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Slovo starostky
Vážení  a milí čtenáři,

 Máme tady krásné teplé léto, plné příslibů na krásný čas strávený někde v lese či u vody, v horách či u moře, no anebo třeba u nás 
ve Struhařově u rybníka. V rámci prázdnin a dovolených poznáváme krajiny vzdálené i blízké a nakonec se rádi vracíme, abychom 
zjistili, že to nejmilejší a nejhezčí místo je stejně tady ve Struhařově. Alespoň já to tak mám. Žijeme ve vyjímečném místě, kde se dá 
toulat krajinou, jezdit na kole, všemožně sportovat, za kulturou je také blízko, no a ta pohoda u rybníka… to nám může leckdo závidět. 
Nejen místo samé, ale i lidé jej naplňují atmosférou a já můžu říci, že poslední dobou stále lepší. Množství akcí i lidí, kteří na ně chodí, 
spousta tvůrčích plánů i legrace a k tomu konstruktivní spolupráce a rozvoj obce…. Takhle nějak by to mělo být. Snad nepropadám 
nemístnému optimismu, když řeknu, že se byť něco málo přes půl roku po komunálních volbách daří společně rozvíjet nejen obec, ale 
i živě diskutovat a spolupracovat s obcemi regionu. Vyjadřuji tím nejen radost, ale i naději a přání, aby nám to vydrželo a pokračovalo 
v  podobném duchu i nadále.

 Přeji všem potěšení z léta i radost z místa, kde žijeme!
  

           Dagmar Zajíčková,  starostka
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Rekonstrukce a modernizace 
místních komunikací ve Struha-
řově
OfIcIální	tISkOvá	zpráva:
Projekt Rekonstrukce a modernizace místních komunikací 
v Obci Struhařov vyřešil havarijní technický stav komunikací 
v obci vedoucích k objektům hospodářského rozvoje (kon-
krétně jde o ulice/jejich části: U Lesa, K Průhonu, U Hřiště, 
Zelená, Spojovací, Jevanská, V Domcích, Slunečná, Vilová, Na 
Výsluní, Požárníků, K Zaječí, Družstevní a U Rybníčka). Obec 
Struhařov z celkového cca 15 mil. Kč investičního nákladu 
hradila 3 mil. Kč a prostřednictvím Regionálního operačního 
programu Střední Čechy získala cca 12 mil Kč na rekonstrukci 
a modernizaci 14 místních komunikací v úhrnné délce 2,5 km. 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj ve výši 80 % celkových nákladů. Obec za-
hájila realizaci projektu v druhé polovině roku 2014 a dokončila 
jej v květnu 2015. Stavební práce provedla firma B E S s.r.o. 
a Strabag a.s. Realizací projektu došlo ke zvýšení kvality a bez-
pečnosti silničního provozu. Projekt přispěl k řešení dopravní 
a bezpečnostní situace v centrální části obce Struhařov. Únos-
nost vozovek byla značně vylepšena recyklací podkladních 
vrstev metodou RoadCem a zesílením krytu vozovky, dále byly 
zvýšeny užitkové vlastnosti komunikací doplněním obrubníků, 
odvodnění a dopravně bezpečnostních prvků.
a	jak	tO	vlaStně	prOběhlO?
 Po realizaci vodovodu a kanalizace v letech 2006 
– 2009 jsme všichni dobře věděli, že je nutné opravit komu-
nikace, které už připomínaly spíše tankodrom, mnohde jen 
štěrk a prach, někde ještě zbytky asfaltu, ale všude díry, že by si 
člověk kolo polámal a nohu zlomil. Stále jsme jen flikovali nej-
horší místa provizorními opravami, které stály i tak dost peněz, 
ale havarijní situaci všech komunikací zachránit nemohly. Snad 
jedinou výhodou byla pomalá jízda všech aut, protože se prostě 
rychle jet nedalo.
 Chtěli jsme, aby ulice zas jako ulice vypadaly, ale neby-
ly dotační tituly, které by umožňovaly získat nezbytné finance, 
pídili jsme se po nich marně. Projekt rekonstrukce komunikací 
byl připraven ve spolupráci s projekční firmou EVEX s.r.o. již 
v roce 2009, ale zůstal na dlouho tím šuplíkovým, na který sedal 
prach ve skříni. Když jsme dostavěli s ROPem Střední Čechy 
naší krásnou školku Stonožku, vyšla dlouho očekávaná výzva 
na místní komunikace a to opět z ROPu. Navzdory vyčerpa-

nosti, jsme se do toho pustili a ve spolupráci  s LK Advisory 
pana Rambouska  a projektanta Petra Elknera z Evexu při-
pravili další žádost o dotaci na rekonstrukci místních komu-
nikací k „místům hospodářského rozvoje“, tj. vždy od hlavní 
k provozovnám struhařovských podnikatelů. Byť pod šíleným 
časovým presem, podařilo se připravit žádost nejen obsažnou, 
ale i kvalitní, která skutečně nakonec uspěla, dotaci jsme získali 
a věděli, že vzhledem ke končícímu dotačnímu období musíme 
vše rychle postavit. Po výběrovém řízení, které perfektně zajis-
tila kancelář CGB Consult zejména v osobě paní Winklerové 
jsme se s vybranou firmou BES s.r.o z Benešova mohli pustit 
do díla. Po počátečních přešlapováních, kdy bylo třeba vyjasnit 
technologické postupy, stavba přece jen v srpnu loňského roku 
začala, i když zpočátku poněkud pomalu a nejistě. Komplikace 
se sítěmi, kdy jsme se museli mnohde vyhýbat kabelům O2, hle-
dání a zprovozňování všech šoupat na vodovodu (dík Richar-
de!) anebo třeba velké kameny, které naši předkové použili na 
podštětování některých ulic, které nám zabránily někde použít 
požadovanou technologii Roadcem a další potíže jsme nako-
nec dokázali společně zvládnout. Stavební dozor v osobě Petra 
Špačka spolu s námi běhal po stavbě, kontroloval, řešil potíže 
a pomáhal hledat kompromisy mezi předepsaným a možným.
 Rozsáhlá stavba se postupně dostala  do téměř všech 
částí Struhařova -  2,5 km kompletní rekonstrukce ve 14 ulicích 
– to byla perná zkouška nejen pro stavební firmu, ale i pro 
všechny struhařováky. Po několik měsíců jsme zažívali, že je 
mnohdy nemožné projet vesnicí domů, někdy nám nevyvezli 
odpady, hlučely stroje, prach  a bláto. Do zimy 2014 se podařilo 
nakonec zvládnout stavbu i profinancování hlavní části projek-
tu.
 Dík úspoře při výběrovém řízení jsme ještě mohli 
v  květnu 2015 doplnit rekonstrukci v ulici U Rybníčka a navíc 
i v druhé části Spojovací, kterou zajistila po opakovaném výbě-
rovém řízení bezvadně a rychle firma Strabag a.s. pod dozorem 
Pavla Dlouhého.
 Nakonec se podařilo společně dotáhnout vše včas a ke 
spokojenosti struhařovských občanů. Ulice U Lesa, K Prů-
honu, U Hřiště, Zelená, Spojovací, Jevanská, V Domcích, 
Slunečná, Vilová, Na Výsluní, Požárníků, K Zaječí, Družstevní 
a U Rybníčka se pyšní novým krásným asfaltovým povrchem, 
po kterém se prohánějí děti na inlinech. Na dobré se zvyká 
rychle a tak nám už dnes možná připadá nemožné, že jsme tak 
dlouho chodili a jezdili po rozbitých cestách.

Děkujeme všem, kteří se 
na projektech podíleli, 
i místním lidem, kteří byli 
trpěliví a zvládali nepo-
hodu, které při stavbách 
zákonitě nastala. Děkujeme 
spolkům, které pomáhaly 
svou činností či jsou přímo 
partnery projektů. Děku-
jeme za poskytnuté dotace 
Regionálnímu operačnímu 
programu Střední Čechy za 
naše komunikace.
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Slavnostní otevření dokončeného projektu Rekonstrukce a 
modernizace místních komunikací, které nám ukládají pravi-
dla publicity ROPu jsme spojili s otevřením projektu Bezpečně 
za sportem. Pozvání na akci přijali vážení hosté – pan hejtman 
Ing. Miloš Petera vyjádřil potěšení nejen nad rozvojem obce, 
ale pochválil i náš spolkový a kulturní život. Však se také vystu-
pující děti (MŠ Stonožka, TŠ Twist- Madonna, L. Kutman) i 

krojovaní Baráčníci snažili a byli obci ke cti. Pan ředitel Ropu 
Střední Čechy Ing. Václav Chytil byl rád za účelně vynaložené 
prostředky, které tolik vylepšily tvář Struhařova. Pan poslanec 
Miloš Babiš ocenil dynamiku Struhařova, se kterou řešíme stá-
le další významné projekty. Za krásného slunečního dne jsme 
naše opravené komunikace i zázemí sportoviště oslavili se ctí a 
opravdu vesele. Dík všem, kteří akci připravili a pomohli.

A co nás čeká dále?
příprava	realIzace	III.	etapy

 Rekonstruované komunikace zvedly životní prostředí 
i úroveň ve Struhařově, no ale ne úplně všude. Pořád nám ještě 
zbývá pár ulic, které teď vedle těch asfaltových vypadají jako 
Popelky a lidé v nich bydlící by si také moc přáli, aby u nich 
ubylo prachu a děr. Když letos na jaře vyšla úplně poslední 
„zbytková a rychlá“ výzva ROPu na rekonstrukci místních 
komunikací, udělali jsme vše pro to, abychom rychle požádali 
o další dotaci, kam všude se nám podaří ještě podmínky dotace 
splnit. Podnikatelské subjekty, ke kterým musí opravy vést, se 
ještě podařilo s pomocí místních dohledat a projektant briskně 
dopracoval projekt pro komunikace: K Průhonu (mezi Mni-
chovickou a V Zahradách), druhou půlku U Rybníčka, dolní 
část Školního náměstí u kadeřnictví, Souběžnou, Za Školkou 
a konec U Hřiště. Celkový předpokládaný náklad projektu 
činí cca 6 mil. Kč, spoluúčast obce cca 1 mil. Kč. Žádost jsme 
stihli podat a koncem června jsme se dozvěděli, že projekt byl 
k dotaci schválen. Vzhledem k tomu, že se však jedná o rychlé 
dočerpání posledních dotačních peněz z uplynulého dotač-

ního období EU, podmínky jejich čerpání jsou dosti náročné. 
Tentokrát musí obec celý projekt předfinancovat, tj. sehnat 
celých 6 mil. Kč, uhradit jej a následně žádat o zpětné proplace-
ní. Hledáme tedy možnosti překlenovacího či dodavatelského 
úvěru na cca 4 měsíce, který by problém mohl řešit. Pokud se 
to nepovede, bude třeba snížit ufinancovatelný rozsah akce. 
Další složitostí je šibeniční termín, když celá stavba má být po 
řádném výběrovém řízení dokončena do konce října letošního 
roku! Jinými slovy bude to velice náročné všechny podmínky 
dotace splnit. Děkujeme proto za vstřícnost a trpělivost při pří-
pravě i realizaci projektu v zájmu jeho dokončení budou nutné. 
Rozhodně nebude čas a prostor řešit soukromé vjezdy atp…, to 
jsou otázky, které si bude muset každý vlastník nemovitosti do-
pracovat sám. Další dotační možnosti do místních komunikací 
již dle všeho nebudou, a tak tuhle šanci musíme využít, jak jen 
to půjde.  Jsme si vědomi, že po realizaci III. etapy rekonstrukce 
komunikací zbývá ještě několik ulic, či jejich částí nedořeše-
ných. I o jejich opravy se budeme postupně snažit, jen není 
možné vše najednou, chce to trpělivost.

 Nezbývá než konstatovat: Držte palce, ať se to povede!
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Bezpečně za sportem 
rekultIvace	veřejných	plOch	u	SpOrtOvIště	tj	
SOkOla	StruhařOv

Již v roce 2009 ve spolupráci TJ SOKOLA Struhařov a obce 
vznikl projekt na obnovu zázemí kolem sportoviště a ten jsme 
podávali snad šestkrát s žádostí o dotaci na MASku. Vyplatila 
se nám trpělivost a urputnost a tak na jaře loňského roku, ještě 
před rekonstrukcí komunikací jsme mohli společně opravit 
parkoviště, postavit chodníky, mobiliář a upravit zeleň. Letos 
byl projekt Bezpečně za sportem slavnostně otevřen spolu 
s otevřením rekonstrukce místních komunikací za účasti pana 
hejtmana Petery, ředitele ROPu pana Chytila a poslance pana 
M. Babiše. A jak to vlastně proběhlo?

OfIcIální	tISkOvá	zpráva:
 Struhařovský projekt rekonstrukce prostoru u hlavní 
křižovatky Mnichovické s Ondřejovskou a prostoru před spor-
tovními kabinami realizoval TJ SOKOL Struhařov  ve spolu-
práci s Obcí Struhařov. Dík bezmála 500tis Kč dotaci z Progra-
mu rozvoje venkova Leader prostřednictvím MAS Říčansko se 
podařilo realizovat parkoviště, chodníky, odvodnění a osvětlení 
včetně úpravy zeleně a doplnění mobiliáře u sportoviště. Celý 
projekt byl realizován fy. Oldřicha Marka a vzniklo tak kul-
turní zázemí nejen pro sportovce, ale i pro širokou veřejnost. 
Celkové náklady ve výši bezmála  600tis. Kč  předfinancovala 
Obec Struhařov a následně se jí z dotace vrátilo  cca 500tis. Kč. 
O vícenáklad ve výši 30 000Kč se s Obcí podělil napůl TJ Sokol 
Struhařov.
 Projekt se podařilo koordinovat s projektem Rekon-
strukce místních komunikací tak, že se nekřížily, ale vhodně 
doplňovaly a to nejen z hlediska věcného, ale i časového. Po 
dokončení všech úprav – chodníků, parkoviště atp. z projektu 
Bezpečně za sportem, teprve nastoupily stavební stroje na 
opravu komunikace U Hřiště v rámci projektu Rekonstrukce 
místních komunikací. Návazností obou projektů se podařilo 
dosáhnout synergického efektu  a prostor u sportoviště je nále-
žitě pěkný a upravený.
 Poděkování patří všem, kteří se na zdárném dokončení 
projektu podíleli .Přejeme všem sportovcům i divákům, aby se 
jim ve Struhařově dobře trávil volný čas na bezpečném sporto-
višti s dobrým zázemím!

Psi a koně v naší vsi
 Struhařov je obcí živou a veselou, oplývající mnoha čtyřnohými kamarády. Přibývá lidí, přibývá i psů a koní.  Je to pří-
jemná pospolitost…tedy většinou. Bydlíme na vsi, zvířata sem patří, ale…… ale jen do doby kdy za vrátky každou chvíli najdeme 
hromadu od psa, na novém asfaltu zakopneme o koňskou koblihu, či vedle našeho děcka u pláže Hliněného rybníka plave statný 
hafan. Zkrátka a jednoduše, i když jsme na vsi – páníčkové trochu se snažte zamyslet nad tím, aby Váš pes či kůň jiným nezpů-
soboval trable. Ukliďte to po nich před vrátky jiných či na ulici a koupat je můžete z druhé strany rybníka. Nic Vám to neudělá a 
pohodě ve vsi to pomůže.
 Děkujeme předem za pochopení a vstřícnost.
          Dagmar Zajíčková



5

Mateřská škola Stonožka Struhařov
 Blíží se nám prázdniny a po nich naši předškoláci zamíří 
do základních škol . Rozloučení s nimi bylo veliké, tentokrát se 
neslo v indiánském duchu. Rodiče nám připravili pohoštění a my 
zase dětem překvapení v podobě soutěží, osobního dárku a slav-
nostního „vykopnutí“ ze školky. Jako tradičně jsme přespali  ve 
školce a až na kapku slziček jsme se měli úplně báječně. Zápis 
do mateřské školy proběhl v květnu. Rodiče přihlásili 30 dětí, ze 
kterých mohlo být přijato 20.  Jsme moc rádi, že jsme mohli více 
dětí přijmout, než odmítnout. Opět byly přednostně přijaty děti 
v posledním roce před zahájením školní docházky a děti ze Stru-
hařova. Zbývající volná místa jsme mohli obsadit dětmi z okol-
ních obcí. Fotografii našich předškoláků si můžete prohlédnout ve vývěsce před budovou MŠ. Našim budoucím 
školákům přejeme ve škole mnoho úspěchů a s ostatními dětmi se těšíme v září na shledanou.
    Martina Toťová

Neckyáda
 V sobotu 27.6. se konala ve Struhařově oblíbe-
ná Neckyáda. Přípravy byly velké, a proto není divu, že 
se celý realizační tým obával počasí, jelikož předpovědi 
nevěštily nic dobrého. Nakonec bylo mírně zataženo, 
teplo a hlavně bez deště. Celkem se na startu sešlo 
5 vydařených plavidel – Černá Perla, Nec-tiki, Hodro-
kára, Cupcake a Petka první. K velké radosti pořadatelů 
přišlo fandit i velké množství diváků, kteří zaplnili 
pláž a poctivě povzbuzovali všechny týmy. Vše začalo 
představením plavidla a týmu, kdy jednotlivé plavidlo 
vyjelo od břehu a všem divákům ukázalo své přednosti 
za veselého komentáře moderátora Jirky Matějovské-
ho. První disciplínou byla soutěž „O nejoriginálnější 
plavidlo“. Velmi těsně vyhrála Hodrokára s posádkou 
rodiny Hodrových. 
 Po defilé plavidel došlo k vrcholu Neckyády a to 
soutěži na čas, kdy jednotlivá plavidla musela objet dvě 
bójky a v cíli se dotknout kužele. Jako zdatný záchranář 
byl povolán Míra Bulawa alias Mitch, který doprovázel 
všechna plavidla na trase a byl připraven sbírat tonoucí 
posádky.
 Na startu bylo připraveno všech 5 plavidel. Je-
likož plavidlo Černá perla nesplnilo podmínky závodu 
a nebylo ručně vyrobené, muselo jet dvě kola. Do cíle 
jako první za velkého fandění dorazilo plavidlo Nec-tiki 
s posádkou holek Matějovských. Jako druhá dorazila 
Hodrokára a třetí Černá Perla s posádkou rodiny Sklá-
řových. Jako předposlední dorazilo neuvěřitelné plavi-
dlo ve tvaru dortu Cupcake s posádkou holek Lösero-
vých ,jehož motorem byla plavající a stroj pohánějící 
maminka Kateřina. Poslední dorazila do cíle posádka 
kluků Sauerových s Petkou první, která se v průběhu 
závodu mírně rozpadla, ale kluci to nakonec bravurně 
zvládli.
Všechny posádky byly nakonec odměněny medailemi 
a vystoupily na stupně vítězů.
 Po závodu plavidel probíhaly závody na chů-
dách, kterých se zúčastnily jak děti tak dospělí. Pa-

ralelně probíhal taktéž turnaj v nohejbale o metr piv, 
kterého se nakonec zúčastnilo 5 týmů – Dlouhá noha, 
Václavové, Náhodní známí, Štemi, Čutálisti. Po velkých 
bojích zvítězili Čutálisti rozdílem skóre.
V průběhu celého odpoledne si mohly děti taktéž 
zapůjčit koloběžky, petanque a další hry, což ve velkém 
využily. Občerstvení bylo pro všechny zajištěno u stán-
ku U Františka.
 Velký dík za přípravu celé akce patří Hance, 
Jirkovi a holkám Matějovským, Pavlovi a Romče 
Kušičkovým, Mírovi Bulawovi, Petrovi Jenšovskému, 
Ivetě Tůmové ,  Markétě Hodrové, Dáše Zajíčkové, 
Petru Kadlecovi a Michalu Holoubkovi. Taktéž musíme 
poděkovat Ladovu kraji, který zapůjčil stan, obecnímu 
úřadu za příspěvek a Tomáši Keicherovi za zapůjčení 
aparatury.
 Nakonec nezbývá než říct, že se celá akce vyda-
řila a Neckyádě 2016 zdar!                            
   Simona Bulawová
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Anketa - Analýza zájmu občanů 
 Děkujeme občanům, kteří svůj zájem o dění v obci projevili vyplněním ankety, jejíž vyhodnocení přinášíme dále:
Strategický plán rozvoje obce ve svém důsledku slouží především pro občany obce a tak pro posouzení zájmu občanů a pro 
zjištění jejich priorit stran rozvoje obce byla vypracována a vyhodnocena anketa, ve které se mohl každý vyjádřit.  Při plánování 
realizace projektů, akcí a opatření bude přihlíženo k jejich prioritě, kterou jim občané přiřadili. Anketa byla distribuována do 
všech poštovních schránek nemovitostí spolu se Struhařovskými informacemi, rozesílána e-mailovou rozesílkou, vyvěšena na 
webových stránkách obce.
Obecné	závěry	ankety
 Ankety se zúčastnilo celkem 38 respondentů (22 mužů, 16 žen), převážně osob trvale bydlících, či ve Struhařově tráví-
cích většinu roku (jen 4 chataři).Respondenti odpověděli většinově, že se jim ve Struhařově dobře žije (moderní obec), Struhařov 
je pro ně srdeční záležitostí a líbí se jim příroda v okolí.Pozitivně respondenti vesměs hodnotí zejména úspěšnost obce v získávání 
dotací pro rozvoj obce (15), společenský život, kulturní a sportovní akce (4), celkovou aktivitu obce (4).

reSpOndentI	přInášejí	pOdněty	k	mOžnOStI	vylepšení	čInnOStI	Obce	v	náSledujících	bOdech:
• možnost koupit tištěnou mapku Struhařova s názvem ulic
• kontejnery v chatových oblastech
• zlepšit aktuálnost a živost webu, e-mailová rozesílka, bez-

platná nástěnka - inzerce pro Struhařováky
• nástěnku - inzerce přebytků ze zahrádek
• zpravodaj měl být alespoň 1/4 periodikem 
• zpravodaj elektronická forma
• zlepšit stav okrajových komunikací
• zlepšit údržbu občerstvení a přilehlého pozemku s hřišti u 

rybníka, zkulturnění dětského hřiště 
• zlepšit péči o potok
• udělat chodníky
• Vilová x Spojovací přednost zprava
• zneprůjezdnit Vilovou od Ondřejovské

Další kritika zaměřena na:
• rozšiřování obce formou satelitů
• činnost stavební komise
• rušení nočního klidu - koncerty u rybníka
• zneužívání zpravodaje k informování obce o sporech s 

některými občany
• kácení v lesích (míněno kolem Struhařova, nejsou ale 

povětšině v majetku obce)
• vysoká daň z nemovitosti 
• nenavazují autobusy a vlaky
• v zimě špatný vzduch spalováním odpadků v kotlích
• rozježděné cesty od traktorů 
• účelnost využívání dotací, realizaci dotací
• moc předpisů a poplatků

Obec bude na získané kritické podněty reagovat snahou o zlepšení vytčených bodů.

Rozvojové projekty - Priority občanů 
 Rozvojové projekty byly hodnoceny z hlediska důležitosti známkováním jako ve škole, přičemž nejdůležitější označili 
respondenti 1, nepodstatné 5. V rámci vyhodnocení pak byl hodnocen poměr součtu bodů oproti počtu hlasujících k danému bodu 
– projekt tak získal průměrnou známku.
Výsledek hodnocení pak přináší následující graf, ze kterého je patrné, které projekty považují občané pro obec za nejdůležitější.
jeho obsažnosti se nám celý do novin nevejde. Zde uvádíme jen :     

prIOrItOu	Občanů	jSOu	dle	Občanů	jednOznač-
ně:
• Chodníky
• Rekonstrukce místních komunikací
• Sběrný dvůr
• Zabezpečení křižovatky Ondřejovská a Mnichovic-

ká
• Rekonstrukce budovy bývalé školy

• Obnova historických cest v krajině
• Rozvoj Technických služeb, pořízení techniky.

I ostatní rozvojové projekty občané v principu podporují, jen již 
nejsou v názoru na jejich důležitost tak jednotní a kladou na ně 
menší důraz.
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základní	škOla

 V rámci projektu Rekonstrukce budovy 
bývalé školy se většina respondentů přiklání k 
jeho znovuvyužití pro 1. Stupeň základní školy 
(18) oproti volnočasového centra (9), či jiným 
účelům (po 1hlasu různé účely).V otázce na 
preferenci spádovosti do ZŠ jednoznačně pře-
važuje zájem o školu v Mnichovcích (12) oproti 
Ondřejovu (3), největší je však zájem o vytvoření 
1. Stupně rekonstrukcí budovy bývalé školy na 
návsi (20) 

náměty	na	nOvé	prOjekty

Respondenti přinášejí další možné podněty na rozvoj Struhařova a nové projekty:
• ➢ oprava obchodu a okolí
• ➢ zrestaurovat historický transformátor Jevanská x Spojovací, osadit slunečními hodinami a znakem Struhařova
• ➢ dotace na kotle - čisté ovzduší
• ➢ vylepšení parčíku u hasičárny (více laviček, hrací prvek)
• ➢ za každého nového občánka vysadit strom - alej
• ➢ lavičky na hráz k odpočinku
• ➢ posílení wifi - navýšení počtu přípojných bodů
• ➢ Sběrný dvůr nepůsobí esteticky - upravit nebo zakrýt
• ➢ zkrášlení občerstvení + trvalý úklid u hliněného rybníka, zajistit pořádek u dětského hřiště - kritické
• ➢ budova bývalého kravína - hyzdí Struhařov
• ➢ průběžný sběr odpadků v obci 1x za 14 dní
• ➢ plavecký bazén
• ➢ rozhledna
Odpady
 V otázce odpadového hospodářství obce nejvíce občané požadují zpřístupnění kontejnerů 24 hodin denně 
a blíže k nemovitosti – více sběrných míst.

