloprázdná popelnice. Za každý takový vývoz

popelnice však obec platí úplně stejně, jako by byla
plná. Takže paradoxně, i když více třídíme (a za to
dostáváme zpět peníze od EKOKOMu), na odpady
doplácíme stále více. Je tedy na čase, aby každý
z Vás opravdu zvážil, jakou frekvenci svozu
skutečně potřebuje. Pokud skutečně třídíte odpad
tak na 34 člennou domácnost bohatě postačuje
měsíční vývoz popelnice. Jistě mnozí máte v zimně
mnoho popela, nicméně to se dá snadno řešit
dokoupením jednorázových známek, kterými
„ozdobíte" popelnici, pokud ji potřebujete vyvést
v některém období častěji.

Dalším problémem je časté zneužívání
obecního systému nakládání s odpady podnikateli.
Každá provozovna musí mít uzavřenou smlouvu
o likvidaci odpadu z podnikání. Upřesňuji – i když
podnikáte doma, máte dílnu, kadeřnictví, restauraci,
ba i kancelář… produkujete podnikatelský odpad,
jehož likvidaci musíte smluvně ošetřit nad rámec
poplatku za odpady a platit za něj smluvní cenu.

Jak zní dikce vyhlášky: „Původci, kteří
produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako
odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických
osob a fyzických osob oprávněných k podnikání,
a využívají systém zavedený obcí pro nakládání
s komunálním odpadem musí mít s obcí uzavřenu
písemnou smlouvu obsahující výši sjednané ceny
za tuto službu. Cenu stanovuje obec dle individuálního
posouzení vycházejícího z typu a velikosti provozovny
a druhu a množství produkovaného odpadu úměrně
k výši poplatku za komunální odpad."

Jinými slovy každý podnikatel by měl mít
smlouvu o likvidaci odpadu. Pokud pro odkládání
podnikatelského odpadu využívá obecní systém
(popelnici, sběrný dvůr, kompostárnu), pak je to
smlouva s obcí. Pokud ji nemá, a přesto vozí
podnikatelský odpad např. do sběrného dvora,
de facto ostatním občanům navyšuje poplatek
za odpady.

Vyzýváme tímto všechny Původce, kteří
produkují odpad podobný komunálnímu z činnosti
právnických osob a fyzických osob oprávněných
k podnikání, aby přišli oznámit svou provozovnu
a množství předpokládané produkce odpadu, které
jim bude adekvátně smluvně zpoplatněno.

Celková ekonomická bilance v nakládání
s odpady za loňský rok je za celý Struhařov značně
deficitní. Na poplatcích za odpady a příjmech
od EKOKOMU bylo vybráno 1,065mil Kč a náklady
za svoz odpadu činí 1,635mil. Kč. Jinými slovy
obec doplácí přes půl milionu korun za likvidaci
odpadu svých občanů. Přitom by toto měly být
náklady plně na vrub toho, kdo odpady produkuje,
tj. občana. Pro rok 2018 stávající svozová firma
deklaruje zdražení svých služeb a to v průměru
o cca 15% a ani úspěšné výběrové řízení ceny
nesníží rapidně.

ODPADY
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Pro rok 2018 tak obecní zastupitelstvo odsouhlasilo novou vyhlášku o poplatku za komunální odpad, která přináší
navýšení poplatku za odpady, a to v průměru o cca 15% pro všechny typy svozů, jak vidíte v tabulce. Cílem
je mírně upravit bilanci hospodaření s odpady, i za těchto podmínek bude obec odpady částečně dotovat. Nadále
obec připravuje motivační systém, kdy budou jednotlivé nádoby čipovány a váženy, zrovna tak i tříděný odpad.
Motivace by měla mít spíše pozitivní charakter, kdo více třídí, méně platí… (tzv. PAYT – Pay as You Throw).

Co může pro další nenavyšování poplatku a vylepšení ekonomické bilance v hospodaření obce s odpady udělat
běžný občan?

1. Třiďte a do popelnic nedávejte žádné recyklovatelné složky
2. Minimalizujte si frekvence svozů popelnice

3. Podnikatelé nezatěžujte odpadové hospodaření obce podnikatelským odpadem bez Smlouvy a úhrady.

Ráda bych poděkovala všem občanům, že kolem Struhařova je již opravdu čisto. Již od našich občanů nevznikají
nikde černé skládky ani divoké komposty. I kouř z komínů nevykazuje stopy pálených PETek či bot.

Zdá se že Struhařováci si uvědomují hodnotu přírodního prostředí, které nás obklopuje a vědomě jej neničí.

Dagmar Zajíčková



Nařízení obce Struhařov o regulaci některých forem prodeje
Na prosincovém zasedání zastupitelstva naší obce bylo schváleno
„Nařízení obce Struhařov o regulaci některých forem prodeje“.

Důvodem vzniku tohoto nařízení je především veřejný zájem spočívající v ochraně klidu obyvatel obce,
Struhařov před narušováním nezvanými, a velmi často otravnými, podomními obchodníky.

Tito obchodníci obcházejí dům od domu, a vnucují nám tu levnější elektřinu, plyn, tu pojištění,
nebo kvalitní deky, a bůh ví co ještě.

