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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



Léto už nám dává sbohem, sluníčko a letní pohoda v nás snad ještě chvíli vydrží.
Po dovolených a prázdninách jsme většinou zpět v kolotoči všedních dnů a je na nás,
jak ten kolotoč roztočíme. Někdy je třeba jej i trochu přibrzdit, aby se nám nezatočila hlava
příliš. Energii, kterou nám daly mořské vlny nebo třeba horské výšiny, s tou je třeba
rozumně hospodařit, aby se pozitivně odrazila ve všem, co děláme.

Když tak sedím v kanceláři za hromadou papírů k řešení, mezi drnčícími telefony
snažím se vyhovět požadavkům všech, co něco potřebují a do toho připravuji další

rozvojové projekty pro Struhařov, občas překliknu na nějakou tu cestovatelskou fotku a vzpomenu nejen
na krásy a zážitky z cest, ale i na tu poctivou dřinu co třeba stálo vyjet na kolech na Passo Stelvio, a jak
krásný to byl pocit tam nahoře, když člověk překonal sám sebe, stejně jako když jsme lezli těžkou ferratu
na třítisícovku Piz Boe…. Uvědomím si pak, že není cílů, kterých by člověk nedosáhl, pokud se pro
ně opravdu rozhodne. Ano, každý projekt stojí úsilí, ale pak ten pocit, když se povede, ten stojí za to!
Ať již lezu na kopec, nebo se prokousávám hromadou papírů, když mířím k cíli a nevzdávám to, dopadne
to. A tak držím Vám všem palce, aby ty Vaše kopce byly dosažitelné, ať se Vám daří životní energii
vynakládat účelně pro realizaci plánů, cílů a snů. Zároveň pak kolotoč všedních dní ať se točí jen tak,
jak Vy sami chcete a řídíte si jej.

Mnoho sil do podzimního období přeje Struhařovu a Struhařovákům  Mgr. Dagmar Zajíčková, starostka

Slovo starostky

Zamyšlení volební  Volby, volby, volby
Volby do Poslanecké sněmovny nám již klepou na dveře, 20., 21.října 2017 budete moci svým

hlasem ovlivnit, kdo v naší zemi bude tvořit politickou kulturu další 4 roky. Že se v Čechách zatím příliš
k politice to slůvko „kultura“ úplně nehodí je sice trpkou pravdou, nicméně jak jinak ji ovlivnit,
než hlasem ve volbách? Alespoň tohle málo bychom učinit měli. Pokud již předem víte, že budete
v tu dobu někde jinde, nezapomeňte si na OÚ vyřídit voličský průkaz.

Média již přetřásají přípravu na volby další – na volby hlavy státu – prezidenta ČR, které budou
chvíli po novém roce  12.,13. ledna 2018, předpokládané druhé kolo pak 26., 27.1.2018. Dík přímé volbě
můžeme ovlivnit mnohé a tak doufám, že tentokrát se podaří prohlasovat prezidenta, který bude
reprezentovat naši zemi se ctí a rozumem.

V příštím roce na podzim nás pak čekají volby s největším přímým dopadem na dění v obci
a to volby komunální do zastupitelstva Struhařova. Je dobré o nich přemýšlet s předstihem… Zastupitelem
se může stát každý, kdo má zájem o dění v obci, kdo by chtěl něco změnit, něco někam posunout…
Zkrátka, kdo má Struhařov rád a chce mu pomoci v dalším vývoji. Zároveň pak si takový zájemce musí
uvědomit, že to není jen se jednou za měsíc ukázat na zastupitelstvu, ale měl by obětovat kus svého
osobního času a potenciálu a skutečně pro obec pracovat. A tak doufám, že se mezi Struhařováky opět
najde dost tahounů, kteří se do toho budou chtít pustit. Pokud nevíte jak do toho, neváhejte se zastavit
na OÚ, rádi poradíme. Mgr. Dagmar Zajíčková

Voličské průkazy smí OÚ vydávat nejdříve 15dní před volbami. Můžete se pro ně dostavit tedy
od 5. 10. 2017 každý den v dopoledních hodinách, nebo v úředních hodinách OÚ.
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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.
Probíhá příprava projektové dokumentace pro stavební

povolení, kterou zpracovává atelier 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 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 zařízením, zázemím pro obsluhu, šatnami, bezbariérovost zajistí
výtah.

V rámci projektu bude celá budova zrekonstruována a zajištěn její
nízkoenergetický provoz dík zateplení a vytápění tepelným čerpadlem.

Připravujeme dvě žádosti o dotaci – do OPŽP do programu energetických úspor a do IROP
na celou stavebně technickou část a vybavení. Žádosti budou podány letos na podzim, pokud budou
úspěšné, s realizací projektu se dá začít v příštím roce.

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 Mnichovické směrem na Ondřejov bude chodník realizován dík konfiguraci terénu na lávce
z pororoštu. V rámci projektu bude dešťová kanalizace doplněna o některé kanalizační vpusti a lokálně
vyspravena. Krajská správa a údržba silnic přislíbila v letošním roce opravu obou dvou příčných
propustků pod komunikací a jednáme opět o společném postupu, kdy by se spolu s chodníkem realizovala
i rekonstrukce komunikace. Pro Chodníky na Ondřejovské je vydáno územní rozhodnutí, probíhá
zpracování projektu pro stavební povolení, ke konci roku počítáme s podáním žádosti o dotaci.

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.
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Rekonstrukce komunikací IV. etapa: V letošním roce 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 finacovatelné. 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
připravuje nový Návrh územního plánu, který bude na podzim opětovně projednán s veřejností
a dotčenými orgány státní správy. Jinými slovy, pokud někdo zaspal a nepodal podnět v době sestavování
zadání, bude jej ještě moci uplatnit v dalším kole, chce to sledovat. Každopádně obec nehodlá jakkoliv
zásadně rozšiřovat zastavitelné území obce a nebude přidávat žádné další rozvojové plochy. NÚP bude stát
300tis. Kč a pokusíme se na něj získat dotaci… tedy pokud ji Ministerstvo pro místní rozvoj letos vypíše.