InfOrmOvanOSt
 Respondenti hodnotí informovanost jako převážně přiměřenou a včasnou (26), Nejvíce čerpají z webo-
vých stránek obce, pak Struhařovských informací, pak z e-mailové rozesílky.
Občané mají zájem o to, aby Struhařovské Informace byly ¼ letníkem, ale být členem redakční rady povětšině (34) 
nechtějí (přihlásili se pouze 2).

kulturní	a	SpOlečenSké	akce
 Respondenti hojně odpovídali na popularitu společenských akcí, které se ve Struhařově pořádají, či by se 
pořádat mohly.

SeřadIlI	jSme	je	Opět	Od	nejlépe	známkOvaných:
• Den Země – úklid Struhařova
• Dětský den
• Pohádkový les
• Mikulášská, vánoční tržík
• Vítání občánků
• Řemeslný jarmark
• Vánoční zpívání pod stromem
• Posezení u táboráku
• Čarodějnice
• Hasičský ples, Obecní ples
• Hasičské závody
• Fotbalové zápasy, Běh/pochod Krásné vyhlídky Z vyhodnocení je patrné, že velmi populární a žádané 

jsou aktivity pro děti, kterých ve Struhařově stále přibývá, dále je zájem i o již tradiční akce, jako jsou plesy a závody 
spolků a rovněž tak akce u rybníka. 
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Priorita Rozvojové projekty připravenost Časový plán Finanční náročnost  - odhad Spoluúčast obec 

1 Chodníky projekt 2016-2017 Mnichovická – 1,5mil Kč 700 tis Kč 20%

Ondřejovská – 2 mil. Kč

2 Rekonstrukce místních komunikací III. etapa projekt 2015 III.etapa - 6 mil Kč 1 mil Kč 15%

3 Sběrný dvůr, zázemí pro techniku záměr 2016 4 mil.Kč 800 tis Kč 20%

4 Zajištění bezpečnosti křižovatky Ondřejovská Mnichovická projekt 2017-2018 1 mil Kč 200 tis Kč 20%

5 Zajištění opravy a využití budovy bývalé školy (prioritní zájem na ZŠ) projekt k 
přepracování

2017-2020 25 mil. Kč 5 mil. Kč 20%

6 Obnova historických cest v krajině záměr 2017 1mil. Kč 100 tis Kč

7 Zázemí  - technika Technických služeb záměr 2016 1,5 mil Kč 300 tis. Kč 20%

8 Požární dům – zateplení, oprava střechy, vrat záměr 2018 2mil Kč 600 tis Kč 30%

9 Dům pro seniory záměr 20 mil Kč

10 Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení záměr 2 mil Kč 400 tis Kč 20%

11 Malé hřiště TJ Sokol umělý povrch záměr 2 mil Kč 400 tis Kč 20%

12 Hřbitov - rozšíření záměr 1 mil Kč 200 tis Kč 20%

13 Svoz bioodpadu projekt 2015 2mil. Kč – Obecní projekt 200 tis. Kč  10%

6,25 mil.Kč - SORJ  50 tis Kč

14 Zpomalovací prahy projekt 2015 300 tis Kč  50 tis Kč

Další investice

Nový územní plán záměr 2015-2017 300 tis Kč 300 tis Kč

Geografický informační systém obce (GIS) záměr 2015-2016 100 tis Kč 100 tis Kč

Je nanejvýš pravděpodobné, že z uvedených projektů bude 
zastupitelstvo muset pečlivě vybírat k realizaci ty, na které eko-
nomicky dosáhne a na které bude možnost získat dotaci. Pořadí 

priorit projektů je orientační. Velmi pravděpodobně nebude 
v silách obce financovat všechny uvedené projekty v jednom 
volebním období.   

Strategický plán rozvoje obce 
Na základě potřeb obce, návrhů a připomínek zastupitelů 
a výsledků ankety občanů byl sestaven Strategický plán rozvoje 
obce pro stávající volební období, který stanovuje priority roz-

voje obce a bude sloužit zároveň i jako nástroj pro získávání do-
tačních prostředků pro projekty Struhařova.  Strategický plán 
najdete na webových stránkách obce:   www.struharov.cz/...... , 
vzhledem k jeho obsažnosti se nám celý do novin nevejde. Zde 
uvádíme jen :     

KoMuNiKAce S oBčANy, KoNtAKtNí 
údAje 
Jako administrativní pracovník působím na OÚ ve Struhařově 
necelé 2 roky a musím říct, že se nám podařilo krásně aktualizo-
vat databázi Vašich kontaktů, především emailů. Pevně věřím, že 
mnozí z Vás zaznamenali jednodušší a kvalitnější komunikaci. Po-
síláme důležitá upozornění, ale i pozvánky na akce, a tak kdo nám 
svůj e-mail svěřil, má informace „z první ruky“. Ten, kdo email 
zadával, ale přesto mu rozesílka nechodí, prosím ozvěte se a zjis-
tíme, zda je Vaše emailová adresa správná. Pravdou je, že některé 

emaily se vrací, je možné že jsou již adresy zastaralé, adresa může 
být špatně zadaná, nebo jsem ji prostě ze smlouvy špatně přečetla, 
zapsala a vůbec neexistuje...
   Dále Vás prosím, pokud bude jakákoli změna ve Vašich 
kontaktních údajích, o jejich včasné nahlášení. Údaje budou sa-
mozřejmě nadále používány jen pro účely OÚ.  Rozhodně je nebu-
deme poskytovat třetím osobám. Kontakty, nebo změny kontaktů 
můžete posílat na email: obec@struharov.cz, házet do schránky 
OÚ, který visí na brance OÚ a MŠ, nebo mi je můžete zavolat na 
tel. 323 641 874.
     Markéta Hodrová

PoštovNí SchRáNKy A číSlA PoPiSNá 
chcete dostávat noviny, pozvánky a vzkazy – pořiďte si schránku 
nebo aspoň uřízněte plastovou flašku….. Opakovaně všechny 
žádáme, aby měli viditelně označený dům číslem popisným či 
evidenčním a aby byla nedílnou součástí domu i POŠTOVNÍ 
SCHRÁNKA! Stačí úplně jednoduchá, třeba jen zavěšená PET 

láhev, do které dokumenty můžeme vložit, ale je důležité ,,mít 
je kam vložit“. Podotýkám, že modré schránky chatařů (např. u 
rybníka) jsou určené pouze České poště, do těch přístup nemáme, 
a proto je důležité, aby i vlastníci těchto schránek měli zavěšenou 
schránku u chaty na vrátkách či na plotě.
    Markéta  Hodrová

SMlouvy o odváděNí odPAdNích 
vod A o dodávKách PitNé vody
 Žádám všechny občany, kterým se již do ruky dostaly 
novelizované Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpad-
ních vod (většina se dávala při výměnách vodoměru – v loňském 
i letošním roce), aby řádně vyplněné a podepsané smlouvy vrátili 
na OÚ Struhařov, Mnichovická 179, 25164. Pokud si s vyplněním 
nevíte rady, dostavte se v úředních hodinách, nebo po předešlé te-
lefonické domluvě na tel. 323641874 kterýkoli den v dopoledních 
hodinách. Je možné, že se Vám smlouva do ruky nedostala, nebo ji 
nemůžete najít, i to se může stát, i v takovém případě prosím přijď-
te, není problém smlouvy znovu vytisknout a podepsat na místě. 
Většinu občanů jsem se snažila oslovit emailem, nebo dopisem 
zároveň s fakturou na stočné pro r.2015, ale stále tu mnoho smluv 

čeká na podpis a ty odeslané se dle pokynů nevrátily. Na údajích 
ve smlouvě závisí nejen správná a včasná fakturace, ale např. 
u stočného je tam důležitý počet odběratelů, na který pak spousta 
z Vás reaguje až při fakturaci, kdy se zjistí, že podklady jsou téměř 
historické a změny nikdo nehlásil. Pokud řádně vyplněné a pode-
psané smlouvy nebudou na OÚ navráceny, nebude možné brát na 
případné reklamace při fakturacích zřetel. 
 Prosím tedy všechny o spolupráci – Ti, kteří mají smlou-
vy doma, doručte je. Ti, kterým ještě smlouva nebyla vytvořena, 
očekávejte, že se Vám v dohledné době ozvu s výzvou k podepsání 
a reagujte na ní. Pevně věřím, že brzy budou založené smlouvy se 
Všemi uživateli vodovodu a kanalizace a evidence odběratelů tak 
zcela v pořádku.       
   Markéta Hodrová
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odpady
Odpady jsou letos žhavým tématem pro obce a nejen pro ně. 
Novela zákona o odpadech sleduje celoevropskou strategii 
k minimalizaci skládkování směsného komunálního odpadu, 
maximálního vytřídění a využití odpadu jako druhotné surovi-
ny. Filozofie v principu dobrá, její aplikace do české reality není 
ale snadná.
 Legislativa vytváří právní rámec, kde od r. 2015 ukládá 
obcím umožnit oddělený sběr  nejen plastu, skla, papíru, ale 
i biologicky rozložitelného odpadu (BRO) a kovů a do r. 2024 
úplně skončit se skládkováním. Každý odpad má být využit. 
Vytříděním BRO ze směsného komunálního odpadu (SKO), 
ubude až polovina odpadu určeného ke skládkování.

 Jak se k tomu postaví obce, na které dopadá povinnost 
uložená opatření realizovat? Mají dvě možnosti:
1) Postavit se k tomu alibisticky a říci lidem tady máte 
kontejner či spřízněnou kompostárnu – vozte BRo  tam, 
případně dohodněte se svozovou společností a nechte si 
BRo odvážet za peníze od ní.
2) Řešit otázku systémově – tj. nabídnout občanům systém, 
který budou mít pohodlný a motivační, budou jej mít po 
ruce, tj. mít separační nádoby pokud možno doma a moci 
je plně využívat. veškerou službu svozu odpadu pak hradit 
v rámci jednoho poplatku za odpady.
 Ve Struhařově jsme si vybrali tu druhou možnost. 
Strategií obce je rozmístit z dotace pořízené biopopelnice 
prakticky do každé domácnosti, zajistit jejich pravidelný svoz. 
Zároveň vyhlásit výběrové řízení na svozovou firmu na svoz 
Směsného komunálního odpadu (SKO), tříděného odpa-
du (TO) a biologicky rozložitelného odpadu (BRO) a to ve 
spolupráci s obcemi regionu, s cílem dosažení nižší ceny svozu 
odpadu a zlepšení kvality.
 Sledujeme cílový stav, kdy bychom chtěli zachovat 
stávající výši poplatku za odpady, ale s rozšířenou službou – 
svozem bioodpadu. tj. tak, aby si jej nemuseli občané extra 
hradit u svozových firem.  tuto strategii se snažíme sdílet 
s partnerskými obcemi regionu, velice aktivně na ní spolu-
pracujeme a připravili jsme dva projekty: 
1) Separace a svoz BRKo na území obce Struhařov
2) Separace a svoz BRKo na území Svazku 
obcí Region jih

Separace	a	SvOz	brkO	na	území	Obce	
StruhařOv	a	v	některých	Obcích	Svaz-
ku	Obcí	regIOn	jIh
 Předmětem projektů je především 
vybudování systému separace a svozu biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu (BRKO). 
 Systém separace a svozu BRKO bude na-
bízet především separaci biologicky rozložitelné-
ho komunálního odpadu přímo u zdroje – občanů 
obce prostřednictvím zapůjčených bio-popelnic 
a jejich pravidelným vyvážením a prostřednictvím 
velkoobjemového kontejneru na sběrném dvoře, 
do něhož mohou odkládat biologický odpad ostat-
ní občané a do něhož se bude odkládat biologický 
odpad z údržby obecní zeleně. Tato část projektu 
bude doplněna o výkonný mobilní štěpkovač  pro 
kompostárnu na zpracování dřevní hmoty vzniklé 
především při údržbě obecní zeleně.

 

Systém sběru kovového odpadu bude zajištěn prostřednictvím 
vanového kontejneru, který bude k dispozici především obča-
nům obce k odkládání kovového odpadu.
 Účelem systému separace, svozu a kompostování 
BRKO je postupné vyloučení podstatné části biologicky rozlo-
žitelných produktů z komunálního odpadu a vytváření podmí-
nek pro jejich zhodnocení a využití pro vlastní potřebu obce 
a jejích občanů. 
 V rámci svazku obcí Region jih se počítá do každé 
obce s pořízením biopopelnic do domácností, velkoobjemo-
vého kontejneru a svozového automobilu, který zajistí vlastní 
svoz BRKO.
 Obě žádosti o dotaci, jak za Obec Struhařov, tak 
v rámci Svazku obcí Region Jih byly úspěšné a tak se dá 
očekávat, že na podzim tohoto roku každá domácnost získá 
zapůjčenou biopopelnici a to zdarma či za symbolickou cenu. 
Biopopelnice Vám budou svěřeny do užívání a vyváženy v cca 
14 denním cyklu. O dalším vývoji projektu Vás budeme infor-
movat.

oblast obcí spolupracujících v přípravě projektu Svozu  BRKo
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Biologicky Rozložitelný Komu-
nální odpad a kam s ním? 
Malebná krajina Ladova kraje Vás jistě mnohdy vyláká k pro-
cházkám po okolí, kdy si chcete užít čisté přírody. Asi Vás ale 
občas zarazí, proč do té přírody někdo vozí ostříhané větve ze 
zahrady, hromady shnilých jablek, posekanou trávu a vytváří 
tak v remízech či na kraji lesa nevzhledné hnijící hromady. Ne-
pochopitelná věc – jak by se takový člověk asi tvářil, kdyby 
mu někdo na jeho pozemek (zahradu) přijel soused s koleč-
kem a složil mu tam obdobnou hromádku?
Když jsme hledali odpověď, proč to lidé dělají a jak změnit 
jejich zvyky k lepšímu, došli jsme k prostým závěrům:

1) Lidé nemají kam BRKO dát a kompostovat na zahradě se 
jim nechce? – No tak jsme postavili Kompostárnu ve Struha-
řově. 
vyŘešeNo
2) Lidi a obce nic nenutí k třídění BRKO? – novela zákona 
o odpadech přináší obcím povinnost vytvoření míst odděleného 
soustřeďování BRKO, a obce povinnost třídění mohou uložit 
občanům prostřednictvím svých obecně závazných vyhlášek. 
ŘešíMe
3) Jenže lidé jsou i nadále pohodlní BRKO třídit a vůbec se jim 
nechce BRKO třídit, natož jej někam dál vozit a případně už 
vůbec ne za to platit, takže hromady v lesích pokračují……? Tak 
tady už bude třeba vytvořit systém, kdy možnost třídění biolo-
gického odpadu bude mít každý přímo u domu prostřednictvím 
biopopelnic s pravidelným svozem.  
NutNo doŘešit

 Na Nerudovskou otázku „Kam s ním?“ (tedy s BRKO) 
pak už odpovíme snadno – bioodpad ze zahrad i rostlinné 
zbytky z kuchyní mohou putovat od původce - občana přes bio-
popelnici, svozové auto a kompostárnu a pak zpět do půdy (ať 
již zemědělské či na údržbu zeleně) formou kvalitního hnojiva 
– kompostu.
 Vypadá to jednoduše, ale vytvořit takový systém stojí 
dost práce a hlavně konstruktivní komunikace mezi obcemi 
regionu, který chce aktivně problém odpadů řešit. Skupina 
partnerských obcí, které již v současnosti spolupracují s Kom-
postárnou Struhařov, aktivně projednává a připravuje projekt 
s dotační podporou OPŽP, s cílem získat svozovou techniku, 
biopopelnice do každé domácnosti a kontejnery do sběrných 
míst a získanou techniku dále provozovat ve vazbě na Kom-
postárnu Struhařov. Cílem projektu je kromě kvalitní separace 
BRKO i tlak na nízkou cenu služeb v odpadovém hospodářství, 
maximální možnou recyklaci odpadů, minimalizaci zbytko-
vého směsného komunálního odpadu a motivaci občanů pro 
třídění. Vnímáme jej jako pilotní projekt, který otestuje akce-
schopnost obcí v řešení odpadů a pokud se podaří a osvědčí, 
je předpokladem další společné optimalizace odpadového 
hospodářství regionu.
 V duchu novely odpadového zákona (který ukládá 
skončit skládkování do r. 2024) se snažíme najít cesty, jak 
maximum odpadu zpětně zužitkovat, dosavadním způsobem 
bychom si brzy krajinu zaskládkovali.
 Věříme, že se nám společný projekt podaří, bude 
k užitku občanům všech zúčastněných obcí a přispěje k vylep-
šení našeho životního prostředí

Kompostárna 
Otevřením kompostárny ve Struhařově získali všichni možnost zdarma legálně likvidovat bioodpad a navíc z něj zpět mít kvalitní 
kompost. Věříme, že již žádného slušného člověka ve Struhařově ani nenapadne vozit listí, trávu, větve atp. do lesa, když mají 
kontejner na shromaždišti odpadů. Kolem Struhařova už máme díky jarním brigádám docela čisto, černé skládky zmizely, snad 
nyní již zmizí i ty hnijící hromady

Během svátků není kompostárna v provozu, pokud provozovatel z organizačních důvodů nerozhodne jinak.  Každý, kdo přiveze biood-
pad na kompostárnu, má následně nárokna bezplatný odběr kompostu a to 16% navezené hmotnosti BRO. Struhařovští občané, platící 
si dosud individuálně biopopelnici o objemu 240 l mají nárok na:   
• - 200 kg kompostu ročně při týdenním svozu  
• - 100 kg kompostu ročně při 14 denním svozu
 Od května 2015 jsme panem Martinem Stričkem,  zaměstnaným na plný úvazek nahradili pana Milana Eliáše, který byl za-
městnán pouze na ½ úvazku.  Za jeho práci panu Eliášovi a příkladný přístup k technickému vybavení vřele děkujeme.  
 Pro zajištění návozu BRO / biologicky rozložitelného odpadu / máme uzavřeny partnerské smlouvy s městem Mnichovice 
a obcemi – Klokočná, Světice, Louňovice, Kaliště, Zvánovice, Ondřejov včetně Třemblat, Všestary, Vyžlovka, Tehov, Oleška, Stříbrná 
Skalice, Jevany, Mirošovice, Štíhlice, Svojetice, Kozojedy a Černé Voděrady. V jednání před podepsáním smlouvy je Tehovec.

InfOrmujeme	O	Otevíracích	hOdInách
Pracovní doba kompostárny v aktivní sezóně od 1.května  do  30. listopadu
• Pondělí   8,00-12,00         12,30 – 16.30
• Úterý   ----------             12,30 – 16,30
• Středa              ZAVŘENO
• Čtvrtek              8,00 – 12,00       12,30 – 16.30
• Pátek   ---------              12,30 -  17.30
• Sobota  ZAVŘENO
• Neděle  -----------------    14,00 – 18,00
v neaktivní sezóně od 1. prosince  do  31. dubna
• Pondělí   ZAVŘENO
• Úterý   8,00-12,00          13,00-18.00
• Středa   ZAVŘENO
• Čtvrtek   8,00-12,00    
• Pátek   ZAVŘENO
• Sobota  8,00-12,00   
• Neděle  ZAVŘENO
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Shromaždiště odpadů
třIďte	Odpady	radOStně	a	Správně!

 S tímto heslem přicházíme v době, kdy se nám stále 
nedaří přimět občany, aby neházeli směsný odpad do kontejne-
rů určených pro plasty, sklo či papír. 
Stále se mezi námi objevují spoluobčané, kteří jsou líní a ne-
chávají před shromaždištěm odpadů u hřiště stavební odpad v 
pytlích, boilery nebo pneumatiky.  Nepozorováni odloží odpad 
a mnou si ruce, jak jsme to za ně společně uklidili a zaplatili 
skládkovné v Radimi. Kolem obce se tvoří skládky bio odpa-
du, i když máme kompostárnu bez poplatků!!! Prostě je lepší 
vyvézt trávu za humna, pokácet cizí strom, ukrást dřevo a větve 
nechat na místě!!!
 Pneumatiky vykupujeme za 40 Kč, protože za ně rov-
něž jako Obec při svozu platíme. Stavební suť si každý musí zli-

kvidovat sám! Do směsného odpadu nepatří. Je třeba si zajistit 
kontejnerovou firmu, která  za poplatek odveze  suť na skládku. 
Boilery je třeba přímo odvážet do kovošrotu, ve Strančicích je 
zdarma přijímají. Nelze je u nás přijímat jako kovový odpad, 
neboť mezi plášti mají polyuretanovou izolaci.
 Přes odpor obsluhy jsem nechal dát velký 9 m3 kontej-
ner hned za plot. Věřím, že pro vás bude příjemnější přehodit 
směsný odpad přes plot, pokud se netrefíte do otevíracích ho-
din. Zatím to funguje, i když se nám stalo, že lenoch do něj vho-
dil pytel plastů. Nechtějme, prosím, aby se nám v kontejnerech 
přehrabovala obsluha a dále třídila odpad!  Pokud se nám tato 
služba neosvědčí, bude kontejner od plotu odvezen. Podobný 
nešvar je u Hliněného rybníka, kde je do žlutých kontejnerů pro 
plast vhazován směsný odpad. 
 Proto, prosím – třiďme odpady radostně a správně.
        
  Děkuji, Pavel Dlouhý

ShRoMAŽdiště  odPAdŮ  PRo  oBčANy  oBce  StRuhAŘov

vedle kabin TJ Sokol v oploceném hlídaném areálu u Ondřejovské ul.             

	 Otevírací	hOdIny	ShrOmaždIště	Odpadů:

letní 1.4. – 31.10.

Pondělí 7,00- 9,00
Úterý  ZAVŘENO
Středa  8,30 – 10 hod
Čtvrtek 16–  18,30 hod
Pátek  6– 18,30 hod
Sobota 8,30 - 11 hod
Neděle 6,00 – 19,00 hod

Zimní od 1.11. do 31.3.

Pondělí 8,00 - 10,00hod
Úterý  ZAVŘENO
Středa  8,30 – 10 hod
Čtvrtek 15 - 17,30 hod
Pátek  15 -17,30 hod
Sobota 8,30 - 11 hod
Neděle 15,00 - 18,00 hod

na	ShrOmaždIštI	Odpadů	je	přIjímán	Odpad	náSledujících	druhů:

• ➢ Směsný komunální odpad
• ➢ Tříděný odpad: papír, sklo, plast, železo
• ➢ Velkoobjemový odpad: např. starý nábytek, koberce, kočárky..
• ➢ Elektroodpad: baterie, zářivky, lednice, mrazáky a ost.elektronické spotřebiče
• ➢ Pneumatiky – za poplatek 40 Kč/1 kus
• ➢ Biologicky rozložitelný odpad
• ➢ Kovy

Není prozatím přijímán nebezpečný odpad rázu barvy, rozpouštědla, oleje apod.,  stavební odpad (sutě atp.). 

Na shromaždiště odpadů jsou oprávněni ukládat odpad pouze občané a rekreanti obce Struhařov (kontrolováno dle seznamu). 
Elektroodpad zde můžou odkládat i občané z jiných obcí.

technické služby obce Struhařov
Pavel dlouhý –  tS Struhařov
tel.: 778 007 742, ts@struharov.cz
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informace Stavební komise
Ochrana	Opravených	kOmunIkací	–	zvláštní	užívání	míStních	kOmunIkací
 Vzhledem k nákladným rekonstrukcím místních komunikací se je snažíme takto chránit před poškozením stavebními stroji a 
těžkými nákladními vozy. Při stavbách RD je doprava nákladů samozřejmě nutná, ale stavebník může případné škody minimalizovat 
dohledem nejen nad stavbou, ale i přepravou materiálu. Na všech komunikacích v obci platí omezení tonáže vozidel do 3.5t.

metOdIka	výpOčtu	výše	kauce	za	zumk	/zvláštní	užívání	míStních	kOmunIkací/			vOzIdly	S	váhOu	nad	3,5	t
Základem pro výpočet kauce za ZUMK je obestavěný prostor realizované novostavby, tento bývá uváděn v předkládané projektové 
dokumentaci, pokud výjimečně nebude, bude požádán investor o jeho doplnění nebo si jej vypočte referent stavební komise dle metodiky 
ČSN.
 Obestavěný prostor bude násoben 30,- Kč,  výsledek je výše celé kauce. Tato bude dělena na třetiny, přičemž 1/3 bude nevratná 
a 2/3 vratné po kolaudaci stavby za předpokladu, že komunikace nebyly stavbou poničeny. Pro přístavby platí totéž. U nástaveb, staveb-
ních úprav, rekonstrukcí a oprav nebude kauce sjednávána. V případě dřevostaveb bude kauce krácena koeficientem 0,8.

příklad	výpOčtu	-	Stavba	v	rOzvOjOvé	zóně,	dřevOStavba,	600	m3

600 m3 x 30 Kč =18.000 Kč x 0,8 = 14.400Kč 
Vratná část kauce – 2/3 = 9 600,- Kč 
Nevratná část – 1/3 =  4 800,- Kč 

Zpracoval Pavel Dlouhý,      Schválilo zasedání zastupitelstva č.3/2015 konané dne 15.4.2015

úpravy dopravního značení ve Struhařově
 Ve snaze reagovat nejen na potřeby obce, ale i podněty od lidí (viz anketa) a podněty od dopravního inspektorátu Policie ČR, 
rozhodli jsme se k systematické změně dopravního značení ve Struhařově:

1.Na všech místních komunikacích bude znovu platit přednost zprava  - v principu 
to znamená, že na křižovatkách V Zahradách/ K Průhonu a Spojovací / Jevanská 
budou odstraněny dopravní značky upravující hlavní a vedlejší ulici. Zkrátka každý 
bude muset do křižovatek jet pomalu, aby se důkladně rozhlédl. PoZoR na tuto 
úpravu, ať ze zvyku křižovatku neprofrčíte a nedojde ke zbytečným haváriím!