Toto opatření dopadá na všechny podomní obchodníky, nicméně především je zde zájem na ochraně před
tzv. „šmejdy“, kteří niveau této druhdy počestné profese, ponížili na nynější úroveň. V neposlední řadě
je tu fakt, že mezi těmito obchodníky se schovává celá řada „šmejdů“, kteří pod záminkou podomního
prodeje tipují nemovitosti pro vyloupení, vemlouvají se do bytů a okrádají jejich vlastníky, prodávají

předražený aušus, zneužívajíc důvěru lidí, etc.

Osobně si kladu otázku, zda propagátoři té jisté církve, kteří lákají další ovečky obcházením dům
od domu, jsou rovněž regulováni tímto nařízením. Můj osobní názor je, že tito lidé podomně obchodují

s nadějí, a proto je tato jejich činnost zákazem pokryta. Nicméně musím zdůraznit, že nevím,
zda by si tento můj právní názor osvojila i naše justice.

Článek I) nařízení proto stanoví, že „podomním prodejem, včetně nabídek služeb, se pro účely tohoto
nařízení rozumí takový prodej, či nabídka služeb, kdy je bez předchozí domluvy, dům od domu nabízeno, či

prodáváno zboží nebo poskytování služeb. Pochůzkovým prodejem, včetně nabídek služeb, se pro účely
tohoto nařízení rozumí takový prodej, či nabídka služeb, u nichž nedochází k umístění prodejního zařízení

nebo zboží, a jsou provozovány tak, že potenciální zákazník je vyhledáván prodejcem z okruhu osob na
veřejném prostranství“, a článek II) nařízení oba tyto způsoby prodeje zakazuje.

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí obec Struhařov, a to prostřednictvím pověřených
zaměstnanců zařazených do obecního úřadu Struhařov. Jelikož takovéto opatření bez sankce by nemělo
smysl, na porušení zákazu podomního prodeje stanoveného tímto nařízením, se vztahují obecné právní

předpisy, zejména zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Dle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016
Sb., „Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost

stanovenou v nařízení obce nebo kraje“ Dle ust. § 4 odst. 3 zákona č. 251/2016 Sb., „Za přestupek podle
odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 100 000 Kč“.

Již brzo se tak na o krajích naší obce objeví, ty ceduličky „Podomní prodej zakázán“.
Pokud se setkáte s tím, že toto nařízení bude porušováno, máte možnost obrátit se na obecní úřad,

popř. přímo na Policii České republiky.
Jan Jančík

Struhařov  Habr
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Vážení sousedé, delší dobu jsem nosil
v hlavě myšlenku, jíž mne události posledních dní
a týdnů donutily přetavit ve skutek. Měl jsem,
stejně jako vy, příležitost sledovat několik jednání,
zejména pak ustavující schůze, Poslanecké
sněmovny parlamentu ČR.
(viz např. https://www.novinky.cz/domaci/455615online
predsedusnemovnynebudevolitcelydemokraticky
blok.html), a v poslední době např. jednání
poslanecké sněmovny o vyslovení důvěry vládě.
(viz např. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/online
prezidentzemanprijdedoparlamentuuprostredhadky
zdavubecobabisovevladejednat41518?dopab
ariant=&seqno=1&source=hp).

Vy kdo jste se rovněž dívali, či poslouchali,
jistě mi dáte za pravdu, že naše země i naše
planeta jsou akutně ohroženy sebedestruktivními
tendencemi, některých, svých vlastních prvků.
Jednu z hlavních příčin stávajícího stavu spatřuji
v hrubém zanedbání prevence v minulých letech
resp. v minulých desetiletích.

Jako příspěvek pro zkvalitnění života
budoucí generace jsem proto na prosincovém
zasedání zastupitelstva obce Struhařov, přednesl
svůj návrh na zřízení zvláštního fondu, pro nějž
by byly vyčleněny finanční prostředky, za něž
by obec Struhařov pořídila každoročně dostatečné
množství mechanických zábran početí. Tyto
prostředky pak měla obec Struhařov poskytovat
na žádost občanům obce zdarma, bez ohledu
na volební preference. Prostředky měly být
vydávány na obci na základě přednesu hesla
„Prosím tři transparentní“.

Z veřejných prostředků by tak bylo
přispěno k tomu, aby někteří jedinci svou zjevně
vadnou genetickou informací, zbytečně neza
plevelovali genofond lidstva, resp. genofond naší
obce.

Ačkoliv nelze přesně kvantifikovat, kolika
případům by se mohlo podařit zabránit a navržený
program si nekladl za cíl spasit lidstvo, nicméně
stojí za to brát v úvahu, že každý debil navíc stojí
naši společnost každoročně mnohem více!!!

Pro stanovení nákladů na uvedenou akci
jsem zvolil metodu laického odhadu. Z výše

citovaných výsledků voleb do PSP ČR např.
vyplývá, že 84 našich spoluobčanů volilo Českou
pirátskou stranu. (Výsledky voleb do PSP ČR
viz: http://www.struharov.cz/files/2017/sc224e_stru171023
10120.pdf) Vycházím z předpokladu, že ½ z nich
jsou muži. Většina mužů ve výzkumu (viz: http://
www.kamasutra.cz/content/%C4%8Detnostpohlavn%C3%
ADchstyk%C5%AF) uvedla, že souloží 23x týdně.
Rok 2017 má 52 týdnů, což odpovídá potřebě cca
6552 ks ročně.