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 zakotví řešení komunikací,
veřejných prostor, ploch pro občanskou vybavenost a parcelaci pro RD. I tato studie bude projednávána
s občany, zejména pak s vlastníky dotčených pozemků. Územní studie bude stát cca 400tis. Kč
a je požádáno 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, jeho ekonomické náročnosti 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 připravili II. výběrové
řízení na svozovou firmu na odpady s cílem dosáhnout na kvalitnější a zároveň ekonomickou službu.
Svozová firma bude 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. Výběrové řízení je vypsáno s termínem na podávání nabídek po prodloužení
na základě doplňujících informací do počátku listopadu.

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. Aktuálně nám byla přiznána dotace OPŽP na pořízení dalších
vodních zdrojů.
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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.

Dotace Středočeského kraje pro spolky: Byla přiznána dotace pro hasiče na přetlakové dýchací přístroje
ve výši 152tis. Kč, což významně vylepší vybavenost naší jednotky ochrannými prostředky.

TJ Sokol bohužel s žádostí o dotaci pro podporu činnosti s dětmi a mládeží letos neuspěl.
Ale nevzdávejte to, příště to zkusíme znovu, jednou se to povede!

Upozornění

Každý rok v létě, v době odečtů vodoměrů, se setkáváme s nepřízní ze strany některých
občanů. Dovolím si k tomu napsat toto: Každoročně odečty vodoměrů probíhají během měsíce srpna,
odečtáři ve svých volných chvílích obcházejí nemovitosti v celé obci a stavy vodoměrů zapisují
do předem připravené tabulky. Těm z Vás, které se jim nepodaří zachytit ani po několika pokusech,
vhodí do schránky lísteček s žádostí o zapsání stavu vodoměru a vhození do schránky OÚ. Zde nastává
další problém  spousta z Vás ani po opakovaném upozornění, nemá poštovní schránku a pak jim
tento lísteček není kam vhodit. Následně strávíme spoustu času urgováním těch, které se ani jedním
způsobem nepodařilo dohnat. V každém případě pro odečty vodoměrů jsou jasná pravidla: Vodoměr
musí být vždy přístupný, nesmí být ničím zarovnán. Vlastník nemovitosti je povinen odečtáře pustit
k vodoměru. V případě, že je vodoměr umístěn v domě a odečet není možný, nebo je komplikovaný,
je vlastník nemovitosti povinen přesunout vodoměr do samostatné vodoměrné šachty mimo objekt tak,
aby byl tento kdykoli přístupný. Prosím pamatujte pro příště na tato pravidla, pověste si na vrátka
alespoň pet lahev jako poštovní schránku a ti, kteří jste ještě nedodali stav vodoměru pro tento rok, tak
prosím učiňte co nějdříve, buď telefonicky na tel.: 323 641 874, nebo emailem na obec@struharov.cz.

Děkuji za spolupráci  Markéta Hodrová

Ladův kraj – Krásné vyhlídky II.etapa: Projekt naučné
stezky Krásné vyhlídky II.etapa je ve spolupráci svazku obcí
Ladova kraje, obcí Struhařov, Zvánovice, Ondřejov a Klubem
seniorů Mnichovice připraven pro podání žádosti o dotaci.

Proběhlo jednání s vlastníky sousedních pozemků ve Struhařově
a Zvánovicích, jejich připomínky se zapracovávají. Pokud vše dobře
půjde, příští rok by se mohlo podařit stezku realizovat. 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
navazuje spolupráci s investorem golfového resortu a obytné výstavby v Nebřenicích. Investor se zavázal
výrazně přispět na rozšíření Vodojemu Bartošky.

Mgr. Dagmar Zajíčková
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Výzva na podávání žádostí o dotaci pro rok 2018 – Spolky

Obec Struhařov tímto vyhlašuje výzvu na podávání žádostí o dotaci na podporu činnosti spolků
a zájmových organizací v obci a investičních akcí zajišťovaných spolky a zájmovými organizacemi.

Oprávněný žadatel: spolky, právnické a fyzické osoby se sídlem ve Struhařově
Termín podání žádosti o dotaci: Žadatel o dotaci z obecního rozpočtu podá žádost na OÚ ve Struhařově
nejpozději do 15.11. 2017 pro akce, činnost projekty v roce 2018. Při pozdějším podání žádosti nebude

na tuto žádost brán zřetel a nebude projednávána k financování.
O poskytnutí dotace rozhoduje zastupitelstvo obce na svém zasedání a není na něj právní nárok.

V případě přiznání dotace žadatel s obcí uzavírá veřejnoprávní smlouvu, která se zveřejňuje. Po ukončení
akce žadatel předkládá závěrečné vyúčtování dotace spolu s kopiemi všech účetních dokladů.

Žádost o dotaci bude podána na formuláři http://www.struharov.cz/spolky/dotacespolkum.htm
a obsahuje alespoň:

a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční
výpomoc, resp. identifikační číslo osoby, byloli přiděleno a sídlo a osobu (statutárního
zástupce) zastupující žadatele,

b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení

poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
e) odůvodnění žádosti,
f) podpis statutárního zástupce žadatele
g) činnost spolku za uplynulý rok, počet členů, bilanci hospodaření za uplynulý rok

Kritéria pro udělení dotace spolkům:

1. kvalita odůvodnění žádosti o dotaci – význam projektu pro Struhařov
2. šíře aktivní členské základny
3. rozsah a důležitost činnosti pro občany Struhařova v předcházejícím kalendářním roce

(akce pro široké spektrum obyvatel, brigády, apod.)
4. hospodaření spolku – bilance příjmů a výdajů za uplynulý rok a schopnost organizace

zajistit finanční prostředky z jiných zdrojů (např. vlastní zdroje, sponzoring, další dotace)

Ve Struhařově dne 25.září 2017 Mgr. Dagmar Zajíčková, starostka

Dotace spolkům 2017

Upozorňujeme spolky, kterým pro rok 2017 byla přiznána dotace, (SDH, Baráčníci, Sokol),
že v termínu do 30. listopadu 2017 musí mít (v souladu s veřejnosprávní smlouvou) dotaci
dočerpánu a předložit finanční vyúčtování čerpání dotace. Nejpozději k tomuto termínu je příjemce
rovněž povinen vrátit převodem na účet poskytovatele případnou nepoužitou část dotace. Příjemce doloží
vyúčtování čerpání dotace soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících její čerpání.
Součástí vyúčtování je prokázání spolufinancování ze strany příjemce dotace. Příjemce doloží vyúčtování
soupisem, popř. kopiemi všech prvotních a dalších dokladů, které se vztahují k realizaci Akce / Činnosti.