2.Na všech vjezdech do místních komunikací z krajských komunikací bude jednot-
né dopravní značení  ZÓNA S možností vyjímky pro těžší vozidla na povolení OÚ 
(Zvláštní užívání místních komunikací - stavby).  jinými slovy všude ve Struhařově 
je omezena rychlost na max. 30km/hod a nesmí se tu jezdit těžkými nákladními 
vozy nad 3,5t vyjma dopravní obsluhy a pro stavby Rd na povolení oú.

3.U zpomalovacích prahů bude dopravní značení odstraněno, je nadbytečné 
vzhledem k cekovému omezení rychlosti na všech místních komunikacích dle PČR 
nemusí být.

4.V ústí ulice Vilová na Ondřejovskou bude osazena dopravní značka Průjezd zakázán – vzhledem k tomu, jak je zde komunikace úzká a 
chodí po ní i pěší, mohou sem tak vjet pouze rezidenti, kteří věříme nepojedou neopatrně a nebudou chodce ohrožovat. 
Systémovou úpravou dopravního značení sledujeme zvýšení bezpečnosti na Struhařovských místních komunikacích  a jejich 
ochrana před zničením těžkými nákladními vozidly. v letošním roce navíc optreal přislíbil realizaci zpomalovacích prahů v ulici 
v Zahradách, kde auta projíždějí dosud velice bezohledně rychle a to i kolem dětského hřiště.

vjezdy	na	pOzemky	  
 V návaznosti na Rekonstrukce komunikací přibývá v obci zpevněných vjezdů, které si realizují vlastníci nemovitostí na své 
náklady před svým domem. Většinou jsou tyto vjezdy umístěné na pozemku obce a tudíž je třeba těmto soukromým stavbám na obec-
ních pozemcích dát určitý právní rámec.  Kdo takový vjezd chce zhotovit, odevzdá na oú ve Struhařově svou jednoduchou žádost o 
souhlas se stavbou vjezdu na pozemku obce, přiloží jednoduchou situaci, zákres s uvedením velikosti zpevňované plochy a pou-
žitými materiály (zámková dlažba, asfalt atp.). obec obvykle souhlasí a podepíše se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu, která je 
bezúplatná.  V principu je dobře, když i vjezdy začínají vypadat upraveně a tudíž obec alespoň touto formou podporuje snažení občanů. 
 Zpoplatněno je pouze zřízení zcela nového vjezdu na pozemky, který nikdy neexistoval, správní poplatek dle zákona činí 500Kč.

údržba	pOzemků	–	pOvInnOSt	Sekat!
Upozorňujeme vlastníky pozemků, že v souladu se zákonem o rostlinolékařské péči, je každý povinen zabránit šíření plevelů na okolní 
pozemky. Jinými slovy – Posekat alespoň 1-2x do roka. Ne všichni tak činí – bodláky a kopřivy pak trápí všechny kolem. Žádáme tak 
majitele pozemků – UČIŇTE SI POŘÁDEK a posečte, kde je třeba.
         Sousedi i obec Vám poděkují!
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PARKováNí v ulicích
 Opakovaně je řešena problematika soukromých moto-
rových vozidel parkujících na obecních pozemcích. Za zásadní 
je považována skutečnost, že motorová vozidla parkující mimo 
komunikaci, na tzv. „zeleném pásu“ podél komunikací tyto zelené 
pásy poškozují, čímž nejen snižují estetiku obce Struhařov, ale 
rovněž působí nemalé hmotné škody, neboť tyto zelené pásy byly 
obcí na řadě míst revitalizovány.
 Při obecné obhlídce v terénu byly pořízeny některé ilus-
trační fotografie, ze kterých je patrné, jak se některé ulice stávají 
veřejným parkovištěm, byť je to v rozporu s obecní vyhláškou i 
zákonem.  
 

Z fotografií jednoznačně vyplývá, že se nejedná o jev v katastru 
obce nijak vzácný. Naopak zejména snímky dokládají, živelnost 
a masovost tohoto jevu.
a	cO	na	tO	lItera	zákOna?
Z hlediska soukromoprávního je třeba zdůraznit výše uvedené, 
totiž že motorová vozidla často stávají na tzv. zelených pásech, jež 
jsou ve vlastnictví obce, jež je v mnoha případech revitalizovala 
a ozelenila. Zaparkovaná vozidla pak svým fyzikálním, a mnoh-
dy i chemickým, působením na okolí tuto zeleň ničí, udusávají 
nakypřenou půdu, působí zásadní změny na morfologii těchto 
pozemků a znemožňují růst nové vegetace. Netoliko na tom, na 
snímcích pořízených v ulici Mnichovická je jasně patrné, že zelený 
pás byl upraven zasypáním kamenivem tak, aby mohl sloužit jako 
odstavné parkoviště.
 Takový stav je ovšem v rozporu zejména s ust. § 2900 zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
„Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého ži-
vota, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo 
k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví 
jiného“. Z uvedeného ustanovení mj. vyplývá, že každý je povinen 
počínat si tak, aby bezdůvodně nezpůsobil škodu na majetku dru-
hého. V daném případě tedy každý kdo používá motorové vozidlo, 
je povinen s ním zacházet tak, aby nepůsobil škodu druhému, tedy 

je i povinen jej odstavit tak, aby bezdůvodně nepoškozoval cizí věc, 
tj. pozemek, jež není jeho vlastnictvím.
 Skutečností je, že ust. § 38 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů „Majetek 
obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením 
nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby 
a za podmínek stanovených zvláštními předpisy, 15) pokud tento 
zákon nestanoví jinak“, výslovně stanoví povinnost obcím o svůj 
majetek pečovat. Pokud by tedy uvedený stav byl nadále ignorován 
a zůstal neřešen, bylo by to možné považovat za porušení zákona.
Z hlediska veřejnoprávního je pak třeba především uvést, že par-
kování na zeleném pásu lze považovat za jednání v rozporu s ust. 
25 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu), ve 
znění pozdějších předpisů, resp. 
přestupkem dle ust. § 125c odst. 
1 písm. k) zákona o silničním 
provozu.
 A dále, že parkování na po-
zemku obce mimo komunikaci lze 
považovat za tzv. zábor veřejného 
prostranství, jež dle ust. čl. 19 
a násl. vyhlášky obce Struhařov, 
č. 1/2007 o místních poplatcích 
podléhá poplatkové povinnosti 

(vyhrazení trvalého parkovacího místa).
 Z hlediska Územního plánu obce je jasně řečeno, že 
každá nemovitost musí počítat s adekvátním počtem parkovacích 
míst na svém pozemku.
 Ve snaze zachovat nadále vesnický a příjemný vzhled 
obce vás tímto důrazně žádáme, abyste neparkovali na míst-
ních komunikacích a k nim přiléhajících zelených pruzích. 
Nejen že jednáte v rozporu se zákonem, ale navíc ničíte zelené pásy 
kolem komunikací, poškozujete tak zeleň většinou na pozemcích 
obce, ztěžujete dopravu, v zimě pak prohrnování sněhu.
 oú Struhařov bude aktivně řešit nepovolené a 
nesprávné parkování, nejprve formou upozornění a varování 
a následně vymáháním poplatku za zábor veřejného pro-
stranství. Za jedno parkovací místo a rok takový poplatek činí 
1500,- Kč/rok. v odůvodněných případech, kdy se jedná např. 
o provozovnu podnikatele, kam přijíždějí klienti a musí někde 
parkovat, či u domů, kde opravdu není žádný prostor na parko-
vání (historicky kompletně zastavěné pozemky) lze vymezit tr-
valé parkovací místo na zpevněné ploše u místní  komunikace, 
kterou si vlastník nemovitosti se souhlasem obce na veřejném 
pozemku může zhotovit. Samozřejmě takové místo rovněž 
podléhá výše uvedenému poplatku.   J. Jančík

Zákazu používání pitné vody z vodovodu na napouštění bazénů 
a zalévání zahrad
 Vodovod Obce Struhařov slouží v souladu se zákonem č.274/2001Sb.o vodovodech a kanalizacích pro dodávky pitné vody do 
domácností. Tedy primárně ne na napouštění bazénů a zalévání zahrad. Každoročně se v letním období stává, že mnozí roztočí naplno 
kohoutky do svých bazénů, kropí zahrady. Když to tak udělá více lidí najednou, žádný běžný vodovodní systém to neunese, buď se nestačí 
dopouštět vodojem, nebo se strhne tlak v systému a automatická tlaková stanice ve vodárně padne do poruchy. Potom někteří  zůstanou 
stát namydlení ve sprše a voda neteče, zatímco jiní se koupou v bazénu.
 Struhařov má dokonce výhodu - možnost dvojího zásobování pitnou vodou – jednak z vlastních vodních zdrojů, jednak z vodo-
vodu Region Jih. Nicméně i na regionálním vodovodu nastává v létě problém, neboť i v regionu se lidé chovají obdobně nezodpovědně ba 
sobecky a točí kvalitní pitnou vodu do svých zahrádek a bazénů.
  Zcela správně je na zalévání používat odstátou vodu dešťovou, schraňovanou do sudů či retenčních nádrží (mnozí Struhařovští 
k tomuto účelu použili odstavené jímky a bývalé žumpy). Spotřeba vody do bazénů je ohromná, tam by si každý měl nechat vodu dovézt, 
či v krajním případě počítat s tím, že jej bude napouštět malým čůrkem z vodovodu třeba několik dní a raději v předstihu než začnou 
vedra. Pokud by se takto zachovali všichni fungování vodovodu by to neohrozilo. Budeme rádi, pokud zákaz napouštění budete s ohle-
dem na ostatní respektovat.
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dAň Z NeMovitoSti
 Mnozí z Vás postřehli, že došlo k navýšení hodnoty daně z nemovitosti. V obci Struhařov byl koeficient pro výpočet daně z ne-
movitosti navýšen na 3 obecně závaznou vyhláškou Obce Struhařov č.1/2014, kterou si můžete podrobně přečíst na www.struharov .cz /
Obecní úřad/Vyhlášky a směrnice obce.
 K navýšení daně z nemovitosti se Obec rozhodla na základě hned několika aspektů. Výše daně z nemovitosti se odráží přede-
vším v infrastruktuře obce. Několik let zůstávala výše daně z nemovitosti ve Struhařově ve stejné výši i přesto, že na rozdíl od okolních 
obcí, kde se daň zvyšovala, u nás se zvyšovala úroveň právě již zmíněné infrastruktury. Po tom, co obec získala hned několik dotací, které 
jsou samozřejmě vždy vázány i finanční spoluúčastí, byl tento krok potřebný. Pevně věříme, že vidíte kvalitu života v našem Struhařo-
vě – vodovod, kanalizace, nové komunikace téměř v 70% obce, Mateřská školka s dvojnásobnou kapacitou, uspokojující poptávku po 
umístění všech našich dětí, revitalizace návsi či prostoru TJ Sokol  
u fotbalového hřiště, máme vlastní Shromaždiště odpadů i Kompostárnu, atd. ... a to vše zvyšuje úroveň žití 
i hodnotu Vašich nemovitostí. Věříme, že na Struhařově je vidět, k čemu je daň z nemovitosti užívána a děkujeme za tutu Vaši dílčí pod-
poru rozvoje obce.                                 
         Markéta Hodrová

Níže si můžete prostudovat podrobnosti k výpočtu daně z nemovitosti. Výpočet můžete získat také online na http://www.mesec.cz/
kalkulacky/vypocet-dane-z-nemovitosti/ .

dAň Z NeMovitÝch věcí
Kdo podává daňové přiznání: ten, kdo předchozí rok nabyl nemovitost či pozemek (darem, koupí, …)
Rozhodný okamžik: 1. leden - daň pro příslušný rok platí ten, kdo je k tomuto datu majitelem
Kdy se podává daňového přiznání: do 31. ledna příslušného kalendářního roku

V případě nezměněných vlastnických poměrů či jiných podmínek se daňové přiznání podávat nemusí, plátce je informován o výši daně 

Kolik to bude?
A) PoZeMKy

pro řádek A-B tabulky níže:

vÝMěRA PoZeMKu (BeZ ZAStAvěNé Plochy)   x   ceNA ZA M2   x   SAZBA dANě (Ř. A NeBo B)
průměrnou cenu za 1 m2 u těchto pozemků vyhlašuje pro jednotlivá katastrální území ministerstvo zemědělství – pro katastrální území 

Struhařovu Mnichovic pro r.2015 6,80 Kč/m2
pro řádek C-D tabulky níže:

vÝMěRA PoZeMKu (BeZ ZAStAv. Plochy)   x   ceNA ZA M2   x   SAZBA dANě (Ř. c NeBo d)  x

x   MíStNí KoeficieNt StANoveNÝ vyhlášKou, tj. 3 (v PŘíPAdě KAt.úZ. StRuhAŘov u MNichovic)
u těchto typů pozemků budete cenu za 1 m2 zjišťovat v cenových předpisech, případně se dá použít částka 3,80 Kč

pro řádek E, G, X a Y tabulky níže:

vÝMěRA PoZeMKu (BeZ ZAStAvěNé Plochy)   x   SAZBA dANě   x   MíStNí KoeficieNt, tj. 3

ro řádek F tabulky níže:

vÝMěRA PoZeMKu (BeZ ZAStAvěNé Plochy)  x  SAZBA dANě  x  KoeficieNt Podle veliKoSti oBce, tj. 1 x   MíStNí Ko-

eficieNt, tj.3   
Výsledná daň se zaokrouhlí na celé Kč směrem nahoru. prostřednictvím složenky zaslané na adresu trvalého bydliště vlastníka.
Do kdy zaplatit: do 30. května příslušného roku

Druh pozemku Sazba daně

A – Orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0.75%

B – Trvalý travní porost 0.25%

C – Hospodářský les 0.25%

D – Rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0.25%

E – Zastavěná plocha a nádvoří 0,20 Kč za 1 m2

F – Stavební pozemek 2 Kč za 1 m2

G – Ostatní plocha 0,20 Kč za 1 m2

X – Zpevněné plochy pozemků, užívané k následující podnikatelské činnosti: zemědělské prvovýroby, lesní a vodní hospodářství 1 Kč za 1 m2

Y – Zpevněné plochy pozemků, užívané k následující podnikatelské činnosti: průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba, ostatní podnikatel-
ská činnost

5 Kč za 1 m2
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A) StAvBy
vÝMěRA NeMovitoSti   x   SAZBA dANě   x  MíStNí KoeficieNt StANoveNÝ vyhlášKou (StRuhAŘov – Koef. 3)

U staveb v řádku H-P tabulky níže se do výpočtu promítá také počet nadzemních podlaží. Počítají se přitom taková nadzemní podlaží, jejichž zastavě-
ná plocha přesahuje dvě třetiny výměry plochy zastavěné celou stavbou. Pokud takovým nadzemním podlaží vaše stavba (klasicky rodinný dům nebo 
rekreační chata) disponuje, pak za každé jedno přičtete k sazbě daně z tabulky níže 0,75 Kč.
U staveb v řádku H, I, R a Z se násobí koeficientem podle velikosti obce (Struhařov – koef. 1, nejedná se o místní koeficient!!!).
Daň se dále zvyšuje o 2 Kč za každý 1 m2 u podlahové plochy nebytového prostoru sloužícího k podnikatelské činnosti, pokud daň platíte za obytný 
dům (tedy klasicky za dům rodinný), ve kterém zároveň provozujete podnikatelskou činnost.
Koeficientem ve výši 2 se celý výpočet násobí v případě, že stavba leží v národním parku nebo v I. zóně chráněné krajinné oblasti.Výsledná daň se zao-
krouhlí na celé Kč směrem nahoru.

Druh nemovitosti Sazba daně

H – Obytný dům 2 Kč/m2

I – Ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu 2 Kč/m2

J – Stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci 6 Kč/m2

K – Stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci 2 Kč/m2

L – Garáž vystavěná odděleně od obytného domu 8 Kč/m2

M – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2

N – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2

O – Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2

P – Ostatní stavba 6 Kč/m2

R – Byt 2 Kč/m2

S – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2 Kč/m2

T – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10 Kč/m2

U – Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10 Kč/m2

V – Samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž 8 Kč/m2

Z – Ostatní samostatný nebytový prostor 2 Kč/m2

Velikost obce Koeficient

Do 1000 obyvatel 1,0

1000 až 6000 obyvatel 1,4

6000 až 10 000 obyvatel 1,6

10 000 až 25 000 obyvatel 2,0

25 000 až 50 000 obyvatel 2,5

Nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 3,5

V Praze 4,5

Koeficienty uplatňované ve vybraných obcích Koeficient

Struhařov 3

Svojetice 2

Mukařov 3

Mnichovice 4

Strančice 2

Světice 3

Hrusice 2

Říčany 3

Kunice 3

Tehov 2

Tehovec 2

Doubravčice 3

Žernovka 3

Strašín 3
 Zdroj: http://www.mesec.cz/dane/dan-z-nemovityh-veci/
           Hana Hroudová

Základní koeficient podle velikosti obce může každá obec pomocí vyhlášky o jednu kategorii zvýšit nebo o jednu až tři kategorie 
snížit. Hlavní město Praha může koeficient zvýšit na hodnotu 5. Koeficient podle velikosti obce se ale uplatňuje jen u staveb a 
stavebních pozemků. Kromě základního koeficientu může každá obec stanovit i místní koeficient v hodnotě od jednoho do pěti 
bodů (1, 2, 3, 4 nebo 5).

Dílčí základ daně se upravuje ještě o koeficienty podle velikosti obce: 
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doPRAvNí PRŮZKuM 

oNdŘejovSKá, MNichovicKá… NAše velKé tRáPeNí
Nelze si nepovšimnout, že za poslední roky došlo výraznému nárůstu  automobilové dopravy nejen v naší obci. Nás nejvíce trápí 
dvě komunikace procházející Struhařovem - ulice  Ondřejovská a Mnichovická. Není tomu tak, že by se zastupitelstvo nechtělo 
tímto problémem zabývat, již několikrát v minulosti byly učiněny pokusy o „regulaci“ frekvence provozu a zajištění bezpečnosti. 
Byly naprojektovány chodníky, řízený semafor na křižovatce, jednáno o instalaci zpomalovacích prahů a radarů. Většina snah 
však vždy skončila na tom, že tyto komunikace jsou krajské (komunikace II. třídy) nelze tedy některá opatření realizovat, jetřeba 
vždy souhlas vlastníka (Středočeský kraj), provozovatele (Správa a údržba silnic) a Dopravního inspektorátu Policie ČR. Často 
náš podnět skončil nejen z důvodu technického, ale především finančního. Obci se prozatím bohužel podařilo z dotací pouze 
vybudovat kousíčky chodníků na Mnichovické a parkoviště u autobusové zastávky U Hřiště. Samozřejmě se budeme snažit dál 
získat dotační prostředky na stavbu chodníků, mnoho možností a dotačních výzev zatím není.
Na počátku května nám a dalším obcím v okolí nabídla  Městská policie Říčany  možnost instalace tzv. úsekových radarů.  Byli 
jsme požádáni, abychom v každé obci vytipovali problematické úseky komunikací, provedli na těchto místech sledování intenzi-
ty dopravy a následně data odeslali k dalšímu prověření, zda právě námi vybrané úseky patří k nejvíce problematickým v našem 
regionu a vhodným pro instalaci těchto radarů. Dopravní průzkum bylo nutné provést během brzké doby, vždy bylo třeba zajistit 
sledování v rámci celého dne. A tak jsme začali horečně přemýšlet, jak se s celou situací vypořádat. Vznikl tedy nápad – požádat  
naše struhařovské spoluobčany o pomoc.  Začala jsem tedy postupně oslovovat  jednotlivé lidičky, kteří žijí podél těchto komuni-
kací. A hle nikdo neřekl „nemůžu, nechci, nepomohu“, všichni oslovení byli velmi vstřícní, mírné obtíže jsme pak měli pouze při 
rozdělování časů, neboť se jednalo o období MS v hokeji, a je pravdou, že se někdo musel vzdát tedy sledování některých zápasů 
či svých oblíbených seriálů. Společně  jsme si  tedy  zdárně rozdělili jednotlivé časy a dny. Téměř celé dva dny od brzkých ranních 
do pozdních večerních hodin probíhalo čárkování projíždějících aut.  A poté, co šikovná Markéta H. vše sečetla a dala do tabulky, 
ztuhnul nám všem úsměv na rtu, fakt jsou to takto obrovská čísla, posuďte sami:

Hodina motorka osobní malé nákl.auto (Avia) nákl.auto nad 6t autobus

6 - 7hod. 0 126 26 7 4

7 - 8hod. 0 188 37 16 5

8 - 9hod. 0 249 6 13 4

9 - 10hod. 0 138 13 8 6

10 - 11hod. 0 125 4 8 6

11 -12hod. 0 126 5 8 7

12 - 13hod. 0 117 49 12 5

13 - 14hod. 0 150 16 11 4

14 - 15hod. 0 162 10 10 4

15 - 16hod. 0 265 2 10 9

16 - 17hod. 5 292 5 7 8

17 - 18hod. 0 299 7 8 8

18 - 19hod. 1 237 4 4 6

19 - 20hod. 0 145 3 2 4

20 - 21hod. 0 94 1 0 2

Součty 6 2713 188 124 82

motorka osobní malé nákl.auto (Avia) nákl.auto nad 6t autobus

0 87 20 5 0

0 123 30 3 2

0 122 31 3 2

0 59 18 2 3

0 73 10 2 1

0 32 7 4 0

0 79 13 3 3

0 86 4 3 2

0 93 5 4 2

0 120 2 2 3

1 150 4 0 3

2 179 6 1 3

4 110 0 0 2

0 65 0 0 2

0 48 0 0 1

7 1426 150 32 29

MNichovicKá StŘedA 6.5.2015oNdŘejovSKá StŘedA 6.5.2015

 No nezbývá než se nevzdávat a snad se nám v budoucnu podaří, alespoň částečně regulovat a zabezpečit tyto komunika-
ce.
 Na závěr bych moc chtěla poděkovat Všem, kteří se na našem čárkování – dopravním průzkumu podíleli: paní Bobíkové, 
Jungvirtové, Kratochvílové, Martinkové, B. Tůmové, Závodné, panu Hlaváčkovi, Koudelovi, Kulhavému, Stárkovi, Šubrtovi. Dík 
patří i Ivetě Tůmové, Špottům i  mému synovi Matýskovi, kteří se také na této akci podíleli.
 Budeme se snažit, aby ta dobrovolná pomoc přinesla své plody v podobě radarů, které zklidní dopravu na hlavních komu-
nikacích ve Struhařově, či v podobě chodníků nebo semaforu, když bude sloužit jako podklad pro získání dotace.   
                                                                                                 
           Lenka Šourková

odečty vodoMěRŮ

 V srpnu proběhnou jako každoročně odečty vodoměrů. Děkujeme předem za vaši vstřícnost k odečtářům. Zpřístupněte 
jim prosím vodoměry.