Při maloobchodní ceně cca Kč 11,58/ks,
by při počtu 6552 ks ročně náklady dosáhly výše
Kč 75894,. Skutečné náklady by však byly zřejmě
řádově nižší, neboť rozhodně nelze předpokládat
100% využití fondu. Nicméně i za takto malý
peníz bychom si každý den, který nebude
člověkem způsobenou apokalypsou, mohli hrdě
říct, k tomu jsme přispěli i my.

Sekundárním efektem by byl příspěvek
k nižší úrovni výskytu pohlavně přenosných
chorob a nezanedbatelný benefitem by jistě bylo
také prodloužení bezstarostného mládí těm
mladým spoluobčanům (a spoluobčankám), kteří
by se styděli si tyto prostředky sami zakoupit
ve veřejné prodejní síti. (Jako další benefit lze
uvést, že jejich rodičům by se pak v noci jistě
spalo o trochu lépe.)

Jelikož můj výpočet je uveden v řádu
„MAX“ navrhl jsem pro tento účel vyčlenit pro
rok 2018 částku Kč 1000,, s tím, že by se jednalo
o program pilotní.

Můj návrh však v zastupitelstvu naší obce
nenašel potřebnou podporu a byl proto demokra
tickým hlasováním zamítnut.

Pusťte si televizi, zapněte internet, přečtěte
si co se děje a odpovězte si sami, zda naše
společnost před rokem 2000 otázku prevence
hrubě nezanedbala? A až to samé uděláte za dvacet
let a budete se ptát „jak je toto možné“ na mně
to nesvádějte, já se snažil přispět a něco s tím
udělat.

Jan Jančík
Struhařov  Habr

Milý Honzo, asi tak...

V neděli 22. října 2017 proběhlo v MŠ Stonožka Vítání občánků.
Mezi nové občánky Struhařova jsme přivítali 6 chlapečků (Maxmiliána,
Michala, Matyáše, Adama, Tomáše a Čestmíra) a 3 holčičky (Mariánu,
Kristýnu a Anetu).

Lenka

Zlepšení lidského geofondu
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Změna otevírací doby Knihovny Struhařov

Knihovna Struhařov bude od 5. 2. 2018 otevřena každé

pondělí od 16:30 do 18:30
Děkuji za pochopení  M. Kadlecová

rádi bychom oznámili ve Struhařovském

zpravodaji BLAHOPŘÁNÍ, že manželé

Hana a Pavel Čadovi oslavili

23. listopadu 2017 ZLATOU SVATBU.

Blahopřejí dcery
Petra a Ema s rodinami.
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Konec každého roku bývá uspěchaný. Lidé
si často stěžují, že nemají dostatek času dokončit
svoji práci, málo času na svou rodinu
i přátele. Nám ve Struhařově se již tradičně daří
konec roku alespoň trošku zpomalit společnými
setkáními na různých akcích. Ani v loňském roce
tomu nebylo jinak.

Adventní čas jsme 1. prosince poprvé zahájili
Andělským průvodem do struhařovského pekla.
Když vznikl tento nápad v hlavách naší Markéty,
ředitelky MŠ a mojí, neočekávaly jsme ani jedna,
že by se setkal s takovou podporou. Ale opět jsme
se přesvědčily, že Struhařováci se umí bavit, umí si
hrát. Velmi rychle se k nám připojilo několik
blázínků. A tak děti mohly vyrazit na netradiční
lampiónový průvod od hasičárny na Školní
náměstí, kde společně s Petronelem a ostatními
anděly rozsvítily vánoční stromeček a zazpívaly
si koledy se sborem Coro Piccolo. Pak již plny
očekávání vyrazily do zahrady staré školy, kde již
čerti spustili svůj rej a Mikuláš měl plné ruce
práce, aby nezbedné čerty krotil a hodným dětem
rozdal drobné balíčky. Ač poprvé jsme se takto
setkali, bylo nás hodně a bylo veselo. Dík všem
blázínkům za pomoc při organizaci této akce
(Takže Ivetko, Markéto, Markéto, Evo, Martino,
Martino, Verčo, Jirko, Dane, Romane, Romane,
Franto, Jakube a hasičská omladino! Díky.)
Doufám, že se příští rok opět společně vydáme
k čertovskému kotli – termín si již nyní můžete
zaznamenat 30.11.2018.

První adventní víkend pokračoval Miku

lášským během, letos poprvé běžel i samotný
Mikuláš. V neděli pak provoněl hasičárnu svařáček
a koření a setkali jsme se již na IV. Struhařovském
jarmarku. Další víkendy následovalo vánoční
posezení seniorů, výroční posezení Baráčníků,
valná hromada hasičů…. Zazpívali jsme si pod
vánočním stromečkem. Přivítali jsme také hasiče
z Lensedel, kteří nám přivezli betlémské světlo.

S blížícím se Štědrým dnem však utichal
ve vesnici ruch. Všichni, jak doufám, jste spolu
se svými blízkými oslavili vánoční svátky i vstup
do nového roku v poklidu a ve zdraví. Sousedé,
kamarádi, Struhařováci mladí i dříve narození.
Chtěla bych Vám všem popřát na počátku letoš
ního roku, aby začínající rok byl veselý, plný
zdraví a pohody. Ať nám vydrží dobrá nálada
a hravost z předešlého roku a prožijeme spoustu
dalších společných setkání.

Zdraví, úsměv a sílu do nového roku
Lenka

Jak již zmínila Lenka… všem moc
děkujeme za podporu, pomoc i účast na akcích.
Rok 2017 byl v tomto ohledu skutečně bohatý
a dle kulturního kalendáře viz. níže to vypadá,
že ani v roce 2018 tomu nebude jinak.