Na platby provedené po tomto termínu se dotace nevztahuje. Pokud vyúčtování nebude v termínu
předloženo, bude Obec v souladu se smlouvou požadovat navrácení i dosud čerpané dotace.
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Upozornění na odstřel černé zvěře

Místní myslivecké sdružení upozorňuje,
že vzhledem k příkazu veterinární správy
ve vazbě na výskyt prasečího moru u divokých
prasat provádí odstřel černé zvěře v honitbách
v okolí Struhařova.

„Smart city / smart village?“
V poslední době se stále častěji setkávám s následky čísi marketingové strategie, jejímž cílem bylo

prodávat novou řadu elektronických udělátek do kapsy, jež stále více mění chápání našeho světa.
Komunikace na „klik“, služby „klik“, přátelé „klik“, zábava „klik“… Jakýsi marketingový mág přišel
na to, že nový výrobek nebude super… , hyper… , ani mega…, ale že se od konkurence nejlépe odliší,
když jeho produkt bude chytrý (resp. „smart“). Nápad se u marketingových fabulátorů ujal a od té doby
je „smart“ ledasco, včetně ledniček, žehliček, kartáčků na zuby, aut, mopů na podlahu, munice a bůhví
co ještě. Tento trend se natolik ujal, že již máme také „smart“ města.

Dealeři elektronických hejblátek a hlavně nutného software se předhánějí ve vychvalování svého
zboží a zákazník jen valí oči, nerozumí, ale je to „smart“, tak to bude dobré. Města se pak na základě
tohoto trendu předhánějí v tom, kdo bude více „smart“ než sousední katastr, což si poměřují množstvím
nejrůznějších „aplikací“, elektronizací a digitalizací všeho možného, od počítačem řízené dopravy, přes
digitální číselné pořadníky, až třeba k lavičkám, které mají wifi, konektory na dobití telefonu, dobíjejí
se solárním článkem a dokonce se prý na nich dá i sedět. Jelikož některé výdobytky vědecko
technologické revoluce sám využívám, považuji za přínos, že leckde je wifi připojení zdarma. Volební
marketéři chrlí nápady, co všechno voličům udělat „smart“, jen aby voliči, jejich chlebodárci, vhodili
do urny svůj hlas. Otázkou by však mělo být, co je tak „cool“ na tom, že takováto služba je poskytována
zadarmo, resp. zadarmo pro uživatele, když ve skutečnosti její cenu prostě někdo zaplatit musí a jsou
to v takovém případě všichni daňoví poplatníci?

Velikou módou ve městech se staly třeba tzv. „smart“ lavičky. Já jsem jednu takovou „smart“
lavičku již koutkem oka zahlédl. Sedět se na ní moc nedá, neboť je nejen poměrně designově
propracovaná (takže posazení na ní je torturou vašim hýždím), ale zpravidla plně obsazena. (Přes den
študáky a jinak osobami, na nichž je na první pohled zřejmé, že trvalé bydliště mají kdesi na obecním
úřadě.) „Smart“ prý ale budou i koše, kandelábry, autobusy a jednou snad i potkani v kanalizaci.

„Smart“ technologie jsou dobré, jen se to s nimi nesmí přehánět. Vzpomeňme na „zázračné“
DDT, jež v 50tých letech sypali snad i na chleba. Zdecimovali sice vši, blechy a jiné domácí miláčky,
nicméně za pár let zjistili, že se biologicky neodbourává a jako bonus má silné karcinogenní a mutagenní
účinky. Ačkoliv je desítky let zakázané, jeho rezidua se stále nachází v půdě všude kolem nás.

Za sebe vím, že největší potíží „smart“ technologií a vynálezů je skutečnost, že ji používají titíž
bl..i, jako ty technologie co „smart“ nejsou. Nemám při tom na mysli jen experty, kteří cestu autem
z Prahy do Brna bez navigace nenajdou, nebo ty co sedávají v kruhu v parku a navzájem si povídají přes
SMS.

Technologie nám v mnohém pomáhají, ale leckdy si ani neuvědomujeme, jak moc jsme na nich
závislí a jak moc nám jejich, byť i jen dočasná nefunkčnost, znepříjemní život.

Zrovna tuto sobotu jsem si užil. Byl jsem nakupovat ve stavebninách (5x vápno, 6x cement a jednu
plastovou zátku HT do kanalizačního potrubí DN75). Již ve skladu jsem zaznamenal neobvyklé
shlukování zaměstnanců, nicméně až po vstupu do objektu, kde je pokladna jsem zjistil, že je problém…
Pokladna byla plná zoufalých stavebníků, každý žmoulal v ruce lísteček ze skladu na to „své“ vápno
či cement a k tomu pod paží nějakou tu chemii, spojovací materiál, nářadí a bůh ví co ještě. Jenže,
pokladny nefungují! „Spadnul nám systém“, zoufale volal šéf směny, nešťastně pobíhajíc po obchodě,
uklidňujíc nevrlé zákazníky, pokoušeje si škubat své nakrátko střižené vlasy a opatrně vykrývajíc výpady
zakončovací lištou od jednoho zvlášť spěchajícího zákazníka.