          S díky Dagmar Zajíčková
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo odsouhlasilo:
zasedání č.13/2014 konané dne 17.12. 2014
1.Jednací řád zastupitelstva Obce Struhařov.
2.Strukturu Strategického plánu a uložení dopracování Strategického plánu paní místostarostce.
3.Rozpočet pro r. 2015 jako přebytkový.
4.Rozpočtový výhled do r. 2020.
5.Prodej pozemku parc. č. 134/33 v k.ú. Struhařov u Mnichovic za daných podmínek – 1590,-/m2 a předloženou kupní smlouvu.
6.Nápravná opatření na základě dílčího přezkoumání hospodaření Obce Struhařov.
7.Změnu odborného lesního hospodáře z Miroslava Pacovského na Tomáše Broukala.
8.Dodatek smlouvy č.1 o partnerství se stávajícími partnerskými obcemi a Partnerské smlouvy s novými obcemi na likvidaci BRO na Kompostárně Struhařov.
9.Dohodu o systému shromažďování TKO se Zvánovicemi.
10.Dohodu o systému shromažďování TKO s Klokočnou po zapracování podmínky podílení se na opravě komunikace V Zahradách a omezení platnosti dohody na 1 rok s podmínkou zajištění 
jiného příjezdu k dotčeným chatám.
11.Dodatek č. 1 Dohody o nájmu pozemků s TJ Sokol Struhařov, kterou se  plocha pronajatého pozemku č. KN 721/73 v k.ú. Struhařov u Mnichovic rozšiřuje na 501 m2.
zasedání č.1/2015 konané dne 21.1. 2015
1.V rámci výběrového řízení s ulicí U Rybníčka soutěžit i rekonstrukci části komunikací – Spojovací od Klemů k transformátoru a K Průhonu – etapa 1a – od křižovatky s Mnichovickou po 
napojení ulice U Rybníčka. Nechat zpracovat projekt k soutěži, dopracovat zadávací dokumentaci v takto stanoveném rozsahu. K ulici K Průhonu nechat zpracovat projektovou dokumentaci na 
všechny etapy, ale na každou samostatně tak, aby byla oddělitelná a použitelná pro případné dílčí realizace v závislosti na fin. možnostech obce. 
2.Dodatek smlouvy s LK Advisory  pro rok 2015 v ceně 50tis. Kč bez DPH.
3.Výši vodného včetně DPH: pevnou složku 282,- Kč, pohyblivou složku 35,94,- Kč/m3, stočného dle směrných čísel odběru vody ve výši 1419,- Kč/os/rok, chaty 2129,- Kč/nemovitost/rok a s 
výběrem stočného z provozoven dle vyhlášky.
4.Snížení příspěvku Obce Struhařov příspěvkové organizaci Technické služby Obce Struhařov pro rok 2014 o 400 000,-Kč.
5.Výsledek výběrového řízení a Smlouvu o dílo na údržbu VO v Obci Struhařov panem Karlem Mullerem.
6.Dohodu o narovnání s Optrealem po zapracování připomínek zastupitelů a s tím související právní dokumenty - zejména zrušení zástavních práv na pozemky Optrealu po uhrazení zůstatku 
příspěvku dle Smlouvy o spolupráci a zřízení zástavních práv zástavní smlouvou  na pozemek134/33, který obec prodala panu Víchovi.
7.Smlouvu o provozování vodovodu a kanalizace v lokalitě Pod Hliněným rybníkem.
8.Zjednodušený návrh metodiky výpočtu kauce za zvláštní užívání místních komunikací – stanovit sazbu 30,-/m3 obestavěného prostoru 
za zvláštní užívání místní komunikace s tím, že 1/3 kauce bude nevratná, 2/3 vratná.
9.Realizaci plánovaných změn dopravního značení v Obci Struhařov.
10.Uložení náhradních výsadeb či odvodů při povolení kácení stromů rostoucích mimo les. Náhradní výsadbu uložit buďto na pozemku vlastníka 
či v lokalitě u Kompostárny, kolem naučné stezky Krásné vyhlídky, na pozemku rekultivované bývalé skládky a dalších lokalitách – veřejných prostranství dle potřeb obce.
11.Konečné rozpočtové opatření č.10/2014.
12.Znovu označení ulice Požárníků jako slepá ulice, za posledním vjezdem přerušení pevnou překážkou.
13.Kupní smlouvu na 3/8 pozemkových parcel č. 643/15 o výměře 79 m2 a č. 644/22 o výměře 95 m2s panem M.Č v ceně 10Kč/m2. Darovací smlouvu na 1/4pozemkových parcel č. 643/15 o 
výměře 79 m2 a č. 644/22 o výměře 95 m2 s paní M. S.
zasedání č.2/2015 konané dne 4.3. 2015
1.Přípravu a podání žádosti na dotaci z OPŽP v rámci 64. Výzvy „Separace a svoz BRKO na území obce Struhařov“ s finanční spoluúčastí obce na investici k dotaci ve výši do 210 000,-. Smlouvou 
s agenturou SPF Group, s. r. o. na zpracování žádosti o dotaci v ceně 60 000,- Kč.
2.Zapojení Struhařova do projektu „Separace a svoz BRKO na území svazku obcí Region Jih“ na pořízení svozového vozidla na bioodpad s vyměnitelnou nástavbou na kontejnery a na výklop bio-
popelnic, kontejnery a biopopelnice do zúčastněných obcí. Struhařov se na projektu bude investičně podílet ve výši do 50 000,- Kč a počítá s odpovídající ekonomickou a organizační participací 
na provozu projektu.
3.Vypsání výběrového řízení a realizování rekonstrukce části ulice Spojovací k transformátoru spolu s dotovanou částí ulice U Rybníčka.
4.Ponechání kladného hospodářského výsledku MŠ Stonožka v rozložení na fond odměn a rezervní fond. Po předložení cenové nabídky použití částky do rezervního fondu na zabezpečení vstupu 
do MŠ.
5.Objednání na podkladě nabídky f. Elektromontáže Müller opravu rozvaděče VO u  Požárního domu ve výši 30 780,- Kč.
6.Plán akcí u kiosku pro rok 2015. V rámci vyjádření je nutné u akcí do večerních hodin požádat jednotlivě, s uvedením ukončení, odp. osoby.
7.Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na na technické vybavení JSDH s celkovým rozpočtem 214 800,-Kč a zavazuje se ke spolufinancová-
ní akce ve výši 14800,- Kč dle předloženého rozpočtu.
zasedání č.3/2015 konané dne 15.4. 2015
1.Dodatek č. 1 smlouvy o partnerství a spolupráci na projektu „Kompostárna Struhařov“ s Mnichovicemi. Dofakturování Mnichovicím za rok 2014 ½ podíl na provozní ztrátě. 
2.Pověření výběrové komise finálním výběrem dodavatele k II. Etapě Rekonstrukce místních komunikací a pověřit paní starostku podpisem SoD.
3.Zřízení Fondu obnovy místních komunikací Struhařov a Statutu Fondu obnovy místních komunikací Struhařov.
4.Převedení do Fondu obnovy místních komunikací nevyčerpanou část prostředků na opravy komunikací, které byly v rozpočtu r. 2014 pro komunikace vymezeny – celkem 250 tisíc Kč.
5.Finální verzi Metodiky zvláštního užívání místních komunikací
6.Účetní závěrku obce Struhařov za r. 2014.
7.Závěrečný účet obce Struhařov za r. 2014.
8.Výsledek přezkoumání hospodaření za r. 2014 s výhradou chyb v závěru a nápravná opatření. 
9.Jmenování Ing. P. Kušičky jako správce rozpočtu a jeho zástupce Pavla Kudrmana pro výkon činnosti správce rozpočtu v době jeho nepřítomnosti.
10.Stanovení paragrafů rozpočtové skladby jako závazných ukazatelů rozpočtu. O rozpočtových opatřeních závazných ukazatelů rozpočtu rozhoduje zastupitelstvo s výjimkou rozpočtového 
opatření ke konci roku, při haváriích a předem schválených dotacích. Pověření statutárního zástupce obce  (paní Mgr. Zajíčkovou a paní Mgr. Šourkovou) schvalováním změn závazných ukazate-
lů rozpočtu  (paragrafů) po posledním zasedání zastupitelstva ke konci roku, při haváriích, dotacích předem schválených. Pověření statutárního zástupce obce (paní Mgr. Zajíčkovou a paní Mgr. 
Šourkovou) schvalováním změn – rozpočtových opatření na úrovni položek rozpočtu.
11.Rozpočtové opatření č.1/2015 
12.Po vypršení stávajících smluv o pronájmech parkovacích míst uzavřít smlouvy s cenou 1500,- / parkovací místo / rok - bez rozdílu zda jde 
o podnikatele, nebo soukromou osobu. Vzhledem k tomu, že obec povoluje parkování v ulicích pouze ve vyjímečných odůvodněných případech (dle vyhlášky o veřejném pořádku a územního 
plánu každý má zajistit parkování na vlastním pozemku), s každým, kdo dlouhodobě parkuje  na místních komunikacích (včetně přilehlých zelených pruhů) bude projednána nájemní smlouvu na 
parkování či uloženo zajistit parkování u své nemovitosti mimo komunikaci.
13.Vyzvání nájemce pozemku u stánku u Hliněného rybníka k nápravě nedostatků s tím, že bude dopracován dodatek smlouvy obsahující sankce za neplnění smlouvy, či zvýšením nájemného při 
neplnění smlouvy s cílem zajistit důsledné dodržování smlouvy a pořádku na pronajatých pozemcích. 
14.Ponechání odměn pro neuvolněné zastupitele ve stávající výš
zasedání č.4/2015 konané dne 6.5. 2015
1. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 724/17 v k.ú. Struhařov u Mnichovic, obec Struhařov, včetně omezujících podmínek převodu a zřízení věcného práva k převáděnému pozemku tak, jak je 
uvedeno ve Smlouvě o bezúplatném převodu nemovité věci a smlouvě o zřízení věcného práva č. UZSVM/S/11183/2015- HMSO z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví Obce Struhařov.
2. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovité věci a smlouvu o zřízení věcného práva č. UZSVM/S/11183/2015- HMSO na bezúplatný převod pozemku parc. č. 724/17 v k.ú. Struhařov u Mni-
chovic z majetku České Republiky do majetku Obce Struhařov
zasedání č. 5/2015 konané dne 20.5. 2015 
1.Představené teze navržené Dohody o vzájemné spolupráci obcí SORJ v odpadovém hospodářství a pověření paní starostky dalším jednáním o dohodě ve smyslu představených tezí.
2.Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství a spolupráci s Městem Mnichovice na kompostárnu ve znění úpravy zejména: množství navezeného kalu do  10% zakládky, Mnichovice ½ podíl na úhradì 
provozní ztráty po dobu 5ti let, ¼ podíl na zisku a ztrátě po dobu dalších 10ti let, návoz BRKO a odběr kompostu bezplatný po celou dobu 15ti let. 
3.Strategický plán obce Struhařov.
4.Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Struhařov, formulář žádostí o dotaci a  Veřejnoprávní smlouvu (po zanesení připomínek).
5.Účetní závěrku MŠ Stonožka Struhařov za r. 2014.
6.Účetní závěrku TS Struhařov a ponechání kladného hospodářského výsledku TS.
7.Rozdělení kladného hospodářského výsledku TS následovně : 200tis Kč na rezervní fond (zejména na opravu a rozšíření infrastruktury internetu a další opravy provozních souborů TS), 74 
161,-Kč  fond odměn.
8.Užívání veřejného prostranství – parkování formou poplatku, tj. platebního výměru.
9.Dodatek č.II smlouvy o nájmu stánku a pozemku u Hliněného rybníka.
10.Demontování a smontování obecního chodníku u železářství u Rotta na vlastní náklady majitele rekonstruované budovy.
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zasedání zastupitelstva č. 6/2015 konané dne 17.6. 2015 
1.Po vypracování podrobné analýzy případně navrhnout okolním obcím, že by TS obce Struhařov vzaly provozování svozového vozidla na bioodpady na sebe s garancí ceny bioopopelnice cca 
do 800,-/rok. Zastupitelstvo pověřuje pracovní skupinu: Zajíčková, Dlouhý, Šourková, Kušička, Kudrman k dopracování podrobné provozní analýzy. V případě, že výsledky analýzy budou pro 
Struhařov jakkoli rizikové, tuto variantu Struhařov obcím nenabídne..
2.Přijetí dotace na projekt reg.č. CZ.1.02/4.1.00/15.29003 Separace a svoz BRKO v Obci Struhařov se spoluúčastí obce Struhařov do 200tis. Kč. Celkový náklad projektu 1 821 000,-Kč. Z dotace 
bude pořízen štěpkovač, biopopelnice a kontejnery.
3.Smlouvu s CGB Consult na přípravu jednotného výběrového řízení k projektu Separace a svoz BRKO v Obci Struhařov v ceně 30 000,-Kč bez DPH.
4.Zapojení do E-aukce na svoz směsného odpadu a tříděného odpadu organizovanou fy. eCENTRE, a.s., souhlas s  Příkazní smlouvou na procesování elektronické aukce a smlouvou o společném 
postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání po zapracování připomínek zastupitelů a kontrole právníka svazku obcí.
5. návaznosti na dotační projekt ,,Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v obci Struhařov - III. etapa“ uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti 
Střední Čechy k tomuto projektu až do výše 5 645 016,60 Kč a vyčlenění peněžní částky na financování realizace tohoto projektu až do výše 6 641 196,00 Kč, odpovídající celkovým způsobilým 
výdajům projektu.
6.Smlouvu s CGB Consult k přípravě otevřeného výběrového řízení ve výši 30 000,-Kč k projektu ,,Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v obci Struhařov – III.etapa“.
7.RO č. 2/2015 po zanesení připomínek.
8.Ořezání dubu v lese na obecním pozemku parc. č. 92/1, v případě nutnosti jeho pokácení.
9.Veřejnoprávní smlouvu pro legalizaci staveb zpevněných vjezdů na pozemcích obce.
10.Úpravu nájemních smluv na zemědělské pozemky na adekvátní výši vycházející z analýzy FV.
11.Návrh postupu řešení neoprávněného parkování vozidel v zelených pruzích u místních komunikací - v první řadě vypracováním článku do Struhařovských Informací o zákazu, následně dávat 
lístky za stěrače, výměr poplatku a v případě nejnutnějším jednat ve spolupráci s policií ČR. 
12.Smlouvu o služebnosti umístění kabelu a antény na budově č.p. 75 v hodnotě 15tis Kč.
13.Výdej 1000,- na kulturu na podporu akce Neckyáda

uPoZoRNěNí PRo PoŘAdAtele KultuRNích AKcí

 Veškerá veřejná hudební produkce podléhá nahlášení a následnému zpoplatnění Ochranným svazem autorským (OSA). 
Při záměru pořádat akci s hudebním doprovodem (živým i reprodukovaným) je nutné nahlásit tuto akci jejím pořadatelem. For-
mulář k nahlášení produkce naleznete na adrese: http://www.osa.cz/media/125395/zp_2015-reader.pdf, vč. kontaktu pro jeho 
zpětné odeslání.
 K vyplnění tohoto formuláře je nutné uvést nejen základní údaje jako datum konání, vč. času, ale také kapacitu místa či 
počet návštěvníků, výši vstupného nebo výši nákladů spojených s produkcí v Kč (v případě akce bez vstupného). Nedílnou součás-
tí je dále tzv. „playlist“, tj. seznam děl, která budou užita, a to dle názvu, vč. autora hudby a textu, příp. upravovatele. Při včasném 
ohlášení akce předem a dodání playlistu je platbya výrazně nižší než zpětně. V případě dotazů či potřeby pomoci s nahlášením díla 
se obraťte na OÚ Struhařov.                      
                                                                                                                                                          Hana Hroudová

StRuhAŘov Žije
 Čas letí jako voda, za chvíli bude půl roku za námi a já mohu konstatovat, že Struhařov v této době šel z akce do akce. Ať 
to byl Hasičský ples, Dětský karneval, Obecní ples, Sportovní karneval, Struhařovská zábava, Čarodějnice, Běh Krásné vyhlídky, 
Dětská hasičská soutěž, Den matek, Rybářské závody, Dětský den, kladení kytic k pomníkům padlých, Slavnostní odhalení po-
mníku k založení Obce Baráčníků, Neckyáda, Hasičský táborák ... vždy byla hojná účast a lidé se doopravdy dobře bavili. Čeká nás 
ještě hodně hezkých akcí, jak pro děti, tak i pro dospělé. Doufám, že i u těch ostatních se budeme dobře bavit, vyjde nám počasí a 
sejde se nás, co nejvíc.
 Všem spolkům dík za dobrou organizaci jejich akcí.
                                                                                           Iveta Tůmová

PŘehled KultuRNích AKcí
25. července – Blue Effect (Obec Struhařov)
Srpen – MEMORIÁL Jaroslava Medřického (TJ Sokol)
29. srpna – klání několika generací a den otevřených dveří v PD (Hasiči)
29. srpna – Konec prázdnin – hudba (F. Sklář)
5. září – Pohádkový les (OS Struhadlo)
10. října – Pochod Krásné vyhlídky
Říjen – Struhařovská zábava (Iveta Tůmová)
Říjen – Drakiáda
Říjen – Vítání občánků (Obec Struhařov)
31. října – Slavnostní schůze ke 120. výročí založení (Hasiči)
31. října – Podzimní táborák – hudba (F. Sklář)
Listopad – Lampionový průvod
5. prosince – Mikulášský lesní běh (TJ Sokol)
6. prosince – Jarmark a Mikulášská zábava pro děti (OS Struhadlo)
12. prosince – Výroční valná hromada SDH (Hasiči)
13. prosince – Vánoční setkání seniorů (Baráčníci)
19. prosince – Zpívání pod stromem (Obec Struhařov



19

SlAvNoStNí odhAleNí PAMětNí 
deSKy NA šKolNíM NáMěStí

 V neděli 31. května 2015 ve 14 hod. uskutečnila 
Obec Baráčníků Struhařov odhalení pamětní desky na Holém 
kopečku, v místech, kde stávala hospoda u Medřických a kde 
byla 18. února 1912 obec Baráčníků ve Struhařově založena. 
Prostřednictvím místního Zpravodaje si dovolíme podě-
kovat rodině Elišky Novotné, která nám věnovala krásnou 
mramorovou desku, OÚ Struhařov za krásnou Hortenzii a 
všem příznivcům, kteří nám přispěli a pomohli s přípravami a 
občerstvením, včetně Františka Skláře.
 Děkujeme maminkám a babičkám za úpravu a šití 
nových krojů pro děti. Náš obdiv a poděkování patří dětem, 
které se do zmíněných krojů oblékly a vnesly do baráčnické 
oslavy ten správný nádech a připomněly krásu Českých krojů.
        
  Za OB Struhařov – vzdělavatelka
   Magda Jungvirtová 

PočeStNé PRávo

vážený rychtáři, milé tetičky a sousedé, vážení hosté.
 Dovolte mi, abych řekl pár slov k historii tohoto místa, 
kde dnes slavnostně odhalujeme pamětní desku. Je to už více 
než 100 let, přesně 18. února 1912, když se zde, v bývalé dolní 
hospodě na návsi (později zdomácněl název hospoda u Medřic-
kých) sešlo 33 místních občanů v čele s předsedou Antonínem 
Vaněčkem a dohodli se, že založí Obec Baráčníků ve Struhařo-
vě. Pro upřesnění to bylo 31 sousedů a 2 tetičky, dnes je poměr 
opačný. Jako přísedící rádci. bylo přítomno 13 sousedů, z již 
dříve založené Obce baráčníků v Hrusicích, s místorychtářem 
Chalupou a syndíkem Antonínem Jedličkou. Týden poté, 25. 
února 1912 se zde konala první valná hromada, na které bylo 
zvoleno dvanáctičlenné konšelstvo, v čele s rychtářem Antoní-
nem Vaněčkem a pantatínkem Karlem Příhodou.
Činnost nově vniklé Obce Baráčníků ve Struhařově dobře vysti-
huje zápis v kronice 
o hodnocení roku 1913. 
  ,,Pořádaly se různé besídky, taneční zábavy a slavnosti. 
Čistý výnos byl věnován na dobročinné účely. Též bylo pamato-
váno i na místní školní dítky.“ – konec citátu. Zdárně se rozvíje-
jící činnost byla na dlouhé čtyři roky přerušena první světovou 
válkou. Téměř všichni sousedé byli odvedeni ke svým plukům a 
6 z nich se nevrátilo vůbec. Je to polovina všech padlých zde na 
památníku. Proto dnes uctíme jejich památku. Po válce v roce 
1919 se spolková činnost začínala úplně znova.
 Hospoda u Medřických nebyla jen rychtou Baráčníků, 
bylo to v té době skutečné centrum veškerého společenského, 
kulturního i sportovního dění. již v roce 1925 zde začali Baráč-
níci hrát divadlo. V roce 1926 bylo jeviště vybaveno zakoupe-
nými kulisami. V roce 1929 se nastudovaly i dvě divadelní hry v 
roce. Měli zde své místo všechny spolky, scházeli se zde hasiči, 
politické strany, cvičili Sokolové, pořádaly se plesy, velmi na-
vštěvované byly společně estrádní Silvestry či Kabarety. Slavila 
se všechna výročí, 1.máj, osvobození, dožínky. Oslavovala se i 
vítězství po vyhraných hokejových bitvách. Po 2. světové válce, 
od roku 1947 se zde provozovala 2x týdně kino Svornost – jako 
jedno z prvních v okolí. hrála se zde řada divadelních předsta-
vení místního ochotnického spolku Eduard Vojan, do kterého 
byli zapojeni Letní hosté – chataři. Bylo to místo zábavy i odpo-

činku, chodili sem lidé po práci, sjednávaly se řemeslné práce, 
od pana řídícího se rodiče dozvěděli jak prospívají či co vyvedli 
jejich děti, co nového je v krámě, co se děje v obci. Pan doktor 
z Mnichovic zde míval přednášky o příčinách a předcházení 
nemocem. Postavenou máj, mládež přes noc  hlídala z oken 
hospody (někdy marně). Po honech se zde scházeli myslivci, v 
udírně se udil a rozdával divočák. V zimě se na rybníku ledova-
lo, aby pivo bylo jako křen. V létě se na dvoře v kuželníku hrá-
valy kuželky. Tuto idylku ukončil velký požár, který způsobil, že 
celá hospoda, včetně všech zařízení kina, divadla i spolků lehla 
popelem. Stalo se tak 27. května 1980. Trvalo několik let, než 
se hasičům a Sokolům, za pomoci občanů i chatařů, podařilo 
vybudovat ve svých zařízeních, alespoň částečnou náhradu 
potřebných prostor. provozované aktivity se však již vzkřísit 
nepodařilo. myslím, že je správné nezapomínat na události a 
místa, kudy kráčela historie obce. připomínkou pro další gene-
race, bude právě tato pamětní deska.
                                                                                                              
    Josef Šubrt
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dětSKÝ deN
V sobotu 30.5. odpoledne se již tradičně konal u Hliněného 
rybníka Dětský den. Kromě mnoha soutěží děti mohly vidět 
představení souboru Jany Matějcové „Kdo si hraje nezlobí“ a 
užít si s herci spoustu legrace a her. Po splnění všech úkolů a 
odměnách následovala oblíbená prohlídka hasičských aut a 
stříkání z děla. Největší úspěch ovšem jako již loňský rok sklidi-
lo řádění v hromadě pěny:-) Počasí nám naštěstí přálo a tak se 

Dětského dne letos zúčastnilo rekordních 122 dětí!
Náš dík patří hasičům, občerstvení a všem, kteří s přípravou 
tohoto krásného dne pomáhali nebo se jakkoli účastnili.
Zároveň bych ráda vyzvala i vás ostatní, kteří nám v budoucnu 
chcete s akcemi pro děti pomoci, neváhejte nás kontaktovat!!!
Přeji všem báječné a slunečné léto, plné relaxu a pohody.                                                                                         
 Za OS Struhadlo 
 Markéta Kajuková 

léto v MoZAice

 ZŠ a MŠ Mozaika se tento týden proměnila v indián-
skou vesnici - Tichá voda, Vinnetou, Vlčí stopa, Sluneční záře 
i ostatní (děti od 4 do 8 let a jejich učitelky) si nabatikovali 
trička, Zlatá rybka vyrobila pro Hbitou ještěrku korálkový 
náramek a i ostatní děti se ozdobily, všichni jsou hrdí na své 
čelenky, při výpravách se plíží po prérii, schovávají v lese, 
číhají na bizony a hledají části mapy pokladu. Před wičoška-
te bývá kmenová rada, při níž se rozléhá zpěv a bubnování 
daleko do kraje. Nejvíce si však děti užily očeti. V dalším týdnu 
čeká stejně staré děti exotický výlet do Asie, za neznámými 
chutěmi, vůněmi, zvířaty, hudbou… Léto na vesnici s výletem 
na farmu a tradičními řemesly mohou zažít i mladší děti, už od 
tří let, nejvíce se těšíme na výrobu domácího másla. I v prv-
ním srpnovém týdnu bude školka otevřená i dětem od tří let a 
vydáme se společně do říše bájí a pověstí, při výletu do Prahy 
se podíváme na starodávný Vyšehrad a na chvíli se vrátíme o 
stovky let do historie. 
 Jde o příměstské tábory v Mnichovicích, děti ráno 
přivezete a odpoledne si je vyzvednete nadšené z nových zážit-
ků. Součástí každého týdne jsou výlety a bohatý program. O 

děti se starají zkušené lektorky, které jsou zvyklé předvídat pro 
někoho, kdo není na děti zvyklý, netušené. A dětem se opravdu 
věnují. Více o táborech najdete na www.montessorimozaika.
cz nebo můžete volat na 734 685 535.  Přihláška je možná 
emailem na dasa.valentova@montessorimozaika.cz
   Táňa Kadlecová, ředitelka školy
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oKéNKo PRo oBčANy - Nová Stálá RuBRiKA PRo vAše PŘíSPěvKy
MíStNí NAPlAveNiNA? 