Budu se moc těšit na další shledání
na Struhařovských akcích, ať už tam budu jako
jeden z organizátorů, nebo se půjdu prostě ,,jen"
pobavit. V roce 2018 Vám všem přeju, ať jste
zdraví, šťastní a ať okolo sebe máte všechny ty,
které máte rádi!

Markéta

Kulturní život ve Struhařově
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Coro Piccolo opět ve Struhařově

Po letním vystoupení na Struhařovských slavnostech, kde tento sbor zpíval soubor písní
z muzikálu Bídníci, jsem si ho do Struhařova dovolila opět pozvat. Tentokrát jsme si společně zazpívali
pásmo vánočních koled v cíli andělského průvodu. Myslím, že Struhařov malí i velcí zpěváčči pod
vánočním stromem na Školním náměstí krásně rozzářili, snad se Vám toto propojení líbilo a mohlo by tak
být další struhařovskou tradicí. Sbormistrni i jejím zpěváčkům moc děkuji za krásné zpestření a za to,
že sem vážili na tu chvilku cestu. Přeji celému sboru ,ať jim to pořád stejně krásně zpívá a přikládám
i článek přímo od paní sbormistrně Jany Galíkové, kde se dozvíte o sboru o něco více.

Markéta Hodrová

Je jim v průměru 10let. Zpívají ve sportov
ních halách i v klasických koncertních síních,
natáčí pro televizi i rozhlas, spolupracují
s řadou předních umělců a uměleckých těles, hrají
ve filmu i v divadle a nebo si prostě jen tak hrají.
Bezmála dvě stovky malých zpěváků, herců
a tanečníků, rozdělených podle věku a nadání do
pěti oddělení navštěvuje dětský sbor Coro Piccolo,
který se v současné době řadí mezi přední pražská
umělecká tělesa.

V předvánoční době se česká kulturní
scéna stává dějištěm desítek vánočních koncertů,
ať už hudby klasické, tak i megakoncertů pro
desetitisíce lidí ve sportovních halách. A sbor Coro
Piccolo je každoročně při tom.

Ani o letošních Vánocích tomu nebylo
jinak. Děti se objevily po boku Mariky
Gombitové, Michala Hrůzy, Mekyho Žbirky,
Janka Ledeckého, anebo vystupovaly se symfo
nickými orchestry. A právě mezi těmito nadanými
dětmi se na koncertních pódiích objevily i pěvecké
talenty ze Struhařova. Anežka Sklářová a její
mladší sestra Rozárka, Terezka a Natálka Hodrovi,
Anička Matějovská i Adam Hladík, ti všichni
pravidelně vystupují s těmi nejlepšími muzikanty
a zpěváky naší hudební scény, účinkují v divadel
ních představeních, zapojují se do charitativních
projektů, zpívají pro děti i babičky a dědečky...

Ale jak se říká, nic není zadarmo. K tomu, aby děti
mohly zažít neopakovatelné pocity úspěchu,
je potřeba nejen nesporný talent, ale především
píle a velká dávka trpělivosti. A o tom všem jsme
si povídali s dětskými zpěváky ze Struhařova.

Jak probíhá zkouška sboru a jak dlouho trvá, než
se naučíte nějakou těžší skladbu?
Kromě zpívání děláme i různé scénky; i těžší skladbu
se naučíme na sboru s Janou.. pak už doma jen
trénujeme  Natálka
Kolik času týdně věnujete zpívání, musíte
se připravovat doma?
My vlastně zpíváme skoro pořád, až tím okolí někdy
pěkně štveme :)  Natálka
Hrajete v dětských muzikálech, co je na
představeních to nejhezčí?
Když je vidět, že to lidi v publiku baví a líbí se jim
co hrajeme  Anežka
Míváte někdy trému a máte nějaký trik, jak se jí
zbavit?
Trému zvládám dobře, jakmile vejdu na pódium,
tak už si hraní jen užívám  Anežka

Pokud byste i vy chtěli své děti do sboru přihlásit,
nábor nových dětí probíhá celoročně do všech oddělení

sboru (Praha Kolovraty, Praha 2 Vinohrady).
Případné info poskytne sbormistrně Jana Galíková,

tel.: 775 220 277

TALENTOVANÉ DĚTI ZE STRUHAŘOVA



Kalendář akcí
20.ledna Hasičský ples
21.ledna Dětský karneval
17. února XII. Obecní ples
24. března Sportovní karneval
7. dubna Hasičské slavnosti
Duben Čistý Ladův kraj
30. dubna Čarodějnice – hudba
1. května Běh krásné vyhlídky
13. května Den matek
2. června Dětský den

Posezení po sezóně
16. června Okrsková soutěž v požárním sportu
23. června Neckyáda – hudba
7. července Zahájení léta – hudba
22.července Vanua 2
28.července Annenská zábava
4. srpna hudba
18. srpna Memorial J.Medřického
11. srpna Hasičský táborák
8. září Pohádkový les
8. září Rozlučka s létem
15. září Struhařovská cyklo 30
29. září Houbobraní
říjen Pochod Krásné Vyhlídky
20. října Podzimní zábava