Přes celou řadu slibů („ajťáci na tom dělají, do pěti minut by to mělo běžet“) se systém, během
hodiny nahodit nepodařilo. Řada zákazníků postupně odhodila materiál a prchla ke konkurenci, s námi
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ostatními pan šéf oběhl obchod, opsal ceny z regálů a vypsal nám ručně paragon, který jsme zaplatili
u zoufalé paní pokladní. Slevové kartičky v ten den neplatily, ale alespoň že fungovaly platební terminály.
Pád systému v obchodě a hotová katastrofa…

Něco takového jistě zažil každý z nás. Já si v takových okamžicích obvykle gratuluji, že jsem na
zemi, a ne někde ve vzduchu v letadle, kde se pilotovi objevila modrá obrazovka smrti…

Většina z vás si jistě ještě vzpomene na předloňskou zimu, kdy závěje sněhu způsobily blackout
poloviny našeho kraje. Dodneška se vidím, jak se marně snažím připojit k internetu, abych zjistil číslo
na elektrorozvodné závody, než jsem pochopil, že noťas sice běží na baterie, ale WIFIna je bez proudu
jen dekoračním prvkem.

Závislost na dostupných a snadno ovladatelných technologiích však často může být i daleko
nebezpečnější. Rád bych upozornil třeba na článek „Největším nepřítelem armády USA je Microsoft
PowerPoint“ (viz https://m.zpravy.tiscali.cz/nejvetsimnepritelemarmadyusajemicrosoftpowerpoint31285),
ze dne 27. 4. 2010, uveřejněný na tiscali.cz. Jmenovaná aplikace byla shledána nebezpečnou proto,
že jejím nadužíváním vznikal všeobecný dojem, že celá situace (jednalo se o II. válku v Iráku) je plně pod
kontrolou, ačkoliv nebyla a tato skutečnost byla pouze překryta tím, že o každém nesmyslu byla vytvořená
skvěle vypadající prezentace. Na podobném principu ostatně fungovaly i tzv. „Potěmkinovy vesnice“
a funguje na něm i celá řada opatření našich vrcholových představitelů. Ostatně i ten zmiňovaný kníže
Potěmkin dobře věděl, že není podstatné, jaká je objektivní pravda, ale jak dobře je ukryta pod skvěle
propagovanou lží.

Převádění našeho světa do toho digitálního, má svá úskalí. Lidé zvyklí na to, že „vše si zařídí
několika dotyky své smart dotykové obrazovky“ velmi překvapí, když některé životní potřeby,
nebo některé procesy kliknutím nevyřeší. Pohodlí přinášené těmito technologiemi zpohodlňuje
a zneschopňuje člověka. Nedávno jsem k tomu narazil na výstižný „smart“ slogan: „Chcete mít hloupé
dítě? Kupte mu chytrý telefon!“.

Ač nejsem úplným zpátečníkem, přesto mne poněkud znepokojuje, s jakou lehkostí a nonšalancí
nás někteří naši politikové (budou volby, tak zase oslovují: masy, voliče, daňové poplatníky, lid,
pracující … podle dikce té které partaje), přesvědčují, jak bude super zase něco ve veřejné správě
zelektronizovat. Potíž je v tom, že tito „světlonoši“ obvykle sami nejsou nuceni produkty svého génia
aplikovat v běžném životě. My, prostý lid však ano!

Každý člověk má právo (jedná se o přirozené právo výslovně nezmíněné v listině základních práv
a svobod) si technologicky ustrnout tam kde chce, nebo kam se mu to podaří v rozvoji technologií
dotáhnout, aniž by ztratil stopu, jimiž kráčela vědeckotechnologická revoluce. Někdo technologie
vyhledává, někdo má internet i na WC, někdo technologie nesnáší a trpí už jen tím, že musí mít mobil
v kapse. Vždyť i Struhařov je vsí nejen pro mileniály, ale obyvatelstvo tvoří v nemalé míře starší ročníky
a také jistě několik nás vědeckotechnologických kontrarevolucionářů.

Proto za sebe, navrhuji hrot konceptu "smart city", ve struhařovských podmínkách co nejvíce
otupovat konceptem "stupid village". Ne že bych chtěl namísto moderních komunikačních prostředků
prosadit pořízení obecního bubnu a určení drába, jež by důležité informace po obci vybubnoval. Nechť
se ale nikdy nezapomíná na to, že moderní, složitá elektronická řešení jsou dobrým sluhou, ale velmi zlým
pánem. Vzpomeňme, mimo armády USA, alespoň EET, povinné čipování psů, nebo povinné užívání
datových schránek podnikateli. Ať je moderní technika vždy variantou a služebníkem, ale nikdy
povinností a už vůbec nikdy pánem!

I Struhařov si pořizuje některá elektronická udělátka, bude mít nový informační systém, nové
webové stránky… a není to špatně, je to dobře! Jenže, čím sofistikovanější systém vznikne, tím užší
kroužek je těch, kdo dané technologii porozumí. Obecní vývěsku přečte skoro každý z nás (navzdory všem
úporným snahám o vytvoření národa analfabetů, průhledně vyvíjenými našimi ministry školství). Webové
stránky si přečtou jen ti, kdo mají nějakou elektronickou vychytávku, elektronickou aplikaci jen ti, kdo
si ji umí stáhnout a zacházet s ní. Snad se tu nedožijeme toho, že náš svět budou ovládat jen počítačové
elity a my ostatní budeme jen to stádo vhodné toliko pro manuální práci pro ně.

V neposlední řadě nezapomínejme, že Struhařov je vesnice, pro kterou mají být typické rozkvetlé
louky, vůně ovoce ze sadů, kuňkající žáby a houkající sovy, šumící lesy a zlátnoucí lány s obilím…
Struhařov není město, kde lidé za okny svých bytů nemají na práci nic lepšího, než vymýšlet, co jim svět
dluží a co jim musí poskytovat „na klik“. Ve Struhařově se lidé stále ještě scházejí spíš u rybníka,
než na nějakých virtuálních fórech. A to je dobře.

Uklidňuje mne fakt, že existují nepopiratelné důkazy toho, že jsme byli před smart cities a snad
budeme i po nich.