 Zhruba před třiceti lety jsem poprvé s rodiči přijel do 
Struhařova na návštěvu a od té doby se událo velké množství 
věcí a vše se překotně měnilo nejen v našich životech, ale i v 
naší obci. Dovoluji si říkat v „naší obci“, i když jsem si vědom, 
že je to pro někoho pouhý slovní obrat, ale pro jiné je to hrdý 
výraz pro místo, kde trvale žijí a jsou za to rádi. Nebudu se 
rozepisovat o mých třiceti letech života, to by bylo asi na román 
a třeba někdy ho i vydám  Prostě a jednoduše nyní naše rodina 
„čerstvě“ zakotvila ve Struhařově s úmyslem trvalého bydlení 
a úhel pohledu z pozice rekreačního návštěvníka se změnil 
na úhel pohledu trvale žijícího obyvatele. Musím říci, že za ty 
dva měsíce už jsem po obci nachodil desítky kilometrů s naší 
rodinou při společných procházkách s naším malým synem. 
Většina „struhařováků“ jsou příjemní lidé, s hodně z nich jsme 
se nově seznámili a ti, co už nás znali, nás mile přivítali. Také 
jsme už stačili poznat i několik rodin, co jsou zde v obci teprve 
„chvíli“ ve svých nových domovech.
 Jako rekreační návštěvník toho člověk moc nestačí 
za tu chvíli postřehnout a jako trvale žijící už máte, jak se říká 
„provozní slepotu“.  Myslím, že můžeme být všichni hrdí na 
to, že se z obce nestalo klasické satelitní městečko díky kvalitní 
práci všech lidí, kteří se za ta léta vystřídali nejenom ve vedení 

obce, ale i pro ni tvrdě pracovali na různých místech k tomu 
potřebných.
 Je zajímavé, že ne všichni si úplně umí vážit toho, 
kam se Struhařov posunul. Co mně nejvíce negativně zaujalo, 
je „večerní jezdec“. Mladík s urputným výrazem v obličeji na 
svém mopedu bezhlavě (a to doslova - helma a brýle jsou pro 
něj zbytečností) se řítí po Struhařově jak po silnicích, tak i po 
chodnících a přilehlých polích. To že si neváží svého života je 
jeho soukromý problém, nicméně by si dotyčný měl uvědomit, 
že Struhařov není jeho motorkářská dráha a svoje umění by si 
měl jít předvádět úplně jinam. Okolí obtěžuje nejenom hlukem, 
ale i svojí riskantní jízdou.
A také jeden pozitivní postřeh – máme nádherné léto, čas od-
počinku, koupání, slunění, mlsání dobrot jako je třeba čerstvé 
ovoce ze zahrádky nebo koupené zmrzliny. Onehdy jsem si byl 
koupit v místní sámošce pět kusů zmrzlin pro rodinu. Domů 
jsem ale dovezl jen čtyři kusy. Bylo mi to divné, řekl jsem si, 
že mi asi jedna zmrzlina po cestě někde vypadla. Druhý den, 
když jsem šel znovu na nákup, tak se ke mně hlásila hned paní 
pokladní, že jsem včera jednu zmrzlinu zapomněl u pokladny. 
Potěšilo mně to, to by se mi v Praze asi nestalo.
 Přeji krásné léto všem čtenářům 
  Pavel Doubek

Ploty Brány Branky Opravy zahradní techniky
Petr Jenšovský Petr Jenšovský

mob. + 420776377739
Mnichovická 79 mail: pjensovsky@gmail.com
251 64 Struhařov 

křídlové nesené automatizace
dodávka montáž kovovýroba

mob. +420 776377739
mail : jensovskyp@seznam.cz

reStaurace	u	knapů	
na	výSluní	110.StruhařOv

TEL.602317993    -WWW.UKNAPU.CZ       MAIK-KNAP@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 

PARKOVIŠTĚ PRO CCA 6 AUT VHODNÉ I PRO KOLAŘE 

PO CELÝ TÝDEN OTEVŘENO OD 11.00HOD
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hověZí KAlAMitA 
 V životě ve velkoměstě i v životě na vesnici 
existuje celá řada paralel a spojnic, ale také výrazných 
rozdílů. Rozdíly se však postupně stírají a paralely roz-
šiřují, už i my na venkově si méně říkáme teto a strejdo, 
častěji nakoupíme v nějakém tom hyper- a super- ob-
chodě, než v sámošce vedle hasičárny, na sekání tráv-
níku si spíš někoho najmeme, než bychom to udělali 
sami. Obdobně tomu je i v životě zastupitele ve městě a 
na vesnici. Městský zastupitel obvykle nepochopí rozdíl 
mezi krávou a jelenem, a dokud si to nevygůglí, neuvěří 
vám, že nějaký rozdíl vůbec je, jak vypadá jeho volič, 
rovněž netuší (kromě obeznámení se sebou samým) a 
na stole má hromadu písemností, jež mu vyrobili jemu 
podřazení úředníci. Venkovský zastupitel mívá na stole 
podobnou hromadu, ale tu si povětšinou musí vyrobit 
sám, voliči jsou zpravidla jeho příbuzní a známí, jež jej 
bedlivě sledují, a zvířata i zvěř se mu nejednou připle-
tou pod nohy nejen při cestě do práce, či při práci samé, 
ale občas i při jednání zastupitelstva. Oběma pak život 
přinášívá problémy, s nimiž si neví rady a nepohnou 
jimi, i kdyby se rozkrájeli. 
 Postupným vyrovnáváním způsobu života 
vesnice a města však dochází i ke změnám v myšlení a 
jednání. Ve velkoměstě se vzájemné spory stále častěji 
řeší trestním oznámením což má svůj odraz i na vesnici, 
kde se rovněž místo tradičního českého fackování stále 
častěji sedá k počítači, kde každý kdo se naučil použí-
vat kombinaci „ctrl+c“ a „ctrl+v“, rovněž obvykle trpí 
pocitem, že automaticky rozumí všemu, nač se podívá. 
Toto onemocnění, dříve vyhražené povětšinou politi-
kům, novinářům, pivním filozofům a domovnicím teď 
„demokraticky“ napadá většinu z nás, kdo přístup k 
počítači máme.
 Jsou ale rozdíly, které se jen tak nevytratí a i v 
tomto elektronickém věku dává svou přítomnost jasně 
znát blízkost přírody. Nemám přitom na mysli střídání 
ročních dob, nepřízeň počasí, výskyt blešky skákalky, 
či vešky kousalky, povodně, ani třeba skutečnost, že na 
podzim padá to zatracené listí, které se musí shrabat, 
aby byla vidět ta krásná nová zámkovka. To mají i ve 
městě. Mám na mysli výskyt něčeho, dříve tak normál-
ního a dnes tak vzácného... Leč popořadě.
 I my venkovští zastupitelé občas spíme, což lze 
považovat za nepřímý důkaz naší lidské podstaty, neboť 
čert nikdy nespí! Onehdy mne však ze zaslouženého 
odpočinku a ranně-nedělního klidu vytrhla nečekaná 
SMS: „Honzo, nutně s tebou potřebuju mluvit! L.“. 
Obdžíte-li takovou zprávu v neděli před sedmou ráno, 
pravděpodobně se tak jako já vyděsíte, protože v době 
před sedmou ráno může v neděli přijít jedině kalamita 
- lavina, požár, povodeň, nukleární katastrofa, štěnice, 
novináři, Gestapo, zbloudilý poslanec, mor, nebo jiná 
pohroma. Venku svítilo sluníčko, sníh odtál už před 

měsícem, v kalendáři květen a na první pohled sucho, 
takže povodeň a lavinu jsem rovnou zavrhl, ale za prav-
děpodobné jsem vyhodnotil požár, vyhlášení válečného 
stavu, pád letadla, nájezd kobylek, nebo španělskou 
inkvizici. Jen trochu mne uklidnilo, že jsem neslyšel 
zvony, údery na kolejnici, požární ani jinou sirénu, tím 
méně pak volání „plyn postřik!“.
 S velikými obavami jsem tak vytočil telefonní 
číslo příslušné kolegyně a očekával tu strašnou správu 
o hrozné kalamitě, jež v neděli ráno naši obec postihla. 
Bylo obsazeno, což mé obavy jen zmnožilo. Po chvíli mi 
sama volala a zděšeným hlasem oznámila, že volal pan 
H, že má na zahradě u svého domu v ulici Ke Struhařo-
vu, pět krav, které mu devastují jeho pěstěnou zahrád-
ku, dupou v záhonech, znečišťují chodníček u domu a 
žerou vše, co vypadá k žrádlu i to co jedle nevypadá. Ze-
ptal jsem se, jestli je si jistá že se jedná o hovězí dobytek 
a ne třeba o fotbalové fanynky slavící nějaké vítězství, a 
dále jsem se ptal, proč tento problém řeší ona, když dle 
popisu situace, předmětné krávy svou činnost prová-
dějí mimo katastr naší obce, protože vím, že popsaná 
zástavba se nenachází ve Struhařově, ale v lokalitě ve 
Struhařově důvěrně nazývané „Zvánovice vidiek“. Do-
zvěděl jsem se, že Tamní starosta není k mání, policie 
krávy řešit nechce a pan H. se snaží těchto nezvaných 
zvířecích vandalů zbavit tak, že je vyžene otevřenými 
vraty, čímž by se kravky mohly dostat na naše území a 
staly by se tak opravdu naším problémem.
 Prevence je prevence a tak jako svědomitý 
volený zástupce vydal jsem se na místo činu, abych ze 
všech svých nevalných sil napomohl řešení nastalé ho-
vězí kalamity. Vzhledem ke Struhařovským poměrům, 
jsem přibyl do místa pár minut poté zjistiv, že uprchlý 
dobytek již nedrancuje pěstěnou zahrádku pana H., a 
celkem mírumilovně se popásá a povaluje ve vzrostlé 
trávě na přilehlé louce. (stále na katastru Zvánovice)
 Stál jsem na kraji louky, kochal se romantickým 
výjevem klidně a mírumilovně se pasoucího dobytka na 
zelené trávě ozdobené korálky rosy… Sluníčko svítilo a 
scénu doplňovalo zlatavými odlesky… dokonalá idyla. 
Umět tak malovat, vytáhnu stojan a maluju a maluju. 
Který městský zastupitel tohle při své funkci zažije?! 
Mohl jsem si chvíli zahrát na kovboje a ani jsem za to 
nemusel platit! Jenže idylka je idylka a řešení problému 
je řešení problému. Krávy vprostřed louky, která není 
moje a není ani „v mém katastru“, klidně se pasou (to 
mají v popisu práce) a majetek neničí, jsem tu sám 
a krávu znám jen zpoza plotu, co teď? Naštěstí mne 
vysvobodila má kolegyně s tím, že se jí podařilo sehnat 
zemědělce, který kravám rozumí a který se o ně postará 
do doby, než bude identifikován vlastník a vyzvedne si 
je. Výčet osob a institucí, jež obvolala, byl dech beroucí 
a pro mne zde nereprodukovatelný. 
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Tím pro mne akutní fáze kauzy prakticky skončila a já 
mohl tam, kam mne má žena posílala. Kauza sama tím 
však definitivně neskončila, neboť se ukázalo, že ona 
zvířátka nebyly žádné rozumné a dospělé krávy, ale par-
ta hovězích teenagerů, odrostlých telat, s nimiž bývá 
podobně snadné pořízení jako s teenagery lidskými. 
Dotyčný ochotný zemědělec-zachránce tak s nimi měl 
prý pořádnou 
spoustu práce.
 Polední 
zvěst o uprch-
lých kravkách 
ke mně dorazila 
cca týden poté s 
tím, že kravky k 
nám dospěly po 
dlouhé pro-
cházce z Čer-
ných Voděrad, 
ale poslední 
dva uprchlíky 
ještě Policie ČR 
nahání kdesi v 
katastru Ond-
řejov.
 A tak si 
říkám, kam to 
spějeme my na 
venkově, když 
máme problém vyřešit obyčejný venkovský problém, 
který by naši předkové rozhodně za velký nepovažo-
vali? Před padesáti lety by hlava obce nejen bezpečně 
poznala, komu která kráva patří, ale bez jakéhokoliv 
problému by dotyčnou vyhnala z poškozené zahrady 
a dovedla domů (tedy do příslušného chléva, tam kam 
dotyčná kráva patří). Možná by i stačilo, aby takovým 
úkolem pověřil své školou povinné dítko a věc by se 
úspěšně vyřešila. Jedinou pozoruhodností pro okolí by 
pak bylo to, jak za tu zdupanou a sežranou zahradu její 
vlastník zúčtoval s vlastníkem té krávy…
 A pak že zastupitelovat na venkově je nuda! 
Sebekriticky uznávám, že v celé cause jsem působil 
spíše coby statista a praktických zkušeností nemaje, 
nedovedl jsem kravky odlovit a zajistit. Místo toho do-
kážu „umazat černí“ tři stránky A4 vyprávění o tom jak 
přišly krávy do vesnice. Ale raději ať se ty krávy vrátí, 
zdupou a sežerou mojí vlastní zahradu, než abych jako 
některý městský zastupitel, pro své politické ambice, 
nutil kohokoliv porušovat Listinu základních práv 
a svobod.

Kdyby mi prosím chtěl někdo ukázat, jak se s živou 
krávou domluvit, za dobrou lekci budu rád! Třeba se mi 
bude hodit nejen pro komunikaci s živým hovězím, ale i 
s některými městskými…
Najmě mi tato příhoda evokuje motto. „Lépe se domlu-
víš s krávou, než s volem“.
 Jen se obávám, že úplným závěrem této kauzy 

nebude tento článek určený k informování a pobavení 
čtenářů struhařovského periodika, ani dopadení výše 
uvedených hovězích teenagerů, ale nějaké trestní ozná-
mení - „ctrl+c“ a „ctrl+v“, tak jako ve městě… Ještě že 
jsem nikoho konkrétního nemyslel, ani nejmenoval!
 
   J. Jančík Struhařov-Habr

KNihovNA
Během prázdnin bude knihovna Struhařov otevřena jako obvykle každé pondělí od 16:00 do 18:00 hodin. Dovole-
ná bude ve dnech 14. a 21. září 2015.
      Marie Kadlecová

Péče o StRoMy – PoděKováNí

Když tak procházíte Struhařovem, či po Krásných 
vyhlídkách, může se Vám stát, že potkáte nenápadnou 
paní s nůžkama v ruce, či nějakými špagátky, kterou ne-
nechává klidnou, když nějaké stromky potřebují trochu 
pomoci výchovným řezem, ochranou či vyvázáním. Do-
konce i výsadbou ovocných stromů na pozemku před 
hřbitovem pomáhá zkulturňovat naši obec.Dovoluji si 
Tímto velice poděkovat paní Rozboudové za její nezišt-
nou péči o stromy a krajinu v okolí Struhařova. 

Dagmar Zajíčková



24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĚH KRÁSNÉ VYHLÍDKY 2015
     Druhý ročník přespolního běhu Krásné vyhlídky se 
uskutečnil 1. května. Přes ne zcela příznivé po
účast poměrně hojná, a to opět hlavně
kategoriích. Je vidět, že tento závod si rychle našli 
příznivci běhu ze Struhařova i ze širšího
V hlavním závodě zaujal velice kvalitním 
rekordem tratě - Jan Havlíček ze Slavie Praha.
Zvítězili však všichni, kteří se s náročnou tratí dokázali 
poprat a závod úspěšně dokončit! 

2015
Krásné vyhlídky se 
říznivé počasí byla 

ět hlavně v dětských 
t, že tento závod si rychle našli 

širšího okolí. 
 zaujal velice kvalitním časem - 

ek ze Slavie Praha.
tratí dokázali 
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Obránce Jiří Kubíček (zahrává přímý kop) je jedním z hráčů, kteří přecházejí do 
dorostenecké kategorie. Ti by měli příští sezónu strávit na hostování v některém ze 
sousedních klubů. 

V týmu přípravky vládla po celou 
sezónu dobrá atmosféra a hráči i 
trenéři si dokázali užít každý dílčí 
úspěch. Na individuální ocenění 
dosáhl na jaře Jonatán Foltánek 
(snímek vlevo), který byl vyhlášen 
nejlepším brankářem turnaje 
v Jirnech. 

FOTBALOVÁ SEZÓNA 2014 - 2015 JE U KONCE
V červnu skončila další fotbalová sezóna. Pohled na tabulky soutěží, v nichž startovala 

struhařovská mužstva, sice není příliš radostný, ovšem na uplynulém roce lze najít i pozitiva. Dobře se rozvíjí 
hlavně práce s mládeží a nabízí poměrně optimistický výhled do budoucnosti našeho fotbalu.  
Mužstvo přípravky mělo na jaře vylosovánu dosti těžkou 
skupinu spojenou i s dlouhým cestováním k turnajům. 
Ačkoliv výsledky nebyly tak úspěšné jako na podzim, kdy se 
podařilo zvítězit  hned na dvou turnajích, nad výkony našich 
nadějí není třeba věšet hlavu. Kdo přípravku během jara 

sledoval, viděl, že 

kluci a holky se snažili hrát opravdový 
fotbal a ve spoustě prohraných zápasů
rozhodovala spíše větší fyzická zdatnost a 
síla soupeřů než skutečné fotbalové umění. 
Přípravka je zjevně na dobré cestě a pod 
vedením trenéra Ondry Tykala (jemuž 
dobře asistoval Pepa Krčmář) se výkony 
určitě budou ještě zlepšovat! 

Žáci vedení Mirkem Kurelem dále procházejí procesem budování kádru, na jaře se podařilo do týmu zapracovat 
několik starších hráčů. Velice důležité v příštích letech bude, aby mladí hráči z přípravky zvládli přechod mezi 

starší žáky a pokračovali ve 
svém fotbalovém růstu. 
Letos dosáhli 
dorosteneckého věku tři 
hráči, pro sezónu 2016-
2017 se pak rýsuje možnost 
postavit dorostenecké 
mužstvo. 

Je třeba vyslovit zde velké poděkování 
všem, kteří se o naše nejmladší fotbalisty 

starají a věnují jim mnoho ze svého 
volného času a energie. Kromě již výše 

uvedených trenérů, musíme v této 
souvislosti určitě jmenovat také 

Veroniku Pácovou, Martinu 
Varmuzovou, Evu Polesnou, Vlastu 

Schwarze, Davida Maštalíře...  
Všichni již nyní pro žáky a přípravku 

připravují letní soustředění, které 
proběhne na konci srpna tak jako loni 

v Jablonci nad Jizerou.

Soutěž starších přípravek, divize D - jaro 2015
1. Veltěž 20 13 4 3 68:32 43
2. Jirny 20 12 4 4 64:34 40
3. Hovorčovice 20 9 2 9 29:62 29
4. V. Popovice 20 7 0 13 39:47 21
5. Struhařov 20 3 2 15 25:50 11
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Okresní přebor starších žáků - konečná tabulka 2014-2015 
1. Klecany 20 19 1 0 173:20 58 
2. Mnichovice 20 14 2 4 130:41 44 
3. Mukařov 20 14 2 4 107:36 44 
4. Mirošovice 20 12 3 5 91:68 39 
5. Veltěž 20 10 3 7 73:32 33 
6. Klíčany 20 10 3 7 80:42 33 
7. Velké Popovice 20 9 1 10 41:48 28 
8. Radonice 20 5 2 13 44:93 17 
9. Stříbrná Skalice 20 4 0 16 34:150 12 

10. Struhařov 20 3 0 17 22:128 9 
11. Kamenice 20 1 1 18 22:158 4 

Jarní výsledky žáků: 
Klíčany - Struhařov 15:0 (9:0) 
Struhařov  - Mukařov  0:3 (0:1) 
Stř. Skalice - Struhařov  1:2 (0:1) 
Velké Popovice - Struhařov  5:1 (3:0) 
Klecany - Struhařov  13:0 (5:0) 
Struhařov -  Veltěž 1:5 (0:3) 
Radonice - Struhařov 5:0 (1:0) 
Struhařov - Mirošovice  0:1 (0:1) 
Kamenice - Struhařov  6:4 (3:4) 
Struhařov - Mnichovice  0:13 (0:3) 

Jarní výsledky A mužstva: 
Dobřejovice - Struhařov 4:0 (2:0) 
Struhařov - Svojetice 0:3 (0:1) 
Radošovice - Struhařov  2:0 (1:0) 
Struhařov - Ondřejov 2:2 (0:0) 
Kamenice - Struhařov 0:1 (0:0) 
Struhařov - Mirošovice 0:2 (0:0) 
Pacov - Struhařov 0:1 (0:0) 
Struhařov - Senohraby 2:2 (2:2) 
Strančice - Struhařov 2:0 (0:0) 
Struhařov - Říčany B 2:3 (1:0) 
Mnichovice B - Struhařov 9:5 (5:2) 
Struhařov - Kostelec n. Č. l. 0:3 (0:2) 

III. třída, oddělení B - muži - konečná tabulka 2014-2015 
1. FK Dobřejovice 24 16 4 4 86:34 52 
2. Sokol Pacov 24 14 2 8 65:36 44 
3. Sokol Senohraby 24 14 2 8 69:37 44 
4. SK Mirošovice 24 11 4 9 54:40 37 
5. SK Kostelec n.Č.l. 24 10 5 9 57:54 35 
6. Sokol Ondřejov 24 9 6 9 37:39 33 
7. SK Strančice 24 10 3 11 39:47 33 
8. SK Kamenice 24 9 5 10 40:32 32 
9. FK Říčany B 24 10 2 12 44:51 32 

10. Sokol Svojetice 24 9 1 14 41:81 28 
11. Mnichovice B 24 9 1 14 54:84 28 
12. FK Radošovice 24 8 3 13 44:60 27 
13. Sokol Struhařov 24 7 2 15 31:66 23 

 Tým Slavia Louňovice B odstoupil ze soutěže. 

Jarní výsledky gardy: 
Chocerady - Struhařov 4:2
Struhařov - Louňovice 2:3 
Ondřejov - Struhařov 5:0 
Struhařov - Jevany 4:3 
Sázava - Struhařov 0:0
Jarní tabulka soutěže nebyla v době uzávěrky k dispozici. 

Stará garda je v polovině sezóny Posázavské ligy, která 
se hraje systémem jaro-podzim. Zisk čtyř bodů za jednu 
remízu a jedno vítězství není úplně špatný (jedná se o 
stejný počet bodů jako za celou loňskou sezónu), ovšem 
při lepší účasti hráčů a širším kádru při některých 
zápasech zřejmě mohly být výsledky ještě lepší. 

„A“ mužstvo opět postihl již téměř tradiční jarní 
útlum. K podzimním osmnácti bodům se na jaře 
podařilo přidat pouze osm. Další tři body, které 
mužstvo na podzim získalo vítězstvím nad 
Louňovicemi B, ubyly po odstoupení Louňovic a 
anulování jejich výsledků. Ovšem právě i díky tomu 
se nakonec podařilo III. třídu zachránit i pro příští rok, 
jelikož po odstoupení louňovických již z B skupiny 
III. třídy nesestupovalo žádné další mužstvo.

I když naši hráči bojovali (nahoře Jakub Kuchař s Mirošovicemi, dole Luboš 
Horáček proti Říčanům B), body si v obou případech odvezl soupeř. 

Za TJ Sokol Struhařov 
Petr Kadlec 
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oddíl jAchtiNgu tj SoKol StRuhAŘov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Na základě iniciativy skupinky nadšenců byl v březnu 2015 v rámci TJ Sokola Struhařov založen nový oddíl námořního yach-
tingu. Cílem oddílu je sdružovat členy se zájmem o lodě, mořskou plavbu, meteorologii, navigaci a vše související.Programem oddílu je 
teoretická příprava na souši (přednášky) a výpravy na moře na pronajatých lodích. Celkem v Kabinách Sokola proběhly již 3 zajímavé 
přednášky na téma Navigace (Dan Riegel), Komunikace s posádkou na lodi (Martin Stingl), Principy fungování plachet (Tomáš Hla-
dík). 
 5 členů oddílu prošlo letos teoretickou a praktickou přípravou a složilo kapitánské zkoušky pro   Vůdce námořní jachty.  Získa-
ný kapitánský průkaz s oprávněním C držitele opravňuje k vedení jachty o maximální délce do 16 m na moři s omezením plavby do 20 
námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupňů Beaufortovy stupnice a platí celosvětově. Při praktickém kurzu 
jsme prvně slavnostně zavěsili zbrusu novou vlajku v typických struhařovských barvách.

v současné době má oddíl 9 aktivních zakládajících členů. 
Každý člen oddílu platí členský příspěvek 200,- Kč ve prospěch tj Sokol Struhařov.
Náklady oddílu budou financovány z vlastních prostředků vybraných od členů.

Vznik nového oddílu přineslo TJ Sokol rozšíření členské základny a nový originální impuls rozvoje. Cílem je nejen propagace námořnické 
činnosti, ale i umožnění dalším zájemcům podívat se s námi na moře a případně se námořním jachtěním dále zabývat. Je to krásný sport, 
při kterém člověk okusí všechny barvy a chutě moře.