Vítání občánků
27. října Halloween
listopad Posezení po podzimní půlsezóně
30. listopadu Mikulášská – Struhařovské peklo
2. prosince Struhařovský jarmark
8. prosince Mikulášský běh
9. prosince Vánoční setkání seniorů
15.prosince Zpívání pod stromem
21.prosince Slunovrat
31. prosince Silvestrovská vyjížďka na kolech

Změny kulturních akcí vyhrazeny
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Doba swingová
Berte to jako pozvánku na nadcházející ples nebo když půjdeme hlouběji, může to být reakce

na proběhlé prezidentské volby… o jejichž výsledku v době sepsání tohoto příspěvku nemám ani zdání.
Vyvstává ve vás otázka, jak to spolu souvisí? Velmi úzce, ale přeci. Swing se dostal na výsluní

v době velkých ekonomických, společenských a nestyděl bych se použít i „lidských“ předělů. První větší
swingový boom zaznamenáváme po ukončení Velké války, jak nazýváme ten starší z obou dosavadních
světových konfliktů. Největší popularitu pak tento hudební styl přináší v době americké ekonomické krize,
prohibice a s tím související narůstající „gangsterské“ kriminality. Poslední světový záchvěv mu pak
dopřeje dekáda okolo druhé světové války, kdy v Evropě dochází k jeho potlačování nejdříve s nástupem
fašismu (jako angloamerická hudba s představou o dokonalé německé společnosti naprosto neslučitelná),
posléze pak s příchodem komunismu, kde pravidlo o neslučitelnosti platí dvojnásob… Nakonec tu byla
i ekonomická část problému, protože v době vzniku elektrických kytar, v době rhythm and blues a rock
and rollu bylo mnohem levnější objednat čtyřčlennou kapelu, než velký dechový band.

A teď se konečně dostávám k té souvislosti…Přes všechny ty děsivé a pohnuté události té doby
swingové si samotná hudba udržela punc věčné nespoutanosti, chuti k životu a společenské
„nezdrženlivosti“… Poslech swingových skladeb ve mně evokuje i jakousi rebélii a pokus o nezávislost,
kdy společenské konvence boří valící se rytmus a společné kvílení žesťů. Já ještě navíc vidím naději…
čím pohnutější doba, tím veselejší nápěvy, tím zábavnější taneční kroky…Člověk jako by použil swing
k obraně proti velké ohnivé kouli, živené lidskou hloupostí a nenasytností, ženoucí se nemilosrdně téměř
všemi kraji světa po celou první polovinu století… Zmiňovaný ples plný swingu, klasické a latinské hudby
se koná až po volbách hlavy státu…a já pevně věřím a tak nějak zpětně apeluji na všechny voliče,
že konečně budeme mít důvod k tanci :o)

Roman Frisch
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Stará garda Sokola Struhařov se ve složení
 předseda oddílu a trenér Mirek Kurel, vedoucí
mužstva Pavel Kratochvíl, brankáři Radek Myška,
Jakub Kuchař, obránci Honza Imramovský, Petr
Novák, Ivan Peterka, Pavel Dlouhý, útočníci Jirka
Bašta, Láďa Dvořák, Dušan Blahusiak, Luboš
Horáček sen. a Michal Žák zúčastnila tradičního
novoročního turnaje v Sázavě. Dostavilo se 6 muž
stev – Jevany, Stříbrná Skalice, domácí Sázava,
Nechyba – Radvanice, Chocerady a Struhahořov.
Mimo brankářů museli být hráči starší 35 let. Hrací

Halový turnaj v malé kopané v Sázavě – leden 2018

doba byla 14 minut. Po odehrání základní skupiny systémem každý s každým, kterou jsme vyhráli,
pořadatelé z důvodu většího počtu utkání zařadili ještě zápasy čtvrtfinále, semifinále a finále. Ve finále
jsme podlehli domácí Sázavě, kterou jsme ve skupině porazili. Vstřelili jsme 13 branek, nejlepší náš
střelec byl Dušan s 5 góly.

Pavel Dlouhý

WWW.STRUHAROV.CZ

Již brzy uvidíte web Struhařova
v novém kabátě. Děláme vše pro to, aby
byl přehledný a pohledný, tak snad to
nebude trvat dlouho, zvyknete si na něj
a snadno se v něm zorientujete.

Za případné změny z počátku
provozu se předem omlouváme, budeme
dělat vše pro to, aby jich moc nebylo
a pouze se průběžně doplňovalo vše dů
ležité .

V návaznosti na nový web bude spuštěna i aplikace obce Struhařov, kterou si můžete do svých chytrých
telefonů stáhnout již nyní.
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů ve Stru
hařově, která aktivně zasahuje nejen u požárů
v okolí, ale pomáhá obci a občanům kde může, získala
dotaci na 4 nové přetlakové dýchací přístroje. Projekt
„Nezbytné vybavení pro „Dobráky“ ze Struhařova byl
realizován s finančním přispěním Středočeského kraje
a to ve výši z 95% tj. 152 000, Kč. Děkujeme tímto
Středočeskému kraji za podporu.

Pořízením uvedených přetlakových dýchacích
přístrojů došlo ke zvýšení akceschopnosti jednotky,
zajištění vyšší ochrany zdraví a komfortu zasahujících
hasičů (lepší viditelnost přes masku, nižší hmotnost
a pohodlnější uložení přístroje na zádech hasiče).
Neprodleně ještě v prosinci bylo provedeno seznámení
a přeškolení všech členů jednotky na nové vybavení
a následné nasazení nových dýchacích přístrojů
do plného užívání.