Jan Jančík
(redneck and villager)

Struhařov – Habr
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STRUHAŘOVSKÁ CYKLO 30

Sbor dobrovolných hasičů připravil do letošní nabídky společenských akcí ve Struhařově malé
zpestření a uspořádal 1. ročník závodu horských kol pod názvem „Struhařovská cyklo 30“, která se jela
dne 16.září od 14:00 hod. Může se zdát, že jsme zacílili poněkud do vzdálených vod od požární tématiky,
ale i pro nás je důležité si udržovat fyzickou kondici. Již od roku 2015 pořádáme občasné vyjížďky
na kole do krásné přírody v okolí řeky Sázavy, nebo se účastníme závodů jako Klokočenský klobouk,
ČT Author Cup v Jizerských horách a Author 50 Český ráj. A zde se zrodil nápad uspořádat něco
podobného, samozřejmě v menším měřítku i ve Struhařově. Závod probíhal v přátelském duchu a vedl
30 km krásnou přírodou Struhařova, Voděradských bučin a Klokočné. Na startu se sešlo i přes nepřízeň
počasí 33 závodníků, kteří bojovali o umístění v kategoriích muži, ženy, junioři a samozřejmě v kategorii
dětské, kde podmínkou startu byl doprovod dospělé osoby. Na základě kladných ohlasů závodníků
a fanoušků na trati můžeme hovořit o velmi zdařilé akci a Váš zájem o tuto sportovní oblast nás nadmíru
potěšil. To nám dává velkou naději, že 2.ročník „Struhařovské cyklo 30“, který samozřejmě uspořádáme,
bude ještě lepší, a to jak do počtu startujících, tak i po organizační stránce. Závěrem mi dovolte poděkovat
Všem závodníkům za skvělé sportovní výkony, organizačnímu týmu za odvedenou práci a především
Martinu Löserovi, který se ujal této myšlenky od výběru tratě, jejího značení, grafických návrhů celé
propagace akce včetně její výroby a úplně na závěr družstvu starších žáků  našich hasičů, kteří se ujali
role traťových komisařů.

Karel Kulhavý
Velitel SDH Struhařov

A já děkuji hasičům za další velmi dobře připravený počin pro Struhařovské dění. Jen tak dál!
Všem zúčastněným jste udělali radost! Díky  D. Zajíčková
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Struhařov žije  ohlédnutí za létem
Neckyáda

Měsíc před letošní Neckyádou začaly
v kuolárech stánku u Františka probíhat tajná
vyjednávání, kdo komu zapůjčí polystyrenový
panel, sud či jiný plovák. Tento shon napovídal
o kvalitní účasti plavidel. To jsme mohli všichni
potvrdit na svatého Jana tohoto roku. Okluzní
fronta nad Biskajským zálivem, výběžek vysokého
tlaku nad střední Evropou a slunce nad Hliněným
rybníkem zajistily perfektní podmíky pro
vrcholnou akci sezóny. Do soutěže se přihlásilo
devět plavidel. Klasifikovaných nakonec bylo osm,
protože z plavidla Brekeke, vypadajícího jako
vodník se nakonec vyklubal podvodník.
Světoběžnické plavidlo Marco Polo potvrzuje,
světovost naší akce. Z poza velké louže k nám
dorazila dvě indiánská plavidla Tchudlee, vedené
náčelnící Tchudlou a Indiánský hausbot, jehož
posádce dodávali energii pečení vodní mamuti
a zajistily indiánkám Antchee a Maya první místo
v kategorii Fofrník. Druhá generace plavidla
Mačudyk se díky řadě inovací umístila na druhém
místě. Futuristicky vyhlížíjecí a pravděpodobně
nejaerodynamičtější plavidlo Stříbrný sršeň

si doplul pro třetí místo. Posádka plavidla
Šumavský piráti trénovala na Schwarzenberském
kanále a šíře a plocha našeho rybníka ji lehce
překvapila. Pro naší soutěž je velmi důležitá
estetika, nápad a jedinečné pojetí. Dvojitý triumf
a třetí místo v kategorii Originalita si odneslo
plavidlo Mačudyk II, z technicky nejvyspělejší
stáje Kadlec a synové. Tradičně úspěšný tým
designerů Hodr & girls, přivedli na náš rybník
první plovoucí origami v historii a s plavidlem
Papírová loď dosáhli druhé příčky. 224 je součet
zkušeností, umu, nápadu, vtipu a zároveň název
vítězného plavidla letošního ročníku, který byl
skutečným skvostem z dílny jeřábníků od mohyly
v Zaječí. Za přípravu a úžasnou spolupráci děkuji
kamarádům Alexovi, Aťovi, Handě, Lukášovi,
Lukášovi, Markovi, Pétě, Pavlovi, Petrovi
a Romče (trenérka SUP a cílový kolík).

Připomeňte si letošní ročník Neckyády v krátkém
sestřihu:
https://www.youtube.com/watch?v=ZOQPfoUEaU

Jirka Matějovský

Léto je za námi, opět uteklo jako voda...

Nicméně opět jsme ukázali, že ve Struhařově ,,umíme žít". Po oslavách 620 let Struhařova, které
se jevily jako vrchol tohoto roku, se zde život skutečně nezastavil. Netrvalo dlouho a proběhla výše
zmíněná Neckyáda. Na rychlo se organizačně zvládl uspořádat i koncert Vanua 2  kapelky, která
je složena z části kapely Blue Effect, jejíž koncert zde byl každoroční tradicí, a tak byla akce se ctí
pojmenovaná jako ,,Vzpomínka na Radima" (termín koncertu kapely Vanua 2 pro příští rok je 14.7.2018).
V srpnu proběhlo tradiční ,,Posezení u táboráku" našich hasičů, nebo ,,Anenská zábava" Obce Baráčníků
a už je za námi i ,,Pohádkový les" a ,,Rozlučka s létem".

V každém případě, rozloučením s létem nic nekončí. Již teď se můžete těšit na Pochod Krásné
vyhlídky (7.10.), Dýňování (28.10.), nebo na akce vánoční. Jistě si všichni říkáte, to je děs  sotva skončí
léto a už se řeší čas vánoční! Nicméně z pohledu organizátorského, tento čas nastává daleko, daleko
dříve... Můžu Vám prozradit, že letos toto období pojmeme trošku jinak, a to hlavně ,,Mikulášskou
zábavu". Poprvé nebude součástí Jarmarku a nebude v Požárním domě. Mikulášská proběhne již v pátek
1.12.2017 odpoledne, kdy půjdeme průvodem, při kterém rozsvítíme vánoční stromy, až na Školní
náměstí, kde bude ve venkovních prostorech skutečné peklo kde si zazpíváme, zasoutěžíme a... ,,Možná
přijde i Mikuláš". Kdokoli bude chtít k tomuto nápadu přispět svým časem a energií, nechť se ozve...
Budeme moc rádi! V sobotu 2.12.2017 pak bude Mikulášský běh a v neděli 3.12.2017, proběhne
již 4. ročník Vánočního jarmarku.