            Dagmar Zajíčková



29

- 1 - 

Šachy 

První družstvo zaznamenalo i letos solidní sezonu, po nejistém vstupu do soutěže, kdy v prvních třech utkáních 
zaznamenalo pouze jeden bod, se následující sérií čtyř výher v řadě vyšvihl náš tým na pozici okolo čtvrté příčky 
a klidný střed tabulky si pak následně podržel až do konce soutěže, v níž nakonec obsadil šesté místo. 
K největším oporám co do účasti a bodového zisku patřili v sezóně nejvíce hráči O. Gernert (5,5 bodu 
z 11 zápasů), K. Soural (8/10), K. Grečný (8/11) a A.Berg (5/10). A nakonec je to na tu tabulku docela hezký 
pohled, že se Struhařov mezi okresními a dalšími velkými městy naší republiky rozhodně neztratil… 
 
Struhařov A - výsledky soutěže družstev, Krajská soutěž, skupina B: 
 
02.11.2014 Sokol Kolín B  - Sokol Struhařov A  4,0-4,0 
16.11.2014 JOLY Lysá n.L. E - Sokol Struhařov A  5,5-2,5 
30.11.2014 Sokol Struhařov A - Sokol Český Brod A  3,0-5,0 
14.12.2014 TJ Sokol Nymburk B - Sokol Struhařov A  3,5-4,5 
11.01.2015 Sokol Struhařov A - KŠ Říčany 1925 D  6,0-2,0 
25.01.2015 TJ Bohemia Poděbrady A - Sokol Struhařov A  2,5-5,5 
08.02.2015 Sokol Struhařov A - TJ AŠ Mladá Boleslav A  4,5-3,5 
22.02.2015 Sokol Mladá Boleslav B - Sokol Struhařov A  4,0-4,0 
15.03.2015 Sokol Struhařov A - ŠK Kostelec nad Č.lesy B  3,0-5,0 
29.03.2015 ŠK města Dobrovice B - Sokol Struhařov A  6,0-2,0 
19.04.2015 Sokol Struhařov A - Sokol Sendražice A  5,0-3,0 
 
Konečná tabulka Krajského přeboru: 
 

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie 
1. JOLY Lysá n.L. E 9 0 2 27 50.5 31 
2. ŠK Kostelec nad Č.lesy B 8 2 1 26 56.0 36 
3. Sokol Mladá Boleslav B 8 1 2 25 53.0 35 
4. Šachklub města Dobrovice B 6 0 5 18 45.0 29 
5. Sokol Kolín B 5 2 4 17 46.0 23 
6. Sokol Struhařov A 5 2 4 17 44.0 28 
7. TJ AŠ Mladá Boleslav A 5 0 6 15 43.0 23 
8. Sokol Český Brod A 3 2 6 11 44.5 28 
9. TJ Bohemia Poděbrady A 3 2 6 11 40.0 25 

10. Sokol Sendražice A 3 1 7 10 39.0 20 
11. TJ Sokol Nymburk B 3 0 8 9 36.5 23 
12. KŠ Říčany 1925 D 2 0 9 6 30.5 17 

 
(V=výhry, R=remízy, P=prohry, Body=počet získaných bodů, Skóre=celkový počet bodů získaných v jednotlivých partiích, Partie=počet 
vítězných partií) 
 
Druhý tým hrající nejnižší regionální soutěž v podstatě kopíroval průběh loňské sezóny a i když některé zápasy 
byly rozehrány poměrně nadějně, nakonec to na lepší než poslední příčku v soutěži opět nestačilo, i když 
tentokrát už bodový zisk nebyl tak hubený a ta poslední příčka na nás zbyla už pouze o skóre (další dva týmy 
měly stejný bodový zisk). Každopádně pozitivní věcí zůstává, že sestoupit už není kam a že v příští sezóně může 
být jedině lépe. J 
 
Struhařov B - výsledky soutěže družstev, Regionální soutěž, skupina E: 
 
02.11.2014 Sokol Struhařov B - ŠK Pravonín B   1,0-4,0 
16.11.2014 Sokol Struhařov B - ŠK KDJS Sedlčany B  1,5-3,5 
30.11.2014 Stříbrná Skalice B - Sokol Struhařov B  2,5-2,5 
14.12.2014 Sokol Struhařov B - Klub šachistů Říčany 1925 H 3,0-2,0 
11.01.2015 Kavalier Sázava B - Sokol Struhařov B  4,5-0,5 
25.01.2015 Sokol Struhařov B - Jawa Brodce C   2,0-3,0 
08.02.2015 Spartak Vlašim C - Sokol Struhařov B  4,0-1,0 
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22.02.2015 Sokol Struhařov B - Jiskra Zruč n. Sáz.  2,0-3,0 
15.03.2015 Sokol Postupice  - Sokol Struhařov B  4,5-0,5 
29.03.2015 Sokol Struhařov B - Klub šachistů Říčany 1925 J 1,0-4,0 
19.04.2015 Uhlířské Janovice - Sokol Struhařov B  2,0-3,0 
 
Konečná tabulka Regionální soutěže družstev, skup. E: 
 

Poř. Družstvo V R P Body Skóre Partie 
1. ŠK Pravonín B 8 3 0 27 37.5 26 
2. Spartak Vlašim C 8 2 1 26 37.5 31 
3. Jiskra Zruč n. Sáz. 7 1 3 22 32.0 27 
4. Klub šachistů Říčany 1925 J 6 2 3 20 31.0 21 
5. Kavalier Sázava B 5 2 4 17 31.5 25 
6. ŠK KDJS Sedlčany B 5 1 5 16 28.5 20 
7. Sokol Postupice 5 1 5 16 27.5 17 
8. Jawa Brodce C 4 1 6 13 21.0 17 
9. Stříbrná Skalice B 3 2 6 11 23.5 16 

10. Klub šachistů Říčany 1925 H 2 1 8 7 22.5 17 
11. Uhlířské Janovice 2 1 8 7 19.5 12 
12. Sokol Struhařov B 2 1 8 7 18.0 13 

 
V neděli 14.6.2015 proběhlo rozloučení se šachovou sezónou, kdy se nejprve odehrál na hlavním hřišti přátelský 
zápas mezi šachisty Struhařova (doplněné o několik gardistů a fotbalistů) a šachisty Říčan s výsledkem 5:2 pro 
domácí a následně se pak ve fotbalových kabinách odehrál neméně kvalitně obsazený turnaj v bleskovém šachu, 
ve kterém zvítězil Jan Šťastný (Říčany) před domácím Karolem Grečným a Evženem Pospíšilem (rovněž 
Říčany). 
 
A co nás čeká v sezóně příští? Cílem je předvádět nadále kvalitní výkony v krajské soutěži (Struhařov A) 
a  v regionální soutěži, příp. přeboru (Struhařov B) vytvořit prostor pro ostatní hráče, kteří by se jinak do sestavy 
pro krajskou soutěž dostali spíše jen okrajově. V souvislosti s několika hráčskými odchody po této sezóně 
vyvstává potřeba posílení kádru o další hráče, kteří by byli v sezoně schopni odehrát několik zápasů družstev. 
Zájemci se mohou hlásit nejlépe e-mailem na: radim.skala@seznam.cz nebo otakar.gernert@pirelli.com. 
 
 
Za šachový oddíl Sokol Struhařov 
Radim Skála 
 
16.6.2015 
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KVĚTEN 1945 VE VZPOMÍNKÁCH STRUHAŘOVSKÝCH OBČANŮ
V loňském roce jsme vzpomenuli sté výročí od vypuknutí I. světové války, v tom letošním si připomínáme další významné 

jubileum. V květnu v Evropě uplynulo 70 let od konce druhého ničivého konfliktu 20. století - války zvané II. světová. Jelikož 
pojednání o účasti našich občanů v I. světové válce, uveřejněné v minulém čísle Informací, se dočkalo poměrně příznivých ohlasů, 

rozhodl jsem se předložit struhařovské veřejnosti následující práci, která se věnuje průběhu povstání v květnu 1945 v naší obci.  
V tomto případě bylo možné článek založit také na vzpomínkách pamětníků, s nimiž jsem měl v průběhu uplynulých let možnost 

hovořit. Většina z nich již bohužel není mezi námi...  
Jejich vyprávění bylo zachováno pokud možno v autentické podobě, pouze s nejnutnějšími jazykovými úpravami. 

Za velikou ochotu, s níž mi vždy věnovali svůj čas a své vzpomínky, děkuji pánům:  
Františku Vaňkovi, †Oldřichu Markovi nejst., †Antonínu Bohatovi a †Josefu Matějkovi. 

I.   V předvečer povstání 
Na rozdíl od I. světové války tentokrát boje zasáhly i české území. Ačkoliv česká města nebyla postižena bombardováním 

v takové míře jako města v „Říši“, škody a ztráty na životech během spojeneckých náletů na Prahu v únoru a březnu 1945 nebyly 
zanedbatelné.  

„25. 3. [1945] Na květnou neděli. Asi 1000 letadel letících přes Myšlín a Struhařov bombardovalo Kbely, Vysočany, Libeň - 
objekty velkých továren. Nesmírné škody na budovách, mnoho lidských životů pohřbeno v troskách.“ zapsal do kroniky osady Myšlín 
kronikář František Halaška. Leteckou aktivitu mohli na obloze zaznamenat i občané Struhařova. Pan František Vaněk (dále jen FV) 
vzpomíná: „Jeden bombardér, co letěl nad Jevany, měl snad nějakou závadu, tak odhodil bombu, otočil to a letěl zpátky. Ta bomba 
spadla do lesa...“

Fronta se posunula do Českých zemí v samém závěru války. V dubnu 1945 pronikly jednotky Rudé armády a I. čs. 
armádního sboru na Ostravsko, americká armáda vstoupila na předmnichovské čs. území v oblasti Chebu. Střední Čechy byly na 
začátku května 1945 jedním z posledních ostrovů německé moci v Evropě.  

Pan Antonín Bohata (dále jen AB) vyprávěl: „Než vypuklo pražský povstání 5. května, tak už se i tady vědělo, jak jde fronta. 
Němci utíkali už od Varšavy, s koňma, s krávama, se vším, co mohli sebrat... pak to třeba po cestě zahodili. A ve dne v noci tu šly 
transporty civilů a v nich mohli utíkat namíchaný i zběhové z armády. A tady lidi taky třeba zakopávali jídlo do země, protože se 
nevědělo, jak to bude dlouho trvat a jak to všecko dopadne. A to je skutečnost – ty lidi si vykopali jámu, tu pěkně obložili, jídlo odnesli 
ven, zaklopili a čekali, co bude.“ FV: „Naše babka měla naštípaný votýpky a do těch votýpek si schovala vajíčka a mouku, kdyby 
došlo k nějakému ostřelování, tak aby o to nepřišla!“  

Na nadcházející události se však Češi nepřipravovali jen uschováváním zásob. Již v prosinci 1944 vydal prezident Beneš 
dekret o zakládání národních výborů jako prozatímních orgánů státní správy. FV: „Do Struhařova přišly dopisy z Kostelce nad 
Černými lesy, to vím přesně, dostala to lidová strana a komunisté. Tak ten jeden dopis přišel na tátu, ale ten byl už mrtvej. Oni to ale 
nevěděli a ten dopis přišel sem. A taky vím, že zároveň přišel i na Matějku.  Bylo to z ústředí těch stran - aby se připravily na revoluci 
a na převzetí moci. A bylo tam, aby se utvářely revoluční výbory. Takže to dělal starosta, ale taky komunistická strana. Lidovce vedl 
Matějka - starosta a komunistickou stranu vedl Štoček.“ Ilegální kontakty přicházely i z dalších směrů. MNV Struhařov, v „Přehledu 
osvobozovací činnosti“ (dále jen MNV) uvádí: „16. dubna 1945 sdělil četnický strážmistr v. v. Kressl z Myšlína starostovi obce 
Václavu Matějkovi, aby učinil přípravy k osvobozovacím akcím a provedl seznam vojínů nalézajících se v obci, seznamy schopných, 
spolehlivých mužů pro jiné úkoly, neb se v brzku očekává povstání. Seznamy byly ihned za součinnosti s obecním strážníkem 
Josefem Stárkem vyhotoveny.“ FV: „Na Myšlíně byla sérová stanice, měli tam koně, kterým brali krev a vyráběli sérum proti hadímu 
uštknutí. Ke konci války tam někteří naši lidi dělali, byl tam Janeček, ten byl zaměstnanec,  Hrouda tam jezdil s koňma. Vzorky se 
vozily do Bohumile u Jevan, tam ta stanice je dodnes. Takže ten Janeček tam měl k  informacím přístup.“  

V té době se již také v okolí Struhařova i okolních obcí pohybovaly oddíly složené z různých uprchlíků, ať již z pracovního 
nasazení v Německu, z příslušníků Rudé Armády, kterým se podařilo uniknout ze zajetí a zřejmě i z dezertérů z Ruské osvobozenecké 
armády, působící na straně Německa - tzv. Vlasovců. Skupinou, která nalezla zázemí přímo ve Struhařově, byl partyzánský oddíl 
Michala Melnyka. Ten se postupně přesouval ze severovýchodních Čech a 
dne 11. února 1945 dosáhl prostoru Struhařova. Tady skupina navázala 
spojení s Ottou Němcem, který se společně s Antonínem Trojánkem staral o 
její zásobování a postupně na skupinu napojil několik dalších struhařovských 
občanů. FV: „Ota Němec měl v Zaječí slepičárnu a pomáhal partyzánům 
jídlem a tak. My jsme se znali. A u toho Oty Němce byli ubytovaní asi tři ti 
Rusové. Já (když jsem utekl z Německa) jsem tam byl u něj taky kolikrát, 
poněvadž z lesa jsem mohl rovnou k němu a zase zpátky. A Alex a Miška a 
další partyzáni, ti u toho Oty na nějaký schůzce byli. Takže takhle já jsem je 
poznal. Alex a Miška, to byli ti praví partyzáni, byli snad tři. Oni měli všichni 
všelijaký přezdívky a Michal, to byl velitel. Ota mi tenkrát říkal, že udělám 
nějakou spojku, něco potřebovali, ale už k tomu nedošlo. Oni v první řadě
tady asi byli ti Vlasovci, Ukrajinci a potom několik těch pravejch partyzánů. 
Ale „Rusáků“ byl plnej les... A v tom lese bylo víc lidí, ne jenom já. Každej 
měl nějaký místečko, kde přespával. Třeba [Václav] Kroneisl - od Růženy 
Bartákový, ten měl takovej bunkr tam někde u Pláště nebo na zvánovský 
straně. Venca Štěpánků dělal cestáře a měl na starosti tu silnici z Habru do 
Jevan, ten taky hodně věděl. Domů ti lidi moc nechodili, poněvadž se báli. I o rodiny se báli. V tý době jsi nemohl věřit nikomu.“ Do 
začátku povstání provedla skupina několik menších sabotážních akcí, převážně na železničních tratích. 

V našem okolí působily i domácí ilegální organizace, z nichž nejvýraznější bylo tzv. „Spojovací ústředí národních výborů
Benešov-Říčany-Praha“ pod vedením majora Jiřího Švehly, sídlícího na Myšlíně. V Mnichovicích také existovala skupina „Červené 
eso“ soustředěná hlavně kolem členů mnichovického Sokola.   

Dne 30. dubna 1945 spáchal německý vůdce Adolf Hitler ve svém bunkru v Berlíně sebevraždu, o čemž referoval 
protektorátní tisk ve středu 2. května pod smutečními titulky „Vůdce padl.“ Ačkoliv u nás stále panoval relativní klid (pro ilustraci 

Otto Němec na fotografii z doby základní vojenské 
služby, vpravo na zahradě své chaty v Zaječí.
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stačí uvést, že například ještě v neděli 29. dubna hráli fotbalisté SK Struhařov utkání 
s Mukařovem a na příští neděli byl naplánován zápas s Hrusicemi...), bylo jasné, že šestiletá 
německá okupace se blíží ke svému konci.  
II.   Revoluce začíná 

I když se odbojové organizace intenzivně připravovaly na ozbrojené vystoupení, 
povstání v Praze nakonec vypuklo v podstatě spontánně. V pátek 4. května odpoledne se po 
některých krajích (hlavně prostřednictvím železničních stanic) začala šířit zpráva, aby bylo 
zavedeno české úřadování a aby byly odstraněny německé nápisy. I když se tato zpráva později 
ukázala jako nepodložená, k odstraňování německých nápisů i vyvěšování vlajek skutečně
docházelo již v průběhu pátečního odpoledne v Praze i dalších obcích (Strančice, Mnichovice).  

V dopoledních hodinách 5. května hlasatelé českého rozhlasu začali vysílat pouze 
česky, což u posluchačů vzbudilo značný ohlas. Na pražských ulicích dále 
probíhalo odstraňování německých nápisů a docházelo k  improvizovaným manifestacím, 
objevily se první československé i spojenecké vlajky. Zároveň se šířily zprávy, většinou falešné 
- o amerických tancích v Berouně, o spojeneckých letadlech v Ruzyni a podobně a přispívaly ke 
zostření situace. Před polednem docházelo v centru Prahy k odzbrojování osamocených 
německých vojáků i civilistů. V těchto chvílích začaly podnikat první kroky k uchopení moci i jednotlivé ilegální skupiny. První 
zareagovalo tzv. vojenské velitelství Alex, které ještě dopoledne vydalo rozkaz podřízeným skupinám, aby provedly vojenské 
obsazení Prahy. V poledních hodinách podniklo první kroky utvořené Generální velitelství československé policie, když četnictvo 
zasáhlo do propuknuvšího boje o rozhlas. Odpoledne začalo pracovat vojenské velitelství Velké Prahy (tzv. velitelství „Bartoš“) 
v čele s generálem Karlem Kutlvašrem. Do večera se všechny bojující složky přihlásily ke spolupráci s Českou národní radou. 

Německé síly v Praze nestačily na to, aby povstání samy potlačily. Podle plánů německého velení se tak měly německé 
útvary v Praze omezit jen na obranu a držet své pozice až do doby, kdy je vyprostí jednotky útočící na Prahu zvenčí. Po českobrodské 
silnici měla postupovat bojová skupina generála R. Reimanna (s velitelstvím v Českém Brodě) a dosáhnout Václavského náměstí. 
Bojový svazek Wallenstein, který tvořily jednotky generála Pücklera z benešovského cvičiště, měl útočit od jihu směrem na Zbraslav 

a Hradčany. Další bojová skupina 
postupující po benešovské silnici se 
měla probojovat na Staroměstské 
náměstí a čtvrtá bojová skupina měla 
vyrazit z Milovic a útočit směrem na 
Vítězné náměstí v Dejvicích. 

MNV: „V sobotu 5. května o 
6. hodině ranní byl pan Antonín 
Štoček ze Struhařova č.p. 83 jmenován 
předsedou revolučního národního 
výboru okresním revolučním národním 
výborem v Kostelci n. Č. l., jehož 
zástupce se do Struhařova dostavil 
s instrukcemi. Jmenovaný předseda 
svolal okamžitě do hostince p. 
Medřického asi 15 místních občanů a 
kolem 9. hodiny dopolední se 
ustanovil místní revoluční národní 
výbor v tomto složení: 

Antonín Štoček, Struhařov č. 
83 – předseda, Václav Matějka, 
Struhařov č. 6 – místopředseda, 
Václav Frešl, Struhařov č. 96 , Josef 
Vaněk, Struhařov č. 81, Alois 
Procházka, Struhařov č. 21, Antonín 
Štoček, Struhařov č. 47, Josef Krčmář, 
Struhařov č. 50, Antonín Strnad, 
Struhařov č. 18, Josef Novák, 
Struhařov č. 80, František Hukal, 
Struhařov č. 98, Václav Štěpánek, 
Struhařov č. 102, Antonín Hrouda, 
Struhařov č. 3, Vilibald Janeček, 
Struhařov č. 30, Václav Matějka ml., 
Struhařov č. 6, Václav Medřický, 
Struhařov č. 10 
 Ve 12:30 hod. po prvním 
hlášení rozhlasu byla z nařízení 
starosty obce V. Matějky vyhlášena 
všeobecná pohotovost, občanstvo 

vyzváno k odevzdání ukrytých zbraní a vyvěšení státních vlajek. V krátké době byly dány k dispozici lovecké pušky Antonínem 
Navrátilem, Josefem Soustružníkem, Františkem Kadlecem a Josefem Navrátilem, browning Antonínem Trojánkem a dvě vojenské 
pušky a pistole, které měl zakopány Vlastimil Pohořelý, tyto však byly vlhkem zničeny. Ihned byl navázán styk s partyzánskou 
jednotkou a ve 14 hodin se připojil šestnáctičlenný oddíl místních partyzánů pod velením Oty Němce k ruskému oddílu. Bylo 

Kdo byl partyzán „Miška“? 
Je historickým faktem, že ve Struhařově a jeho okolí působil partyzánský oddíl  

v čele s velitelem, všeobecně přezdívaným „Miška“. Jaká však byla skutečná identita 
této osobnosti? V dobových dokumentech, jako je například zápis MNV o revolučních 
událostech, z něhož hojně cituji na těchto stranách, se běžně o partyzánském oddíle 
mluví jako o „ruském“. Jeho velitel je nazýván Michal (Michajlo) Picpurijko, v jiných 
pramenech (např. Kronika četnické stanice Ondřejov, či zápisy níže zmiňovaného mjr. 
Švehly) můžeme nalézt variantu příjmení Pičkurenko. V tomto případě však šlo zřejmě
o pseudonym. Pátrání po totožnosti této důležité postavy květnového povstání v naší 
obci mě nakonec přivedlo k osobě o níž se s téměř stoprocentní jistotou domnívám, že 
byl oním „partyzánem Miškou“.  

Michal Melnyk se narodil 1. 4. 1925 
v podkarpatském Mukačevu (tedy jako občan ČSR, 
národnost a mateřskou řeč udával ukrajinskou). Do 
června 1944 zde navštěvoval reálné gymnázium a v 
červenci byl poslán na práci do Německa, do Drážďan, 
kde se seznámil s několika zde pracovně nasazenými 
Čechy i Ukrajinci. Členové skupiny se dohodli, že 
z Německa uprchnou a dali si za cíl poškozovat okupanty. 
Od prosince 1944 se skupina přesunovala přes Liberecko, 
Podkrkonoší a východní Čechy až do okolí Struhařova, 
kde navázala spojení s Ottou Němcem v Zaječí (právě O. 
Němec v poválečných dokumentech výhradně hovoří o 
své spolupráci s partyzánskou skupinou „Melnyk“). Od té 
doby se oddíl zdržoval v říčanských, jevanských a černo- 
kosteleckých lesích a podnikal výpravy k provádění sabotážních akcí na železnici, kde 
„přeřezávali hadice vzduchových brzd a sypali písek do mazacího zařízení železničních 
vagónů.“ Skupina byla v roce 1950 oficiálně uznána jako odbojová. 

Po skončení revolučních bojů v květnu 1945 zůstal Melnyk v Čechách a 
Struhařov v té době uváděl jako svou domovskou obec. Po připojení Podkarpatské Rusi 
k Sovětskému svazu optoval pro ČSR, v roce 1946 sloužil u dopravní a strážní roty 
UNRRA. V letech 1947-1949 absolvoval vojenskou službu a dosáhl hodnosti 
podporučíka pěchoty. V jeho hodnocení se objevují slova jako: upřímný, svědomitý, 
družný, velmi chápavý, houževnatý, mužný, velmi otužilý, rázný, dobrého vojenského 
vystupování... Po vojně vystřídal různá zaměstnání i bydliště, v roce 1950 se oženil. 
Nakonec přesídlil na Slovensko do Trenčianských Teplic a pracoval jako vedoucí 
v podniku RaJ Trenčín. V roce 2010 zde zemřel. 

Michal Melnyk 

VHA 
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přerušeno telefonické vedení k vedoucímu SA, lesnímu Wilhelmu Häuserovi do Habru. K němu byla postavena hlídka a bylo mu 
zakázáno vycházet z domu. Stejně tak byli střeženi veškeří němečtí uprchlíci ze Slezska, ubytovaní v obci, soustředění do jednoho 
domu.“ O tom, že historie většinou nebývá „černobílá“ svědčí právě vzpomínky pamětníků na haberského lesního W. Häusera. 

FV: „U Häusera byly zbraně. Měl dvě kulovnice a asi dvě nebo tři pistole. Tak se mu nejdřív vypnul telefon, to se přestříhlo 
u Medřicků v hospodě a pak se k němu šlo, jestli ty zbraně dá. A on je dal, pochopitelně.  On byl ve straně NSDAP a nosil i uniformu, 
takovou tu pískovou. Němci měli stanoviště Komorní Hrádek a on tam vždycky jezdíval, asi pro pokyny a tak. Ale on to byl bezvadnej 
chlap! Takovej zásadní člověk... AB: „To je pravda a já prohlašuju, že nevím, že by za celou válku Häuser někoho práskl nebo nějak 
ublížil. A v tom pětačtyřicátom v květnu nevím, že by došlo k nějakému rozporu mezi fořtem a někým z obce!“ 

V 19 hodin 22 minut zaznělo z rozhlasových přijímačů upozornění, že se od Benešova ku Praze blíží německé tanky, a 
zároveň i první, zatím ojedinělá, výzva, aby na silnici Benešov – Praha byly postaveny překážky. Proto také ve Struhařově bylo 
k večeru započato se stavbou překážek a barikád na silnicích do Jevan, Třemblat, Mnichovic a Svojetic. Již od odpoledních hodin 
hlídkovalo ozbrojené družstvo na křižovatce v Habru a byly vyslány spojky směrem na Jevany. Kolem 16. hodiny se partyzáni střetli 
se „slabší německou jednotkou u Lipské, která se po přestřelce dala na útěk.“ Ve večerních hodinách byli zajati dva němečtí vojáci, 
odzbrojeni a zajištěni.  

Stále ještě 5. května v podvečerních hodinách došlo k další dramatické události. FV: „Přijela sem skupina asi sedmi aut, 
vepředu na kapotě kulomet, pět vojáků s puškama na jedný straně, pět na druhý.  A dojeli až někam do Stráně a pak se vraceli zpátky. 
Seděli na těch autech, kulomety mířili do každého baráku, na všechny strany. Nepadla žádná rána, to by bylo strašný, kdyby padla. A 
jedno auto se jim porouchalo a zůstalo stát u rybníka, tam kde dnes bydlí Fr. Sklář. Tam ho spravovali, byla to „Erena“ (nákladní 
auto Praga RN) na dřevoplyn. Já jsem tam stál s kolem. Když to spravili, jeli směrem ke Svojeticím. Tam kde se říkalo „v jamech“ za 
Struhařovem směrem k Vyhlídce ta skupina projela. Ale na to poslední auto hodili partyzáni, možná tam byli i Svojeťáci, granát, auto 
sjelo do škarpy a pár ran tam padlo. Jestli byl někdo zraněn, nevím, ale všichni čtyři Němci utekli do lesa a pryč. Pravděpodobně byli 
z Jevan. Rychle se sehnali koně, myslím, že to bylo od Krutsků, a odtáhli to auto pod hřiště. Tam byl takový svah k tomu potoku a tam 
se to auto zatáhlo. Bylo to asi v těch místech, co je teď vykopaná ta studnička, tak tam se to auto schovalo. Zbraně tam nebyly, ale 
bylo tam něco od krve, tak možná, že některej ten Němec byl zraněnej. A někdo potom do do druhýho dne ukradl ty kola....“ 

Nazítří, v neděli 6. května 
od časných ranních hodin byla 
prováděna organizace veškerých 
mužů schopných zbraně a práce. 
Vojenské jednotky v květnovém 
povstání se vytvářely v podstatě
klasickým vojenským způsobem - 
formou mobilizace. Ve městech a 
obcích vznikala vojenská velitelství, 
kterým jednotlivé jednotky 
podléhaly.  

 „Když se utvořily 
jednotlivé okrsky a sehnaly zbraně – 
někteří zbraně neměli, třeba Bohata 
šel na hlídku k Jevanům a měl 
sekeru! – tak se většinou hlídky 
shromažďovaly v lese, aby nebyly 
vidět,“ pokračuje ve vyprávění pan 
Vaněk.   