Vylepšení vybavenosti
struhařovských „Dobráků“

Zastupitelstvo odsouhlasilo:

Zasedání č. 8/2017 konaného dne 11.10.2017
1. Poptat zpracování projektové dokumentace (studie PD pro ÚR, PD pro SP) k projektu ,,Optimalizace

a zajištění dostatečné kapacity Vodovodu, kanalizace a ČOV v Obci Struhařov“ s podmínkou,
že po zpracování studie obec nemusí zadat další stupně projektu

2. Přípravu projektu pro žádost o dotaci MAS Říčansko na rekonstrukci Požární zbrojnice a pověření vedení
obce s přípravou projektu

3. Žádost TJ Sokol o změnu použití části přidělené dotace na rok 2017 pro projekt na fotbalové hřiště
pro spolufinancování žádosti o dotaci na MŠMT – neinvestiční podpora sportu, v maximální výši 60tis. Kč.

4. Spolupráci s advokátní kanceláří Matzner prozatím na zkušební dobu 2 měsíce
5. Smlouvu o nájmu – Zázemí sportoviště u Hliněného rybníka na obecních pozemcích 76/28 a 76/1

v k.ú. Struhařov u Mnichovic
6. Vybudování napojení odvodu dešťových vod z objektu pana V. do dešťové kanalizace přes plochu

veřejného prostranství – na návsi za dvou podmínek: kontrolou trasy před provedením výkopu, stanovením
technických podmínek pro provedení výkopu (výkopové rozhodnutí) a smluvním vyřešením (služebnost)
stavby na obecním pozemku

7. Vyhlášení Záměru pronájmu části pozemku parc. č. 134/115 v k.ú. Struhařov u Mnichovic pro pastvu ovcí
s podmínkou doložení souhlasů sousedů

8. Kupní Smlouvu pro pořízení přetlakových dýchacích přístrojů s firmou Dragger pro JSDH Struhařov
Zasedání č. 9/2017 konaného dne 31.10.2017
1. Souhlasit s finalizací Návrhu Územního plánu dle připomínek zastupitelů (Příloha 1a, 1b)
Zasedání č. 10/2017 konaného dne 15.11.2017
1. Rozpočtovým opatřením č.4/2017
2. Návrh rozpočtu TS pro rok 2018 dle návrhu finančního výboru a příspěvek obce na rok 2018

pro TS ve výši 3.068.500,Kč
3. Návrh rozpočtu MŠ Struhařov pro rok 2018 a příspěvek obce na provoz MŠ ve výši 630 000,Kč
4. Návrh rozpočtu JSDH na rok 2018 a příspěvek obce pro JSDH pro rok 2018 v úhrnné výši 170.630,Kč
5. Vyvěšení předloženého návrhu rozpočtu obce Struhařov na rok 2018
6. Dotaci Obci Baráčníků ve výši 15.000,Kč pro rok 2018 dle předložené žádosti
7. Dotaci SDH Struhařov ve výši 34.200,Kč pro rok 2018 dle předložené žádosti

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
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8. Příspěvek TJ Sokol Struhařov ve výši 182.000,Kč pro rok 2018
9. Nevyhovění žádosti o zařazení pozemku č.323/1, 277, 278, 279, 420, 584/1 a 584/2 do územního

plánu jako stavebních
10. Výběr dodavatele služby „Vybudování nových zdrojů vody v Obci Struhařov“ dle výběru hodnotící komise

firmy EKOHYDROGEO Žitný a předloženou SoD s celkovou cenou 983.700,Kč bez DPH
11. Smlouvu o dílo s projektantem Ing. Arch. Ivanem Kunovským ve výši 220 000, Kč
12. Smlouvu na zpracování žádosti o dotaci s LKAdvisory ve výši 30 000,Kč za žádost a 135 000,Kč za studii

proveditelnosti (pokud bude dotace získána)
13. Nabídku p. Jakoubka pro výkon TDI v zóně Pod Hliněným Rybníkem, v navrhované výši 19 450, Kč
14. Náhradu dřevin, které v zóně Pod Hliněným rybníkem nelze vysadit, provést adekvátním způsobem

– tj. ve tejné cenové relaci (90tisKč)
15. Dodatek nájemní smlouvy s paní B. s dodržením následujících parametrů  Prodloužit smlouvu o 1 rok,

cena 500Kč/rok, zajištění řádné údržby celé pronajaté části pozemku, zachování stávajících pěších cest
16. Smlouvu s p. Bulawou na pacht části pozemku, pacht za 500, Kč na rok po dobu 5 let s ochrannou malého

rybníčka, výpověď smlouvy je 1 měsíc
Zasedání zastupitelstva č. 11/2017 konaného dne 13.12.2017
1. Snížení příspěvku TS pro rok 2017 o 400 000, Kč, příspěvek tak bude činit 2 352 490, Kč

a zapracování této změny v rámci rozpočtového opatření č. 5.
2. Pověření vedení obce provedením výběrového řízení za přítomnosti TS na nákup příkopového

ramena traktoru
3. Rozpočet Technických služeb pro rok 2018 dle návrhu finančního výboru a příspěvek na r. 2018 pro TS

ve výši 3.068.500,Kč
4. Rozpočet MŠ Struhařov pro rok 2018 a příspěvek na r.2018 na provoz MŠ ve výši 630 000,Kč
5. Rozpočet JSDH pro rok 2018 a příspěvek pro JSDH na rok 2018 v úhrnné výši 170.630,Kč
6. Střednědobý rozpočtový výhled obce Struhařov do roku 2022
7. Rozpočet Obce pro rok 2018 jako schodkový, přičemž schodek bude kryt z úspor z let minulých.