Přeji Vám všem krásný podzim a těším se na shledání na akcích.
Markéta Hodrová
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Anenská zábava
V sobotu 29. července 2017 pořádala Obec Baráčníků Struhařov již 10. rokem Anenskou zábavu

u fotbalového hřiště. Od 14hod. tetičky a sousedé připravovali občerstvení, posezení pro hosty a zázemí
pro Klokočské harmonikáře. Slunečná obloha, veselá nálada a písničky nás provázely do pozdních
večerních hodin.

Děkujeme všem příznivcům, kteří se spolu s námi přišli pobavit a budeme se těšit na další
přátelská setkání při písničce a s dobrou náladou.

Za OB Struhařov  Magda Jungvirtová

,,Vzpomínka na Radima" 22.7.2017
Koncert Vanua 2 + Iva Marešová

,,Přátelské posezení u táboráku" 19.8.2017 ,,Pohádkový les" 9.9.2017

Fotografie a videozáznam z Oslav 620let Struhařova, Publikace Struhařov
i další propagační předměty  k doptání na OÚ Struhařov.
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Rybářský rok
Prázdniny skončily a nejen děti, ale i my dospělí se po době dovolených vracíme do reality

všedního dne. My struhařovští rybáři se vracíme od našich dvou krásných rybníků, které nejednomu z nás
i letos přinesly a snad ještě přinesou nevšední zážitky v podobě krásných úlovků. A ten kdo třeba nic
nechytil se mohl kochat krásnou přírodou a mohlo ho hřát vědomí, že k tomuto dechberoucímu pohledu
jsme přispěli i my rybáři, desítkami brigádnických hodin. Ano, jako každý rok se pravidelně o pořádek
a údržbu zeleně v okolí obou rybníků staráme. Všechno pak zhodnotíme na pravidelných rybářských
závodech, které samozřejmě nemohly ani letos chybět. Protože lidé by se měli potkávat, mluvit spolu
a proč si u toho třeba nezasoutěžit. Letos jsme ale pro potkávání se, měli i jinou milou příležitost.
I my jsme byli při oslavách 620. výročí založení naší obce ve slavnostním průvodu a při bohatém
programu u rybníka nešlo přehlédnout některé naše členy, kteří především dětem předvedli rozličné
rybolovné techniky. Koho také oslovit, když ne mladou generaci. Bylo by přece škoda, aby nás „tichých
bláznů“ ubývalo. Nejen proto, že rybařina má léčivé účinky pro duši, skvěle uklidňuje, dobíjí baterky,
přináší uspokojení… a takhle bych mohl pokračovat ještě dlouho. Ale také proto, že jsme už mnohokrát
prokázali, že umíme přiložit ruku k dílu a udělat něco pro blaho Struhařova a jeho obyvatel. A to si přece
zaslouží být následováno.

Je září a na další prázdniny a dovolené si budeme muset zase
počkat. To ale neznamená, že je u konce i naše sezóna. I teď můžeme
vyrazit s pruty k vodě, zasvěcení vědí, že každý rok, samozřejmě
pokud počasí dovolí, chytáme až do pozdního podzimu. A proto
všem rybářům přeji bohaté úlovky. A všem ostatním, kteří chodí
k vodě třeba jen na procházku, přeji nádherný podzim. Barevný
a plný sluníčka. Třeba i vy pak poznáte ten pocit nás rybářů, který
už jsem popisoval. Hezké dny a po rybářsku „Petrův zdar“!

Za struhařovské rybáře  Antonín Zámyslický ml.
Děkujeme rybářům za jejich péči o okolí rybníků, věnujete Struhařovu mnoho hodin svého času a jsme

Vám za to vděční!  D. Zajíčková
Táto, kup štěně

Je mi jasné, že tohle téma je otřepané, jak sto let staré koště. Nebo bych raději měl připsat ještě
minimálně tři nuly, protože tak nějak dlouho s námi v pospolitosti žijí... Už v knihách od pana Štorcha
se o jejich životní cestě vedle lidí dá dočíst a třeba večerníček O človíčkovi tuhle tezi jen potvrzuje.

Nemám teď na mysli jakékoli zvířátko... Já vím, že leckdo se může ohradit, že třeba křeček nebo morče,
jiný zas rybičky nebo želvičku, další upřednostní kočku, či nějaké plazy... kamarádka má papouška žaka a nedá
na něj dopustit, prý jako další dítě v rodině :o). A já se s vámi hádat nebudu... nelze porovnávat, které zvíře
v domácnosti je lepší, a které by člověk měl mít raději. Na to existuje tolik názorů, kolik lidí
 chovatelů běhá po světě...

Já dnes ale mluvím o pejskovi... a záměrně píši zdrobněle, jelikož má slova se týkají psa malého.
Ne tedy ratlíka nebo krysaříka, myslím tím jakéhokoli psa, ale ještě malého... tedy konkrétně ve věku štěněčím.
Ve věku rozkousaných bot, ukradených ponožek a věčně poškrábaných rukou od občas nekontrolovatelného
dovádění. I já se dlouho bránil... a mé argumenty, proč „něco takového“ nemít, byly, myslím, na výsost jasné
a logicky téměř skálopevně zdůvodnitelné. Ovšem realita bývá úplně jiná a mě to malé chlupaté kňučící stvoření
v náruči všechnu tuhle skálopevnost rozebralo na úplné prvočástice. Kamarádka měla pravdu... je to jako další
„dítě“ v rodině :o) Takže opět se stal spánek přes celou noc zbytečným luxusem a rozkousané
a počůrané části našeho nábytku jsou vlastně něčím vyjímečným. Ráno vstávate mnohem dřív a večer chodíte
naopak spát později, než by si vaše tělo a mysl žádala. Jste vržen do podivných známostí s bytostmi, které chodí
nad ránem po ulicích v županu a v noci vyprávějí neskutečně dlouhé historky...