MNV: „Bylo navázáno 
spojení s okolními obcemi a 
zahájena činnost průzkumná. Bylo 
pokračováno v odzbrojování 
jednotlivých německých vojáků. 
V odpoledních hodinách na výzvu 
vojenského velitelství Mnichovice 
odjeli partyzáni na pomoc do 
Mnichovic, poplach však byl 
falešný.“  

Pan Oldřich Marek nejst. 
(dále jen OM) před několika lety 
vzpomínal: „My jsme jezdili na kole 
jako spojky. Jestli je průjezdná 
silnice, jestli je čisto, kde jsou Němci 
a tak dále. Za hájovnou byl udělanej 
takovej průsek, tam byly položený 
stromy jako zábrany a tam jsme 
hlídali, jestli nejdou Němci od Jevan. 
Člověk si musel vždycky odsloužit 
dvě hodiny. Ale žádnou zbraň jsme 
nejdřív neměli, až potom jsme dostali 
pušky! Tehdy jsem se učil střílet 
s Frantou Gernertovým dole 
v zatáčce, jak byla pískovna.  

Struktura struhařovské revoluční organizace vytvořené ve dnech 5. - 6. května 1945: 
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Jeli tady taky ty „hajráci“ (míněno př
kluci. Jeli do Jevan. A mě chytil Jirky Štočkovýho
„Oldo, půjdeš se mnou? Zajmeme ty kluky!“ Já povídám: „To asi t
oni jsou vyzbrojený.“ Každej měl dýku za pasem, m
psů na tom voze a my jsme dva! Co myslíte, že s
chtěl, abych mu šel pomoct, že je tady někde zajmeme na cest
z toho pak sešlo. Hromada lidí takhle přišla o život zbyte
to byli většinou frontoví vojáci a ty tady dostaneš flintu a myslíš si b
Jó, já vím, je to hezký, byl to vlasteneckej zápal, 
mráz.... Člověk chtěl pomoct, ale musel zase dávat majzla a poslouchat druhý. 
Lidi, co byli na vojně, jako byl třeba Josef Barták, to byl 
má člověk poslechnout! Mít pistolku a „Jdeme na n

V Praze mezitím v ranních a dopoledních hodinách za neutuchajícího 
deště vybudovali obyvatelé téměř 1 600 barikád v
útoku. Ve východní a jihovýchodní části Prahy byla situace povstalc
poměrně příznivá. Němci zde hájili pouze ně
odporu ve Vršovicích a na Vinohradech, nedaleko Hostiva
protiletadlových děl 88 mm. Na jihovýchodě však již ve
po zatím dobře průjezdné benešovské silnici 
z benešovského cvičiště. Pro německé jednotky, které se p
vedlejších komunikacích ovšem situace tak jednoduchá nebyla. Ty byly 
několikrát zastaveny na několik hodin záseky u 
Jirčan. A Němci se za to krutě mstili. Několik mladých muž
Radějovic, další v osadě Křiváček a v Jílovém u Prahy, v
masakr způsobily 6. května dopoledne jednotky SS z

Bojová skupina „Milovice“ za severovýchodu 
dlouhotrvající boj. Jednotky z benešovského cvič

Vzhledem k nedostatku pohonných hmot však N
techniku, i po železnici. Dopravu po benešovské železni
a do Prahy tak tudy díky aktivnímu odporu povstaleckých oddíl
III.   Akce v Jevanech a boj o Strančice 

MNV: „Dne 7. května pokračovala činnost pr
vojáků, na 60 mužů pracovní služby SPEER a asi 40 vozidel. Po celý den pak byly 
partyzánů přípravy pro přepad tábora, aby byly získány zbran
partyzány z okolních obcí k akci proti vojenskému táboru v
s nepřítelem, akce se však omezila pouze na ně
takže od větší akce muselo být pro přesilu nepřítele upušt

FV: Němci měli menší posádku v Jevanech, v
vila hned v tom rohu. Naši lidi to chtěli přepadnout, ale to se nepovedlo
nebyl.  Jestli se střílelo, nevím, ale Němci byli př

MNV: „Osmého května, ihned po akci v
Zdejší velitelství žádalo o pomoc též okolní obce 
ruských a českých partyzánů do Mnichovic, kde okamžit
– Stránčice.“ 

Strančice byly od odpoledne 7. května obsazeny silnou jednotkou SS. 
Němci vtrhli do Strančic, aby se pomstili za 
útok strančických povstaleckých bojovníků na 
Velkými Popovicemi. Poté, co ve Velkých Popovicích povraždili 2
bezbranných civilistů, přesunuli se do Strančic, kde pokra
rabování domů. 

FV: „Ve Stránčicích, tam už jsem byl, tam bylo n
na jedné, tak na druhé straně. Z Mnichovic byli asi t
jeden padl nebo dva, prostě tam bylo víc mrtvých. Byla tam 
nezkušenost těch kluků, poněvadž Němci to byli vojáci, m
zbraně… Tam zahynuli i blbostí. Kluk přelízal plot! Kdyby si tou 
puškou odrazil ty plaňky, tak prolezl a ne vystrkovat hlavu! 

Pamatuju si, že se udělala taková rojnice a šlo se od 
Mnichovic. Oni [Němci] se dostali skoro až tam, jak d
benzínová pumpa, tak se 
zase vytlačovali ven, do 
Stránčic. Takže Němců tam 
taky padlo dost. My 
Struhařováci jsme byli na 
polích kolem Mnichovic, až 
do Stránčic jsme se ani 
nedostali. Potom to utichlo 
- když pak několik Němců
zastřelili, tak ty zbytky se 

ěno příslušníci Hitlerjugend), mladý 
čkovýho otec, měl pistoli a říká: 

jdeš se mnou? Zajmeme ty kluky!“ Já povídám: „To asi těžko, vždyť
pasem, měli zbraně. „A jich je jako 

 na tom voze a my jsme dva! Co myslíte, že s tou pistolkou uděláte?“ On 
ěkde zajmeme na cestě do Jevan. Tak 
řišla o život zbytečně! Protože Němci, 

tšinou frontoví vojáci a ty tady dostaneš flintu a myslíš si bůhví co. 
ý, byl to vlasteneckej zápal, člověku šel až po těle takovej 

l pomoct, ale musel zase dávat majzla a poslouchat druhý. 
eba Josef Barták, to byl četař, takovýho spíš 

a „Jdeme na ně!“ – to je blbost....“
ranních a dopoledních hodinách za neutuchajícího 

600 barikád v očekávání německého 
části Prahy byla situace povstalců zatím 

mci zde hájili pouze několik izolovaných ostrůvků
odporu ve Vršovicích a na Vinohradech, nedaleko Hostivaře se držel oddíl 

ě však již večer 5. května dorazil 
jezdné benešovské silnici do Krče předvoj jednotek SS 

mecké jednotky, které se přesunovaly po 
vedlejších komunikacích ovšem situace tak jednoduchá nebyla. Ty byly 

kolik hodin záseky u Čakovic, Psár a Dolních 
ěkolik mladých mužů zastřelili v lese u 
Jílovém u Prahy, v Psárech zastřelili 13 mužů, z nichž nejmladšímu bylo teprve 16 let. Další 

tna dopoledne jednotky SS z Hradištka v Dolních Břežanech, kde jim padlo za ob
za severovýchodu dosáhla 6. května Kbely a Klíčov, o další území se však rozpoutal 

benešovského cvičiště útočily v oblasti Pankráce, ale prorazit obranu povstalc
nedostatku pohonných hmot však Němci potřebovali přepravit z Benešova část jednotek, p

po železnici. Dopravu po benešovské železniční trati se jim však na rozdíl od pozemních komunik
díky aktivnímu odporu povstaleckých oddílů po celou dobu povstání žádný transport nepronikl.

čovala činnost průzkumná. V Jevanech bylo zjištěno spojkou (F. Ro
 pracovní služby SPEER a asi 40 vozidel. Po celý den pak byly činěny s okolními obcemi a za iniciativy zdejších 

epad tábora, aby byly získány zbraně. Ve 20:30 nastoupil partyzánský oddíl ze Struha
akci proti vojenskému táboru v Jevanech. Po celou noc až do 6. hod 8. kv

ítelem, akce se však omezila pouze na několik místních přestřelek, neboť spojka zjistila v Hačkách silnou nep
esilu nepřítele upuštěno. Z partyzánů nebyl nikdo mrtev ani zraně

Jevanech, v jedné vile - když se u bývalého hotelu Moskva uh
řepadnout, ale to se nepovedlo. Přišli tam po pravý straně

mci byli připravený, opevněný, tak se naši stáhli zpátky. Já myslím, že už to museli v
tna, ihned po akci v Jevanech, v 7:30 žádalo vojenské velitelství v

Zdejší velitelství žádalo o pomoc též okolní obce – Třemblaty, Ondřejov, Zvánovice, Svojetice. Ze S
 do Mnichovic, kde okamžitě nastoupila v samostatné akci proti nepříteli ve sm

ětna obsazeny silnou jednotkou SS. 
ic, aby se pomstili za (dosti zbrklý a nepromyšlený) 

ů na jednu z kolon, projíždějící 
Velkými Popovicemi. Poté, co ve Velkých Popovicích povraždili 22 

esunuli se do Strančic, kde pokračovali v zabíjení a 

icích, tam už jsem byl, tam bylo několik padlých. Jak 
Mnichovic byli asi tři, i z Klokočný myslím,  

 tam bylo víc mrtvých. Byla tam 
mci to byli vojáci, měli 
řelízal plot! Kdyby si tou 

ky, tak prolezl a ne vystrkovat hlavu! 
lala taková rojnice a šlo se od 

mci] se dostali skoro až tam, jak dřív bývala 

nichž nejmladšímu bylo teprve 16 let. Další 
ežanech, kde jim padlo za oběť 15 lidí. 

čov, o další území se však rozpoutal 
ranu povstalců se jim nepodařilo.

část jednotek, především obrněnou 
ní trati se jim však na rozdíl od pozemních komunikací nepodařilo ovládnout 

po celou dobu povstání žádný transport nepronikl.

no spojkou (F. Rozškota) na 120 německých 
okolními obcemi a za iniciativy zdejších 

nastoupil partyzánský oddíl ze Struhařova posílený 
Jevanech. Po celou noc až do 6. hod 8. května udržovali partyzáni styk 

čkách silnou nepřátelskou posádku, 
 nebyl nikdo mrtev ani zraněn.“

když se u bývalého hotelu Moskva uhne na Kostelec, tak ta první 
išli tam po pravý straně od toho lesa, já jsem tam ale 

myslím, že už to museli vědět...“ 
Mnichovicích o pomoc proti SS. 

ejov, Zvánovice, Svojetice. Ze Struhařova ihned odjela četa 
říteli ve směru Mnichovice – Božkov 
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stáhly do Popovic.“ OM: Ve Strančicích, tam nás bylo dost, já byl v
klempíř, chodil nám tady pískat fotbal, ten tam dostal zásah do nohy a pak 

V poledních hodinách 8. května ustoupili SS
oddílů z okolních obcí k tomu jistě přispěla
V Praze se v té době ovšem stále zuřivě bojovalo. B
Jarov a na severu do Holešovic a Libně. Na jihu N
zprávy o kapitulaci se německé jednotky vedené SS
zbraní nebyla Němci respektována. Odpoledne 8. kv

IV.   Ústup německé armády 
Situace se však změnila v tom 

smyslu, že německým jednotkám již v tuto 
chvíli nešlo o dobytí Prahy a obnovení 
nacistické vlády, nýbrž jen o to dostat se co 
nejrychleji na západ k americkým liniím, 
přičemž Prahu potřebovaly zajistit jako 
komunikační uzel. V 16 hodin byl konečně
podepsán dokument o stažení všech 
německých branných sil z Prahy a okolí, 
samo zastavení palby však představovalo 
problém a ne všechny německé jednotky 
dohodu respektovaly. Od severu i východu 
se rychle přibližovala vojska Rudé armády. 
Do pohybu se dala téměř miliónová 
Schörnerova armádní skupina „Střed“, 
soustředěná ve východních Čechách, 
s jediným cílem - vyhnout se Praze a 
proniknout za Vltavu k Američanům. Od 
nočních hodin z 8. na 9. května 1945 tak 
byly silnice vedoucí přes Struhařov a další 
okolní obce zaplaveny nekonečnými 
kolonami ustupující německé armády. 

FV: „Jezdily skupiny, který se 
snažily projet na západ. A jedna ta velká 
skupina, černý uniformy, to byly ty velký 
tanky, jestli to byl Tiger, nevím. A to už 
partyzáni tam u Vyhlídky povalili ty stromy. 
My jsme tam přišli s Janečkem, asi nás tam 
poslali, a ten Němec říkal „My nesčílet, my 
jenom projet“, on tak mluvil česky, takhle 
to lámal. Já uměl trošku německy, Janeček 
uměl. A Janeček pak řekl, aby je propustili. 
Ti Němci pak projeli dál přes Habr a přes 
Třemblaty. Tuhle skupinu se pokoušet 
zastavit, to by nemělo vůbec žádnou cenu.  

Další skupina, ta byla možná až 
z Milovic, to byla ohromná skupina! A ty 
tady nikdo nezastavil, ty tady zastavili 
sami, na odpočinek. A měli tam i ženský a 
děti a všechno možný. Strašně veliká 
skupina, ty museli stát až někam 
k Žernovce. Štěstí, že někdo nevystřelil! A 
oni se postavili na křižovatce u Navrátilů a 
tam rozmlouvali. Bylo jich asi pět, samý 
vysoký důstojníci. Ale to už se to rozkřiklo a 
přišli tam Miška, Alex a ještě jeden, byli tři 
- dostali hlášku asi z Mnichovic. Měli černé 
nepromokavé kabáty - gumáky, samopaly a 
chtěli vyjednávat, jestli by ta skupina 
složila zbraně. Byl to risk. A to už tu byli 
taky Mnichováci. U Šubrtů u škarpy byly 
takový dva malý patníčky. A na ně si 
postavil jeden ten kluk Vondráčků
z Mnichovic kulomet, šestadvacítku. Jeden 
Němec ze skupiny k němu přišel a do toho 
kulometu mu kopnul. Jeden z těch 
německých důstojníků mu hned vzal zbraň, 
odtáhl ho, aby neudělal nějakej malér, 
protože ten voják se pořád sápal. A kluk si 

icích, tam nás bylo dost, já byl v tom lesíku, jak bejvala pouť
l nám tady pískat fotbal, ten tam dostal zásah do nohy a pak nosil takovou ortopedickou botu...“

ětna ustoupili SS-mani železniční vlečkou zpět do Velkých Popovic. Krom
i zpráva o podpisu německé kapitulace, k němuž došlo p

ř ě bojovalo. Během 7. května německé jednotky pronikaly od východu p
ě. Na jihu Němci obsadili Modřany, ale přes Spořilov a Michli se jim prorazit nepoda

mecké jednotky vedené SS-Gruppenführerem von Pücklerem chystaly na záv
mci respektována. Odpoledne 8. května se již bojovalo v samém centru Prahy, hořela Starom

Případ majora Švehly 
Bývalý ruský, srbský i francouzský 

legionář z I. světové války byl jako major 
armády poslán do výslužby již v
okupaci Českých zemí se zapoj
činnosti a od roku 1942 za
Myšlíně ze spolehlivých osob vytvá
prostřednictvím četnických stanic) v
Říčany a Benešovem. Cílem bylo p
oblasti organizaci pro p
1945 byl také v
skupinami v našem okolí. Svoji odbojovou skupinu 
nazval Spojovací úst
Benešov - Říčany - Praha.

Dne 1. kvě
velitelem úseku Benešov
rozkaz k utvoření národních výbor
všeobecný úkol úseku p
posádky, zabrániti postupu na Prahu, rušiti postup 
německých jednotek na západ a odzbrojování.“ 
Dne 5. května byly vydány písemné pokyny pro 
národní výbory. Ve své struk
povstaleckých oddílů
Struhařov Vilibalda Jane

Od 5. května se Švehla snažil koordinovat povstaleckou 
ale události nakonec běžely rychleji. V nepřehledné situaci dne 7. kv
náporu německého obrněného vlaku na Mnichovice a sou
jednotkou SS, přemístil své velitelství nejprve na Myšlín a pozd
ustoupit ještě dále na Říčany. V té chvíli se ovšem jeho osudy protnuly 
s revolučním nadšením struhařovských bojovníků... 

Dne 8. května odpoledne byl Švehla se svým spolupracovníkem 
(náčelníkem štábu) mjr. v.v. Emanuelem Špelinou a dv
snoubenkami obou majorů,  zadržen povstaleckou hlídkou ve Struha
obě ženy netaktním jednáním zesměšňovaly vojenské hlídky a jejich na
starostou a místopředsedou národního výboru Václavem Mat
průvodci, kteří se jich zastávali, odzbrojeni a zadrženi. Oba d
vyslechnuti a byly s nimi sepsány protokoly.“ Švehla byl kv
vydávání panických rozkazů“ spolu s ostatními držen ve struha
do následujícího dne, což se po skončení bojů
vyšetřování. „Není Vámi vysvětleno, proč jste se telefonicky nedotá
velitelství při zajištění shora uvedených a vyřadili tak z
naše velitelství byla v bojových dnech tak důležitá a námi postrádaná dne 9. 5. 
1945 při bojích o Stránčice,“ vyčítalo posádkové velitelství v
struhařovskému národnímu výboru a vyžadovalo pro oba d
omluvu a vrácení zbraní, což Struhařov odmítl: „Obě
kritické situaci dány k disposici našim bojovníkům, kde byly jist
u procházejících se pánů majorů. V té době nezáleželo jist
jsou majetkem nějakého p. mjr. Švehly nebo koho jiného. Že se jedna s
ztratila při výkonu služby, není naší vinou...“ Na tento p
Oldřich Marek: „U Medřických byl nějakej důstojník, myslím, že m
snad kapitána a dělal tady velitele. Tenhle chlap se tady objevil
toho pak tady sebrali a zavřeli, že to je nějakej „hajzl
nějak přišel, ale to už nevím.“  

Když v roce 1947 žádal Michal Melnyk (viz ráme
národní obrany o vydání osvědčení podle zákona 
národního boje za osvobození, bylo mu toto odmítnuto a jeho 
označena jako nedostatečná. Předsedou komise MNO pro p
tehdy - snad jen shodou okolností - pan major Jiří Švehla...

Jiří Švehla 
(1895-1969) 

VHA 

pouť. Franta Chvojků z Mnichovic, 
takovou ortopedickou botu...“

t do Velkých Popovic. Kromě tlaku spojených 
došlo předchozího dne v Remeši. 

mecké jednotky pronikaly od východu přes Kyje, Malešice a 
ilov a Michli se jim prorazit nepodařilo. Přes 

Gruppenführerem von Pücklerem chystaly na závěrečný boj. Dohoda o klidu 
řela Staroměstská radnice... 

Bývalý ruský, srbský i francouzský 
ětové války byl jako major čsl. 

armády poslán do výslužby již v roce 1928. Po 
eských zemí se zapojil do odbojové 

innosti a od roku 1942 začal ze svého sídla na 
 ze spolehlivých osob vytvářet síť (hlavně

četnických stanic) v prostoru mezi 
any a Benešovem. Cílem bylo připravit v této 

oblasti organizaci pro případné povstání. Od února 
1945 byl také v kontaktu s partyzánskými 

našem okolí. Svoji odbojovou skupinu 
nazval Spojovací ústředí Národního výboru 

Praha.
Dne 1. května 1945 se Švehla prohlásil 

velitelem úseku Benešov-Říčany a vydal písemný 
ření národních výborů a také 

všeobecný úkol úseku při povstání: „Zdolat místní 
posádky, zabrániti postupu na Prahu, rušiti postup 

meckých jednotek na západ a odzbrojování.“ 
ětna byly vydány písemné pokyny pro 

národní výbory. Ve své struktuře velitelů
povstaleckých oddílů v úseku jmenuje Švehla pro 

ov Vilibalda Janečka.
tna se Švehla snažil koordinovat povstaleckou činnost v úseku, 

řehledné situaci dne 7. května, při 
ného vlaku na Mnichovice a současném obsazení Strančic 

emístil své velitelství nejprve na Myšlín a později se rozhodl 
té chvíli se ovšem jeho osudy protnuly 

ů... 
tna odpoledne byl Švehla se svým spolupracovníkem 

elníkem štábu) mjr. v.v. Emanuelem Špelinou a dvěma ženami, údajně
zadržen povstaleckou hlídkou ve Struhařově. „Jelikož 

ovaly vojenské hlídky a jejich nařízení, byly 
edsedou národního výboru Václavem Matějkou i se svými 

í se jich zastávali, odzbrojeni a zadrženi. Oba důstojníci byli 
y.“ Švehla byl kvůli „dělání paniky a 

ostatními držen ve struhařovské internaci až 
čení bojů stalo předmětem dalšího 
č jste se telefonicky nedotázali našeho 
řadili tak z činnosti složku, která pro 
ůležitá a námi postrádaná dne 9. 5. 
posádkové velitelství v Říčanech 

a vyžadovalo pro oba důstojníky písemnou 
„Obě dvě pistole byly v tehdejší 

ům, kde byly jistě lépe použity než 
ě nezáleželo jistě na tom, zda zbraně

Švehly nebo koho jiného. Že se jedna s pistolí 
.“ Na tento případ si vzpomínal i pan 
ůstojník, myslím, že měl uniformu

lal tady velitele. Tenhle chlap se tady objevil a byl z Myšlína. A 
hajzl“. Jestli snad ten Miška na to 

žádal Michal Melnyk (viz rámeček 1) Ministerstvo 
ení podle zákona č. 255/1946 pro účastníky 

boje za osvobození, bylo mu toto odmítnuto a jeho činnost byla 
edsedou komise MNO pro přezkušování žádostí byl 

ří Švehla...
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tam ten kulomet zase postavil. Ale 
Němci už se tam s těma partyzánama 
nebavili a ti důstojníci odešli na hřiště. 
Zůstali kousek od branky, asi na desítce 
a tam rozmlouvali. A údajně řekli, že 
zbraně složí, ale jen uniformované 
armádě. A ta tady nebyla... Tak bylo 
dohodnuto, že starosta Matějka a Štoček 
a asi dva Němci - ti velitelé, vzali 
odkrytý auto bez střechy a jeli na 
velitelství do Mnichovic. Drželi při tom 
bílý prapor, aby nikdo nevystřelil.“ Pan 
Josef Matějka: „Můj starší brácha 
Václav potom vedl tu kolonu ne přímo 
na Mnichovice, ale na Ondřejov, aby to 
dýl trvalo, než to v Mnichovicích 
vyjednají. Pak tu kolonu zajmuli snad 
někde za Stránčicema.“ 

FV: Němci zatím postavili 
jeden tank u lesa - u Knihtisku, druhý tank stál u transformátoru a třetí jel dolů až někam ke Stráni. Oni ti Němci taky měli „plnou 
prdel“ strachu, protože nevěděli, kde co je – kolik je těch partyzánů, kolik zbraní mají. V Mnichovicích se to nerozhodlo, vrátili se 
zpátky, zbraně nesložili, protože tady žádná uniformovaná armáda nebyla. A ta velká skupina nakonec projela směrem na 
Mnichovice. Štěstí, že nepadl žádný výstřel, jinak by to bylo ošklivý. Mnichovice je taky pustily a jeli dál! 

Šla taky jedna kolona, vepředu důstojník na koni a s ním šli mladý parchanti - to byli ti Hitlerjugend. A tady zastavili. Já 
jsem šel zrovna pro vodu vedle k Novákovům a nesl jsem kýbl a ten důstojník řekl, jestli bysme jim dali napít. Já jsem říkal proč ne, 
tak se ty kluci napili. Bylo jich tak dvacet - třicet. Mladejch, ale zbraně měli všichni! Takže jdi něco dělat, i když třeba pistoli máš 
v kapse… To prostě nešlo, zastavit takovouhle armádu... Stavět je, to byla opravdu těžká situace. Taky si pamatuju, že projížděla 
jedna kolona, a ty auta na dřevoplyn měly uprostřed takovou korbičku. A oni tam všichni stáli a měli tam naložený mrtvoly vojáků. 
Těch bylo takových 5 – 6 a oni na nich stáli. To znamená, že už cestou se něco odehrálo.“ 

Vyjednávání s německými důstojníky 
v Mnichovicích. Uprostřed partyzán 
Alex. 

Zajetí německých generálů
             10. květen. Partisáni polapili v lesích 3 generály, kteří se u Medřických omyli a 
upravili. Toho dne už sem přibyli též Rusové, kteří byli obyvatelstvem radostně uvítáni. 
Generálové byli odvezeni hned večer auty k hlavnímu velitelství do Prahy. V noci přivedli 
partisáni opět generála, pověstného maršála Gerfa, který svého času nechal v Charkově 
pověsiti 40.000 židů a 5.000 komunistů. Přenocoval dobře hlídán v pokoji u Medřických, 
zatímco naše hlídky mu přinesly z Jevan šaty vojenské, do nichž se musil přestrojiti. Byl 
pak v nich opět do Prahy převezen, ale bude podle ruského kapitána, který tu měl proslov, 
odvezen do Charkova a tam souzen lidovým soudem.  