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby.
8. Dotaci ve výši 15.000,Kč pro rok 2018 Obci Baráčníků dle předložené žádosti
9. Dotaci ve výši 34.200,Kč pro rok 2018 SDH Struhařov dle předložené žádosti
10. Příspěvek ve výši 182.000,Kč pro rok 2018 TJ Sokol Struhařov dle předložené žádosti
11. Upravenou zadávací dokumentaci pro výběrové řízení ,,odpady“ včetně smlouvy o dílo, pověření starostky

účastí na společném výběrovém řízení na výběr svozové firmy a podporu prověření možnosti založení
vlastní komunální svozové firmy pracovní skupinou starostů

12. Přípravu návrhu úpravy odpadového systému a stanovení poplatků na rok 2018 pracovní skupinou:
Kudrman, Kušička, Zajíčková, Šourková, Jančík

13. Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018 ve výši vodné: pevná složka 233, Kč a pohyblivá složka
37,30 Kč/m3. Stočné ve výši 1436, Kč za osobu/rodinné domy, 2154,Kč/rekreační objekt

14. Návrh dodatku č. 2 dohody o narovnání s firmou Optreal, po zapracování připomínek a doplnění záručních
lhůt pro předávanou infrastrukturu

15. Nařízení o regulaci některých forem prodeje na území Obce Struhařov
16. Zřízení funkce druhého místostarosty s odměnou 6500, měsíčně s výplatou odměny od 1.2.2017
17. Navýšení odměny 1. místostostarostce na 13754, Kč a 2. místostarostovi na 6877,Kč, s platností

od 1.1.2018, ostatní odměny zůstávají v dosavadní výši
Zasedání zastupitelstva č. 1/2018 konaného dne 10.1.2018
1. Výši sazeb poplatků pro odpady pro rok 2018
2. Řešení platby za odpady pro podnikatelské subjekty Smluvně dle individuálního posouzení vycházejícího

z typu a velikosti provozovny a druhu a množství produkovaného odpadu, v základu ve dvou typech sazeb
500, a 1000, Kč

3. Obecně závaznou vyhlášku Obce Struhařov č. 1/2018, o poplatku za komunální odpad na území obce
Struhařov

4. Zapracování do RO č.1 zádržné s firmou KNOSS s předešlým prověřením, zda pohledávka není promlčená
a neproplacenou dotaci na dýchací přístroje pro JSDH Struhařov

5. Vypořádání připomínek Dodatku č.2 Dohody o narovnání s firmou Optreal
6. Podklady pro změnu cenových podmínek a plnění předmětu veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem

Říčany VS/00008/2017/OP o úsekovém měření rychlosti v obci Struhařov a pověření starostky dalším
jednáním směřujícím k realizaci úsekového měření v uvedených parametrech, rozsahu a přípravou příslušné
úpravy předmětné veřejnoprávní smlouvy ve spolupráci s městem Říčany

7. Smlouvu na předání mobiliáře Kamenické stezky do majetku obce Struhařov
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„Zde Cantab 21 pro Dafodil. Jsme ve vzduchu a stou
páme do předepsaného prostoru, přepínám.“
„Zde Dafodil pro Cantab 21, přejděte na frekvenci C
a ohlašte se, přepínám.“
„Rozumím, přecházím na frekvenci C, dobrou noc.“
„Dobrou noc a šťastný lov.“
V sluchátkách obou letců zapraskalo, jak pilot přepnul
frekvenci na ovládacím panelu stisknutím knoflíku pro
frekvenci C.
„Slávo, oslovil neformálně pilot svého operátora
interkomem, spoj se se zemí a zjisti, jestli pro nás mají
nějakou práci, za 20 minut budeme v našem sektoru.“
Současně s tím snížil pilot obrátky obou motorů
a přenastavil listy vrtulí na cestovní chod.
„Rozumím Mirku“, odpověděl operátor stejně nefor
málně pilotovi. Byla to sehraná osádka, která spolu
létala jíž od výcviku. Operátor se spojil s pozemní
kontrolou a vyměnil si s neznámým hlasem, který byl
na druhém konci spojení, pár informací.

Noční stihač plul zdánlivě poklidnou nocí.
Lehce se pohupoval a sem tam s ním mírně zatřásla
turbolence. Oba letci seděli poklidně na svých místech
a let si užívali. Kdyby neměli na obličeji masky, bylo
by možné vidět, že se pilot usmívá. Vzpomíná na
rozhovor, který poskytl do jedněch novin, kde musel
odpovídat na otázku, jak je možné, že v noci najdou
noční stíhací piloti na tak velkém prostoru, jako je
obloha nad Anglií, nepřátelský bombardér a dokáží jej
sestřelit. Odpověděl tenkrát, že musí spořádat
obrovské množství mrkve, jelikož obsahuje karoten,
který je dobrý na zrak. O tajném zařízení – RADARU
nesmělo být řečeno ani slovo. Za to byl vojenský soud
a ten trestal prozrazení tajného zařízení obzvláště
přísně.