Za pár dní ale sami sebe přistihnete s názorem, že vás tohle všechno vlastně baví,
že to děláte rádi a váš život se stal tím pádem mnohem bohatším. Vyprávění pana
Růžičky o Dášence přijímáte se slzou v očích a čtení O pejskovi a kočičce
je najednou literaturou bezemočně pro vás těžko reprodukovatelnou. To vše má
na svědomí štěně... Olízne vám ruku, přinese míček, lehne si k vaším nohám
a dává vám na jevo svou přízeň a lásku. A to je možná ten důvod, proč tohle
všechno člověk dělá. „Za trochou lásky šel bych světa kraj“, i když pan Vrchlický
to možná myslel trochu jinak, já si jeho slova půjčím pro tento případ a jedním
dechem dodám „kam bych vlastně chodil“.

Vždyť to, co bych hledal na kraji světa, teď na mě kouká těma svýma očima a čeká, kdy konečně
zaklapnu počítač a vezmu do ruky vodítko... a já to vlastně udělám moc rád :o) ...Takže klap...

Roman Frisch



Kalendář akcí

30. září  Houbobraní (F. Sklář)

7. října  Pochod Krásné vyhlídky

22. října  Vítání občánků (Obec Struhařov)

28. října  Podzimní táborák + Dýňování  hudba (F. Sklář)

17. listopadu – Posezení po podzimní půlsezóně (Sokol z.s.)

1. prosince  Mikulášská zábava pro děti

(Obec Struhařov + OS Struhadlo)

2. prosince  Mikulášský lesní běh (Sokol z.s.)

3. prosince  Jarmark (Obec Struhařov + OS Struhadlo+SDH)

10. prosince  Vánoční setkání seniorů

16. prosince  Zpívání pod stromem (Obec Struhařov)

21. prosince  Slunovrat (F. Sklář)

Změny termínů kulturních akcí vyhrazeny.
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KDYŽ BEREŠ DO RUKY
CHLÉB
DRSNÝ JAKO KŮRA LESNÍCH STROMŮ
CÍTÍŠ!
BUŠÍ V NĚM TEP KRVE MILIÓNŮ
TĚCH PRVNÍCH
NA STARTOVNÍ ČÁŘE VĚKU LIDÍ
TO Z JEJICH DLANÍ
PADLO SÉMĚ 
 SPRŠKA DROBNÝCH ZRNEK TRAV 
DO MLADÉ
CHTIVĚ ROZEVŘENÉ ZEMĚ
TO PRVNÍ SEDLÁK
MÁVÁ TI NA POZDRAV
CHLÉB
POSEL LIDÍ RANNÍCH ČERVÁNKŮ
CHLÉB
ZÁZRAK!

CHLÉB
/POCTA SEDLÁKŮM/
LUBOMÍR MOHYLA
pantatínek OB Struhařov

Letní soustředění

Tak jako každý rok se pro naše mladé fotbalisty konalo na konci srpna soustředění, tentokrát
v novém prostředí Sportareal Berounka v obci Liblín.

K dispozici jsme měli neomezeně dvě travnatá fotbalová hřiště a dvě hřiště s umělým povrchem.
Kromě třífázového tréninku měly děti možnost si oddechnout koupáním v nedaleké řece Berounce a tak
i po tréninku trochu relaxovat.

Poslední noc soustředění jsme si za doprovodu kytar opekli buřty a vyrazili na bojovku, kde děti
zažily snad i trochu toho napětí. Za doprovodný tým nás dospělých bychom všem dětem chtěli poděkovat,
jak to skvěle zvládly a díky nim těch pět dní uteklo jako voda.

Těšíme se na další rok, kdy máme přislíben pobyt na stejném místě, jen prodloužíme dobu pobytu
z pěti na sedm dní.

Za všechny Hana Maštalířová
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo odsouhlasilo:
Zasedání č. 6/2017 konaného dne 28.6.2017
1. Výběr Architekta územního plánu Atelier „AURUM“ s.r.o., s celkovou cenou 252 000, Kč
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění územní studie veřejného prostranství s Městem Říčany upravený o připomínky, které byly prezentovány
3. Závěrečný účet obce pro rok 2016 včetně Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bez výhrad
4. Přípravu projektu a žádosti o dotaci na Polyfunkční komunitní centrum v budově bývalé školy
5. Smlouvu o dílo s LKA na zpracování žádosti o dotaci a studii proveditelnosti k projektu Polyfunkční komunitní centrum

v budově bývalé školy
6. Zadání přepracování projektu Rekonstrukce bývalé školy na Komunitní centrum
7. Podání žádosti o dotaci na realizaci průzkumných vrtů pro nové vodní zdroje Struhařov
8. V cause pozemků pod cestou na Myšlín u vod. zdroje HG1 přenechání rozhodnutí o posunutí plotu soudu, posouzení návrhu

na vyvlastnění práv z věcného břemene
9. Kupní smlouvu na prodej nově odděleného pozemku 754/32 (91 m2) Skálovým, kteří jej dlouhodobě užívají a mají zaplocen
10. Vypořádání pozemků pod chodníky v rámci bezúplatného převodu pozemků se Středočeským krajem
11. Pro převod pozemků pod chodníky Mnichovická darovací smlouvy se soukromými vlastníky a smlouva o věcném břemeni
12. Přeplatek Struhařova na vypořádání podílu v SROJ obec převede na fond obnovy VAK, čímž budou rezervovány na optimalizaci sítí

vodovodu a kanalizace
13. Podmínky dohody uvedené v zápise z jednání s klienty Optrealu 26.6.2017 – zrušení sáňkovacího kopce, park s užitkovými

a nealergenními dřevinami, sportovně orientovanými herními prvky (workaut), zpevněnými cestami, mobiliářem
14. Přijetí dotace ve výši 152 000,Kč z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Nezbytné

vybavení pro "dobráky" ze Struhařova“
15. Zapojit se do studie odtokových poměrů Posázaví a přispět na úhradu nákladů na její pořízení 8 025, Kč
Zasedání č. 7/2017 konaného dne6.9.2017
1. RO č.3/2017
2. Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Polyfunkční komunitní centrum Struhařov“

se Senior Centrem Říčany
3. Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace projektu „Polyfunkční komunitní centrum Struhařov“ Ing. Arch. Ivanem