Poklidný let najednou přerušilo volání pod
zemní stanice.
Cantab 21, máme pro Vás bogye (tak označovala
podzemní stanice neznámý letoun )
Je jižně od Vás, asi 8 mil a o tisíc stop výše, letí jižním
směrem.
Rozumím, potvrdil příjem zprávy pilot, jdeme po něm,
přepínám.
Hodně štěstí, ozvala se pozemní stanice, přepínám
a končím.

Od této chvíle bylo vše v rukou obou letců.

Letěli avizovaným směrem a radarový operátor
Slavomil Janáček, měl oči doslova přilepené na
obrazovce radaru. Pilot, Miloslav Mansfeld, přidal
plyn, přenastavil listy vrtule a stihač zrychlil. Za chvíli
se ozval do interkomu operátor:
„Mám ho na radaru, je lehce vpravo od nás a mírně
vejš . Vzdálenost pět majlí“
Mira Mansfeld se na pilotním sedadle těžké noční
stihačky lehce zavrtěl, odjistil zbraně a rozsvítil
zaměřovač, usadil znovu ochranné brýle a překontro
loval připevnění padáku.
„Je tři majle od nás, přímo před náma, vejška dobrá,
dej bacha, ať ho nepředletíš.“
„Vidim starou belu“ odpověděl pilot. ,,Naveď mě
přímo za něj a lehce pod, ať ho vidím proti obloze“.
„800 stop, za chvíli už ho musíš vidět“. „Sakra Slávo,
nic nevidím, neblbne ti ten zázrak techniky“.
„300 stop! Mirku, srazíme se s ním! bacha!“
Upozorňuje pilota nervózním hlasem radarový
operátor, který má situaci na svém monitoru jasnou.
„Říkám ti sakra, že nic…“ pilot větu nedokončil.

Místo posledních slov sáhl rychle po páce
ovládající podvozek a přesunul ji do pozice vysunuto.
Beaufighter se zpomalil. Jinou možnost ani pilot
neměl, kdyby v této chvíli prudce ubral plyn, mohl by
z obou motorů vyšlehnout plamen a to by je prozra
dilo německému střelci, sedícímu v JU88 (Junkers),
který se právě Mirkovi Mansfeldovi ukázal na oka
mžik proti světlejší části oblohy.
„Už ho mám Slávo, připrav se, za chvíli utočím“.
Pilot si usadil Junkerse v kruhu zaměřovače tak, aby
byl souběh zbraní přesně u kořene levého křídla
nepřátelského bombardéru. Poslední vteřiny před
zmačknutím spouště. Vlasy v letecké kukle za začaly
lepit potem, pilotovy plíce nasávají kyslík přes masku,
ruce v rukavicích, které nyní svírají řízení se potí,
nohy pevně zaklesnuté v nožním řízení jsou jako
z kamene… teď!!! Prostor mezi Německým nočním
bombardovacím letounem a spojeneckou stihačkou
vyplnilo olovo, které ze svých hlavní chrlí těžký noční
stihač, na jehož palubě se nachází československá
posádka, která slouží u A letky, 68 (noční) peruti
Britského královského letectva RAF a toto je její první
sestřel nepřátelského letounu za pomoci palubního
radiolokátoru… . Tak nějak to mohlo asi vypadat. . .

SE SOVOU VE ZNAKU  část 1.
Motory řvou nocí na plné obrátky, chvílemi jako by zpívaly. Nárazy přenášené

podvozkem do letounu ustaly. Kola podvozku těžké dvoumotorové noční stíhačky se odlepila od
dráhy letiště osvětlené lucernami viditelnými pouze při vzletu nebo přistání, ale jen
v určitém uhlu a směru. Stíhačka byla ve vzduchu. Pilotův zrak, krytý ochrannými brýlemi,
se zabodl do přístrojové desky a sledoval ukazatel stoupání letounu. Pilot instinktivně sáhl
po páce ovládání podvozku a pohybem ruky ji uvedl do pozice „podvozek zatažen“. Jen malou
chvíli trvalo, než se na palubní desce objevila červená světla značící, že podvozek je v pořádku

zasunut. Oba letci to ovšem pocítili i známým klapnutím, které se ozve vždy, když se kola
zasunou do motorových gondol v křídlech. Tím druhým kdo v letounu seděl za pilotem v zadní
části trupu, byl operátor tajného zařízení, které ve stihačce Bristol Beaufighter bylo namontováno.
Obličej operátora byl zakryt, stejně tak jako pilotův, maskou s přívodem kyslíku
a mikrofonem a na hlavě leteckou kuklou se sluchátky a nezbytnými leteckými brýlemi. Před
sebou měl malou kulatou obrazovku se sítí čar, po které obíhal paprsek v poloměru kružnice.

David Klvaňa





INZERUJTE VE STRUHAŘOVSKÝCH INFORMACÍCH
1 strana  600, Kč, 1/2 strana  300, Kč, 1/4 strana  150, Kč (ceny jsou uvedeny bez DPH)

objednávejte na emailu: obec@struharov.cz

STRUHAŘOVSKÉ INFORMACE, občasník vydávaný Obecním úřadem Struhařov

OÚ Struhařov, Mnichovická 179, 251 64 Mnichovice, IČO 00240 800, Evidenční číslo MK ČR E 14523
Grafická úprava: Markéta Hodrová, Redakce: Mgr. Dagmar Zajíčková, Markéta Hodrová
Příspěvky do dalšího čísla zasílejte do 23. března 2018 na email: obec@struharov.cz