Kunovským v ceně 560 tis Kč bez DPH
4. Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Polyfunkční komunitní centrum Struhařov“ s Pečovatelskou

službou Mnichovice
5. Výpověď Smlouvy o poskytování právní pomoci se stávajícím právníkem panem K.
6. Záměr pronájmu – Zázemí sportoviště u Hliněného rybníka na obecních pozemcích 76/28 a 76/1 v k.ú. Struhařov u Mnichovic
7. Přijetí vybavení dětského hřiště u Hliněného rybníka do obecního vlastnictví, souhlas s darovací smlouvou
8. Umístění knihovničky u obchodu ve Struhařově
9. Směrnici č. 2/2017  Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Struhařov

Termíny zasedání v roce 2017  11.10., 15.11. a 13.12., vždy od 19:00 hod. na OÚ  veřejnost vítána.
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I v pozdním věku může být člověk aktivní
Seniocentrum Říčany působí již od roku 2011 a to nejen v Říčanech. Našimi klienty jsou i občané

dalších měst a obcí, a to nás velmi těší. Jsme neziskovou organizací a našim cílem je zajištění sociálních
a volnočasových služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. A od listopadu letošního roku
se zaměříme i na rodiny s dětmi… Naše aktivity se rok od roku rozšiřují – kromě „klasických“ sociálně
aktivizačních služeb pro seniory po volnočasové: sportovní aktivity (jóga, cvičení na židlích), zájezdy
a výlety, pravidelná setkávání (Kavárnička, Setkání s hudbou, …), měření hladiny cukru a cholesterolu
a vzdělávání. Velice rádi přivítáme i vás na našich akcích.

Na říjen jsou připraveny tyto akce: Setkání s hudbou (2. 10.) u příležitosti oslav Mezinárodního
dne seniorů, třídenní zájezd na Olomoucko a (4. – 6. 10.), kde navštívíme i výstavu Flora Olomouc.
Výčet by byl určitě sáhodlouhý a neradi bychom vás zbytečně zahltili informacemi. Můžete se proto přímo
obrátit na koordinátora aktivit Irenu Moudrou, tel. 732 383 424, email: seniorcentrumricany@centrum.cz
nebo nás navštívit v kanceláři v DPS Senior na Komenského náměstí v Říčanech každý třetí čtvrtek
v měsíci. Přejeme vám krásné dny babího léta a těšíme se na viděnou.

Irena Moudrá

Memoriál Jaroslava Medřického  klobouček

Velmi mile mě překvapila pečlivá příprava turnaje v malé kopané, kterým jsme uctili památku
Jaroslava Medřického. Osobně jsme vzpomněli na další velké osobnosti našeho fotbalu, které odešly
nedávno za panem Medřickým, na jeho syna, na bratry Pepu a Miloše Bartáky, Vaška Kuchaře. Beru tento
memoriál i jako poctu za všechny kluky, kteří oblékli struhařovský dres a již nejsou mezi námi.

Klobouček pak přede všemi Martinovi Veselému a Pepovi Markovi za zajištění a organizace,
i když vím, že jim pomáhalo mnoho dalších, samozřejmě díky i jim. Současně konstatuji, že za 40 let,
ve kterých jsem pobíhal po našem hřišti, nemělo nikdy v minulosti takovou kvalitu, jako dnes.

Jsem moc rád, že po Harykovi Matějkovi, Frantovi Kefurtovi a Ivo Karešovi přebírá Martin
s Pepou žezlo a šéfují struhařovský fotbal. Tak ať jim to dlouho vydrží.

Kapitán staré gardy



/ 16 /

Klub seniorů Mnichovice a okolí
zve struhařovské seniory mezi sebe
Struhařovští senioři, přidejte se k nám, a sdílejte s námi naše aktivity v roce 2017

 každou středu od 15 hod. schůzka seniorů v mnichovické ZŠ  začínáme schůzkou 6. září
 každou první středu v měsíci  plavání v bazénu hotelu Sen v Senohrabech
 dvoudenní zájezd  14.15.10. Českosaské Švýcarsko, Zittau, Budyšín, Varnsdorf, Tolštejn,
Jedlová, Dolní Podluží

 předvánoční zájezd  posl. sobota v listopadu  Vídeň
 Účast na Pochodu kocoura Mikeše
 Účast na Pochodu Krásné vyhlídky – 7.10.2017
 Účast na celoživotním vzdělávání v centru na Fialce , Říčany

Zveme Vás srdečně mezi nás, další informace Vám ráda sdělí:
Jana Povýšilová, Struhařov, U Rybníčka 101, Tel.: 773 293 402
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RESTAURACE U KNAPŮ
TEL.: 602 317 993; WWW.UKNAPU.CZ ; EMAIL: maikknap@seznam.cz

VELKÝ VÝBĚR HOTOVÝCH TEPLÝCH JÍDEL VČETNĚ SPECIALIT PO CELÝ DEN

• MOŽNOST VZÍT I S SEBOU DO JÍDELNÍCH BOXŮ
• RŮZNÁ MASA NA GRILLU, RYBY, TĚSTOVINY, DOMÁCÍ NOKY, PIZZA
• POSEZENÍ MOŽNÉ I V ZAHRADNÍ RESTAURACI  DĚTSKÝ KOUTEK
• OBĚDY PRO SENIORY  POLÉVKA a HLAVNÍ JÍDLO OD 80. KČ BEZ ROZVOZU,
90, KČ S ROZVOZEM

PARKOVIŠTĚ PRO CCA 6 AUT / VHODNÉ I PRO KOLAŘE

PO CELÝ TÝDEN OTEVŘENO OD 11.00 hod.







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
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