       Školní kronika Obecné školy Struhařov, 1940-1946, SOkA Praha-východ. 
Zajetí německých generálů v okolí Struhařova 

potvrzují další dokumenty i vzpomínky pamětníka Oldřicha 
Marka: „Tenkrát jsme taky šli pro toho generála do Jevan, 
do hotelu. Tam byl nějakej štáb a byla tam vyzbrojená 
posádka. Já jsem se zúčastnil v doprovodu, šli jsme 
s několika partyzánama od Mišky. Ti to vedli a dávali 
rozkazy. My jsme byli taková stráž, hlídali jsme, aby nás 
někdo nepřepadl, a když by ustupovali, abysme jim mohli 
pomoct. Oni toho generála zajmuli a potom ho tady 
vyslýchali. Byl v parádní uniformě, měl zlatý vejložky, 
červený lampasy... V těch pokojích, co Medřický nahoře v 
hospodě pronajímali, tak tam v jedný světnici byl a tam jsme 
ho taky hlídali. Pak ho někam odvezli.“ 

Ve výše popsaném případě se jednalo o SS-
Brigadenführera a Generalmajora policie Eberharda Herfa 
(1887-1946). Herf (verze „Gerf“ v kronice zřejmě vznikla na 
základě informace ruských důstojníků) byl v letech 1940-
1941 velitelem tzv. Polizei-Regiment Böhmen, z něhož byl 
později zformován SS-Polizei-Regiment. V letech 1941-1944 
se Herf jako velitel pořádkové policie v Minsku podílel na 
masovém vraždění Židů v Bělorusku a na Ukrajině. Působil 
zde i jako velitel protipartyzánských jednotek známých svou 
brutalitou vůči civilnímu obyvatelstvu. Dalším zajatým 
generálem v Jevanech byl Paul Scheer (1889-1946), SS-
Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei, Herfův 
souputník a spolupachatel válečných zločinů na východě. 
Oba byli v lednu 1946 odsouzeni sovětským soudem k trestu 
smrti oběšením.

SS-Brigadenführer 
Eberhard Herf

SS-Gruppenführer 
Paul Scheer

                           Auto s německými parlamentáři na náměstí v Mnichovicích.

AM Mnichovice 

AM Mnichovice 

AM Mnichovice 
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V.   Čištění i účtování 
Hlavní nápor německé armády ustal teprve v odpoledních hodinách 9. května. Ovšem na silnicích a cestách v okolí se stále 

pohybovalo množství německých vojáků, jednotlivců i menších skupin. Bylo však zřejmé, 
že německá moc definitivně padla, což v některých případech otevíralo prostor k excesům, 
jež zřejmě přesahovaly hranice spravedlivé odplaty... 

FV: „Ty Němci, co byli v polích a v lese, schovávali se a ještě měli zbraně, tak ty 
se pochytávali a vesnice si je předávaly. Když jsme tady nějaký dostali, tak jsme je 
převedli do Mnichovic. Němci šli třeba jeden nebo dva, jeden měl třeba uraženou ruku… 
Čtyři Němci šli odněkud od Myšlína, možná, že šli až od Benešova, měli kola. Měli dvě
pušky, dva samopaly, každej měl na tom kole přivázanou pancéřovou pěst, každej měl 
pistoli a granát - tu „paličku“.  Buď se vzdali sami, nebo je zajali, to už nevím. A ty jejich 
zbraně se pak použily. Když bylo po všem, tak byli tam, co bydlí Borovičkovi. Tak jsme jim 
tam nosili jídlo, byli vzadu v takové tmavé místnosti.  Jeden byl Hamburák, starej, jeden 
Rakušák, takovej mladej kluk, ty další už nevím. A ti se pak taky odsunuli do Mnichovic. 
Jindy zase přiběhl Stárek, obecní policajt, že šli dva ozbrojení Němci dolů do Stráně. Tak 
jsme tam šli, ale už jsme nikoho nechytli. Chodili i ženský – Němky.  Taky se stalo, když 
lidi vedli tu kolonu, že najednou padla rána a někdo nám tam padnul... A ty Němci cestou 
odhazovali zbraně a patrony, aby to neměli u sebe.“ Jeden z německých vojáků byl 
později pohřben u zdi struhařovského hřbitova. FV: „Kdo toho zabil, to snad žádný ani 
neví. Jestli tam ve Stráni skočil dolů, když šly ty kolony a někdo ho tam zabil…? Jestli ten 
granát si dal pod hlavu, nebo mu to někdo udělal…?  

Do Mnichovic jsme převedli jednu skupinu, ve který bylo asi 17 – 20 Němců, ale 
vepředu byli tři Češi v civilu. Snad tam byl sázavský mlynář, nebo někdo od mlejnů, ti co 
asi obchodovali s Němcema. Dole v Mnichovicích na náměstí, tam co je teď ten řezník, 
tam si jeden z těch partyzánů vzal ty tři Čechy, postavil si je tam, vzal samopal a dvakrát 

je pokropil. Byl to jeden 
z těch Rusů. Já jsem tam 
byl..., pravda to je.“ OM:
„To byli civilové, měli 
bílý fábory. Přivedli je 
sem odněkud a my jsme 
byli určený odvést je do Mnichovic. Partyzáni v Mnichovicích u toho 
Navrátilovic krámku  -  teď je tam řezník Stárek – tam měla paní 
Navrátilová galanterii, tam ti partyzáni ty lidi přivedli. Nejdřív je 
obstřelili, tam byly obsekaný kulkama hlavy, a pak je skolili...“ FV:
Říkalo se pak, že neměli bejt zastřelený, že moc styků s Němcema 
neměli, že by podporovali Němce obilím a moukou. Jestli to tak bylo 
nebo ne, to nevím. to už žádnejm život nevrátí… To je revoluce a 
v revoluci to odnese špatnej i dobrej...“

V ranních hodinách dne 9. května 1945 dorazily do Prahy od 
Berlína první tanky Rudé armády 1. ukrajinského frontu a pomohly 
zlikvidovat několik posledních ohnisek německého odporu. Od 
jihovýchodu zároveň postoupily jednotky 2. ukrajinského frontu 
maršála Malinovského. První Rudoarmějci se ve Struhařově objevili 
ve čtvrtek 10. května. 

FV: „První z Rusáků, kteří sem přijeli – a toho jsem byl 
svědkem, u toho jsem stál – to byla hlídka, obrněnec, ale na gumách, 
neměl pásy. Myslím, že tady asi jeli do všech vesnic.  A přijeli 
k Matějkovi a Matějka jim ještě s nějakou ženskou dával chleba a sůl. 
Oni by bývali spíš možná chtěli vodku... Ale byli to slušný lidi, to byli 
opravdu inteligentní důstojníci, ti první. A teprve potom sem přišlo 
vozatajstvo. Asi za dva nebo za tři dny. A obsadili lesy, přihnali stádo 
krav, stádo koní.“ AB: „Za tím už se to pak hrnulo všecko. Šla celá 
armáda. A ten první nápor, první den nebo dva, se ubytovávali 
vevnitř. U nás byli taky. Leželi v kuchyni po zemi, přišli třeba od 
Berlína, zaprášený, dali si jenom deku pod hlavu a šup na zem. Byli 
tak zvyklí z fronty. Ale potom, tak do čtrnácti dnů, šli mimo obec, do 
lesa.“ 
          Dny a týdny, které následovaly, přinesly mnoho dalších událostí 

a příběhů. Vzpomínky Struhařováků na pobyt Rudé armády v naší obci by vydaly na další podobný článek. Snad se podaří navázat na 
toto téma v některém z příštích čísel Struhařovských Informací. 

Hlavní prameny použité v článku:  
Rozhovory s Františkem Vaňkem, Antonínem Bohatou, Oldřichem Markem nejst., Josefem Matějkou (2007-2013). 
Rodina pana Otty Němce - děkuji za poskytnutí fotografií. 
Archiv Města Mnichovice: Kronika Myšlína, fotografie a další dokumentace z r. 1945 (Velice děkuji kronikáři Mnichovic panu Karlu Dražilovi). 
Státní okresní archiv Praha-východ: Fondy AO Struhařov a Národní škola Struhařov. 
Vojenský ústřední archiv - Vojenský historický archiv Praha: Sbírka „255“, Sbírka partyzánských a odbojových hnutí aj. 
OÚ Struhařov - materiály MNV Struhařov.

Na mnichovickém náměstí po 
skončení bojů. Vpravo partyzán Alex 
Suchanov, který zde krátce po válce za 
nevyjasněných okolností přišel o život. 

Německé kolony prchající dne 9. května 1945 přes 
Mnichovice na západ. 

AM Mnichovice 

AM Mnichovice 

AM Mnichovice 

Petr Kadlec, květen 2015 



38

RecyKlovAt je NejeN SPRávNé, Ale 
i PohodlNé
 Už desátým rokem funguje v České republice 
stejný systém jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může 
díky němu zdarma předat k recyklaci vysloužilý spotře-
bič, aniž by s tím měl jakékoli další starosti.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro 
sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil přes 13 000 
míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé ode-
vzdali přes 13 milionů spotřebičů o celkové hmotnosti 
více než 230 000 tun.
 Dosloužil i vám doma některý spotřebič? Bude 
ekologicky recyklován a získané suroviny poslouží při 
výrobě nových spotřebičů, když jej odevzdáte na někte-
rém z těchto míst:
- Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spo-
třebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště. Nejbližší 
sběrný dvůr najdete ve Struhařově u fotbalového křiště
- Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít 
staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem 
„kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit 
na sklonku 
roku 2014, 
musejí 
obchody 
s prodejní 
plochou vět-
ší než 400 
m2 malý 
spotřebič, 
jehož žádný 
rozměr ne-
přesáhne 25 
centimetrů, 
odebrat i 
bez nákupu 
nového. 
Prodejci 
spolupracu-
jící s ELEK-
TROWI-
Nem 
vycházejí 
obvykle 
spotřebi-
telům vstříc v daleko větším rozsahu a začali to dělat 
dříve, než zákon vstoupil v platnost. 
- Se sběrem spotřebičů pomáhá také už víc než 
1000 hasičských sborů po celé republice. 
- Města a obce podle zákona musejí nejméně 
dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného odpa-
du. Velkoobjemový kontejner přistavíme opět v říjnu k 
fotbalovému hřišti
- ELEKTROWIN organizuje množství akcí, při 

nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – 
například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo 
do muzea. Sledujte proto pozorně internetové stránky 
www.elektrowin.cz a fecebookový profil Recyklace je 
legrace, kde najdete vždy aktuální informace. 
Za likvidaci odpadu mají platit jeho původci a nejlep-
ší odpad je ten, který vůbec nevznikne. To jsou dvě 
základní poučky, kterými se dnes řídí odpadové hospo-
dářství v celé Evropě.
 Podle první z pouček se tedy například o recyk-
laci použitých elektrospotřebičů starají jejich výrobci. 
Aby byla splněna v případě starého elektra i druhá 
podmínka, musíme je skutečně předat k recyklaci, ne 
vyhodit jako odpad.
P ro splnění požadavků EU zatím stačilo vysbírat 
a recyklovat čtyři kilogramy na obyvatele, tedy zhruba 
40 000 tun. Ve skutečnosti Češi v posledních letech 
odevzdávají ročně průměrně pět kilo starého elektra, 
dohromady tedy něco k 50 000 tunám.
 Už v roce 2016 ale nebude kvóta stanovena 
takto pevně, naším společným úkolem bude sebrat 40 

procent množství nově prodaných spotřebičů - počí-
táno průměrem za tři roky nazpět. Podle současných 
prodejů, které se za dva roky nejspíš nijak dramaticky 
nezmění, to tedy bude ročně něco přes 70 000 tun čili o 
něco víc než sedm kilo na obyvatele.
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tŘíděNÝ odPAd

Vážení spoluobčané, chataři,
Na základě vašich četných žádostí jsme opětovně pokusně umístili kontejnery u hráze v ul. V Zahradách. V minu-
losti byly tyto kontejnery staženy s důvodu  nepořádku a nedodržování pravidel třídění odpadu. 
Kontejnery jsou pouze na TŘÍDĚNÝ ODPAD – nepatří do nich, ani kolem nich žádný jiný druh odpadu! 

Ostatní odpad máte možnost odevzdat na Shromaždišti odpadů u fotbalového hřiště. 
Pokud pravidla nebudou dodržována, budou kontejnery opět staženy do shromaždiště odpadů. 
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NAše oBec RecyKlAcí eleKtRoSPo-
tŘeBičŮ vÝRAZNě ulevilA ŽivotNí-
Mu PRoStŘedí
loni občané odevzdali k recyklaci 76 televizí, 10 monitorů a 
321,00 kg drobného elektra

 Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané 
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela 
certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počí-
tačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných 
spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu 
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, 
o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody 
jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. 
 Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skle-
níkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace 
vycházejí 
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě 
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
  Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti 
ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 76 
televizí, 10 monitorů a 321,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme 
uspořili 21,22 MWh elektřiny, 800,28 litrů ropy, 96,84 m3 vody 
a 0,98 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníko-
vých plynů o 5,05 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů 
o 18,44 tun. 
  Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr 
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní 
dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace 
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro do-
mácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřeb-
ných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. 
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, 
že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie 
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, 

kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního pro-
středí, si zaslouží obrovský dík.
  Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT tele-
vizorů, počítačových monitorů 
a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpraco-
vání až do okamžiku finální recyklace
jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. 
Pro každou frakci byly vyčísleny
dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány 
jako spotřeba energie, surovin, emise
do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro 
zpětný odběr elektrozařízení
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

vySlouŽilé úSPoRNé ŽáRovKy PAtŘí do SBěRNÝch NádoB, ABy NeZAMoŘily ŽivotNí PRoStŘedí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé 
množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí na skládkách desítky kilogramů. 

„úSpOrky“	dO	kOše	nepatří

Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují úspor-
né zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho let a 
spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je k odborné 
recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné 
zdroje, ale i průmyslová svítidla. Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo 
do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může 
transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných nádob, kterých EKO-
LAMP rozmístil již více než 1900 a každý rok přibývají další. Nacházejí se v obchodních centrech, úřadech a řadě firem. Více informací o 
rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.
Struhařov má malou sběrnou nádobu umístěnou na shromaždišti odpadů u fotbalového hřiště (křižovatka 
Ondřejovská/Mnichovická) je otevřen  
Po –  7,00- 9,00
Út – zavírací den
St –   8,30 – 10 hod
Čt –  16–  18,30 hod
Pá –  16– 18,30 hod
So –   8,30 - 11 hod
Ne –   16,00 – 19,00 hod
Sběrný dvůr je dostupný jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce. 
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KOMPLETNÍ	  POJIŠTĚNÍ	  
-‐pojištění	  vozidel	  se	  SLEVOU	  až	  59%	  	  
Příklad:	  	  
stáří	  vozu	  	  	  	  	  10let	  	  
stáři	  klient	  	  	  	  40	  let	  	  
1350	  cm³ 	  50	  kW	  =	  1	  800,-‐	  ročně	  
1850	  cm³	  	  85	  kW	  =	  3	  220,-‐	  ročně	  	  	  
	  
Zdarma	  úrazové	  pojištění	  všech	  sedaček.	  
Při	  vámi	  nezaviněné	  škodě,	  zapůjčení	  náhradního	  
	  vozidla	  po	  celou	  dobu	  opravy.	  Odtah	  vozidla	  do	  
smluvního	  servisu	  a	  úhrada	  oprav	  v	  plné	  výši	  bez	  	  
ohledu	  na	  stáří	  vozidla.	  	  
Havarijní	  pojištění	  se	  SLEVOU	  až	  40%	  	  
Kompletní	  životní	  a	  úrazové	  pojištění,	  pro	  děti,	  
a	  dospělé,	  od	  10kč,-‐	  na	  den.	  	  
Pojištění	  cestovní,	  majetku,	  odpovědnosti,	  
	  právní	  ochrana,	  hypotéky,	  úvěry	  	  
	   	  
KONTAKT:	  Hana	  Veselá	  	   	  
hanamakler@seznam.cz	  	   	  
607	  557	  336	  
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ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY – ELEKTRO REVIZE 
 

PP – COUPLE 
Petr Přibyslavský 

Březová 59E      
251 64  Struhařov 

 
+420725811140    pp-couple@email.cz  

 
NÁVRHY, MONTÁŽE, OPRAVY SYSTÉMŮ  
(zabezpečovací EZS, požární EPS, vstupní EVS, kamerový CCTV) 

PRAVIDELNÉ SERVISNÍ PROHLÍDKY A KONTROLY SYSTÉMŮ 
ELEKTROINSTALACE KABELOVÝCH ROZVODŮ A HROMOSVODŮ 

REVIZE ELEKTRICKÝCH ELEKTROINSTALACÍ, SPOTŘEBIČŮ A 
ZAŘÍZENÍ 

REVIZE HROMOSVODŮ 
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501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537 539 541 543 545
                      

1 13:48
1,2 13:51
1,2 5:29 7:13 7:56 9:26 10:26 12:04 13:20 13:26 13:55 14:20 15:31 15:56 16:31 17:31 17:56 18:31 19:31 21:26 21:26

x 2 5:32 7:16 7:59 9:29 10:29 12:07 13:23 13:29 13:58 14:23 15:34 15:59 16:34 17:34 17:59 18:34 19:34 21:29 21:29
2 5:34 7:18 8:01 9:31 10:31 12:09 13:25 13:31 14:00 14:25 15:36 16:01 16:36 17:36 18:01 18:36 19:36 21:31 21:31
2 5:35 7:19 8:02 9:32 10:32 12:10 13:26 13:32 14:01 14:26 15:37 16:02 16:37 17:37 18:02 18:37 19:37 21:32 21:32
2 5:36 7:20 8:03 9:33 10:33 12:11 13:27 13:33 14:02 14:27 15:38 16:03 16:38 17:38 18:03 18:38 19:38 21:33 21:33

x 2 5:38 7:22 8:05 9:35 10:35 12:13 13:29 13:35 14:29 15:40 16:05 16:40 17:40 18:05 18:40 19:40 21:35 21:35
2 5:43 7:27 8:10 9:40 10:40 12:18 13:34 13:40 14:34 15:45 16:10 16:45 17:45 18:10 18:45 19:45 21:40 21:40
2 5:45 7:29 8:12 9:42 10:42 12:20 13:36 13:42 14:36 15:47 16:12 16:47 17:47 18:12 18:47 19:47 21:42 21:42
2 5:47 7:31 8:14 9:44 10:44 12:22 13:38 13:44 14:38 15:49 16:14 16:49 17:49 18:14 18:49 19:49

x 2 5:49 7:33 8:16 9:46 10:46 12:24 13:40 13:46 14:40 15:51 16:16 16:51 17:51 18:16 18:51 19:51
x 2 5:50 7:34 8:17 9:47 10:47 12:25 13:41 13:47 14:41 15:52 16:17 16:52 17:52 18:17 18:52 19:52

2 5:53 7:37 8:19 9:49 10:49 12:27 13:43 13:49 14:43 15:54 16:19 16:54 17:54 18:19 18:54 19:54
2 5:07 5:48 5:53 6:17 7:37 8:47 10:17 11:17 12:27 13:57 14:17 14:57 15:57 16:47 16:57 18:17 18:47 20:17

x 2 5:09 5:50 5:56 6:19 7:40 8:49 10:19 11:19 12:29 13:59 14:19 14:59 15:59 16:49 16:59 18:19 18:49 20:19
x 2 5:10 5:51 5:57 6:20 7:41 8:50 10:20 11:20 12:30 14:00 14:20 15:00 16:00 16:50 17:00 18:20 18:50 20:20

2 5:11 5:52 5:59 6:21 7:43 8:51 10:21 11:21 12:31 14:01 14:21 15:01 16:01 16:51 17:01 18:21 18:51 20:21
2 5:11 5:52 6:21 7:43 8:51 10:21 11:21 12:31 14:01 14:21 15:01 16:01 16:51 17:01 18:21 18:51 20:21
2 5:13 5:53 6:03 6:23  8:53 10:23 11:23 12:33 14:03 14:23 15:03 16:03 16:53 17:03 18:23 18:53 20:23

x 2     7:44             
2     7:46             

x 2     7:48             
2 5:15 5:55 6:05 6:25 7:50 8:55 10:25 11:25 12:35 14:05 14:25 15:05 16:05 16:55 17:05 18:25 18:55 20:25
2 7:52

502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542
                   

2 12:36
2 5:25 6:55 7:05 9:05 9:35 11:35 12:38 13:35 14:35 14:35 15:35 16:35 17:05 17:35 18:35 19:05 20:35 23:02

x 2       12:40           
2       12:42           

x 2       12:44           
2 5:27 6:57 7:07 9:07 9:37 11:37  13:37 14:37 14:37 15:37 16:37 17:07 17:37 18:37 19:07 20:37 23:04
2 5:30 7:00 7:10 9:10 9:40 11:40 12:45 13:40 14:40 14:40 15:40 16:40 17:10 17:40 18:40 19:10 20:40 23:06

x 2 5:31 7:02 7:11 9:11 9:41 11:41 12:47 13:41 14:41 14:41 15:41 16:41 17:11 17:41 18:41 19:11 20:42 23:07
x 2 5:32 7:03 7:12 9:12 9:42 11:42 12:48 13:42 14:42 14:42 15:42 16:42 17:12 17:42 18:42 19:12 20:43 23:08

2 5:34 7:06 7:14 9:14 9:44 11:44 12:51 13:44 14:44 14:44 15:44 16:44 17:14 17:44 18:44 19:14 20:46 23:10
2 4:53 5:41 7:06 7:22 9:22 9:52 11:52 12:51 13:52 14:52 14:52 15:52 16:52 17:22 17:52 18:52 19:22 20:51

x 2 4:55 5:43 7:09 7:24 9:24 9:54 11:54 12:54 13:54 14:54 14:54 15:54 16:54 17:24 17:54 18:54 19:24 20:54
x 2 4:56 5:44 7:10 7:25 9:25 9:55 11:55 12:55 13:55 14:55 14:55 15:55 16:55 17:25 17:55 18:55 19:25 20:55

2 4:58 5:46 7:12 7:27 9:27 9:57 11:57 12:57 13:57 14:57 14:57 15:57 16:57 17:27 17:57 18:57 19:27 20:57
2 4:59 5:48 7:14 7:29 9:29 9:59 11:59 12:59 13:59 14:59 14:59 15:59 16:59 17:29 17:59 18:59 19:29 20:59
2 5:01 5:50 7:16 7:31 9:31 10:01 12:01 13:01 14:01 15:01 15:01 16:01 17:01 17:31 18:01 19:01 19:31 21:01

x 2 5:06 5:55 7:21 7:36 9:36 10:06 12:06 13:06 14:06 15:06 15:06 16:06 17:06 17:36 18:06 19:06 19:36 21:06
2   7:25       14:25         
2 5:08 5:57 7:26 7:38 9:38 10:08 12:08 13:08 14:08 14:26 15:08 15:08 16:08 17:08 17:38 18:08 19:08 19:38 21:08
2 5:09 5:58 7:27 7:39 9:39 10:09 12:09 13:09 14:09 14:27 15:09 15:09 16:09 17:09 17:39 18:09 19:09 19:39 21:09
2 5:10 5:59 7:28 7:40 9:40 10:10 12:10 13:10 14:10 14:28 15:10 15:10 16:10 17:10 17:40 18:10 19:10 19:40 21:10

x 2 5:12 6:01 7:30 7:42 9:42 10:12 12:12 13:12 14:12 14:30 15:12 15:12 16:12 17:12 17:42 18:12 19:12 19:42 21:12
1,2 5:15 6:04 7:33 7:45 9:45 10:15 12:15 13:15 14:15 14:33 15:15 15:15 16:15 17:15 17:45 18:15 19:15 19:45 21:15
1,2 7:46 14:34

1 7:49 14:37

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
jede také 28.10. a 17.11.
nejede 28.10. a 17.11.
Ve stanici Strančice,žel.st. není zajištěn přestup, pokud jsou mezi spojem vlaku linky S9 a autobusovým spojem PID méně než 4 minuty!

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

282489 Strančice - Mnichovice - Struhařov - Klokočná - Mukařov

489 Platí od: 11.7.2015

VŠESTARY
STRANČICE,ŽEL.ST.  

Všestary,Vávrov
Mnichovice,bytovky
Mnichovice,zdrav.stř.
Mnichovice,nám.
Mnichovice,U křížku
Struhařov
Struhařov,U hřiště
Svojetice,Na vyhlídce
Svojetice,Na skalce
Svojetice,U háj.
Klokočná

Svojetice,U háj.
Svojetice,Na skalce
Svojetice

Mukařov,Srbín
Svojetice,K Tehovci
Tehovec
Mukařov,odb.Tehovec
MUKAŘOV
MUKAŘOV,ŠKOLA

MUKAŘOV,ŠKOLA
MUKAŘOV
Mukařov,odb.Tehovec
Tehovec
Svojetice,K Tehovci
Mukařov,Srbín
Svojetice
Svojetice,Na skalce
Svojetice,U háj.
Klokočná

Svojetice,U háj.
Svojetice,Na skalce
Svojetice,Na vyhlídce
Struhařov,U hřiště
Struhařov
Mnichovice,U křížku
Mnichovice,požární dům
Mnichovice,nám.
Mnichovice,zdrav.stř.
Mnichovice,bytovky
Všestary,Vávrov
STRANČICE,ŽEL.ST.  

VŠESTARY

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:
x -
 -
 -
 -
 -

 -
 -

Tarifní pásmo

ARRIVA PRAHA s.r.o.,
U Seřadiště 9,101 40 Praha 10

změna trasy
diversion

příj.
odj.

příj.
odj.

příj.
odj.

Tarifní pásmo

příj.
odj.

příj.
odj.

oBchod RáMy A RáMečKy v ŘíčANech 

•  Kvalitní dřevěné rámečky
•  Široký výběr typů rámečků
•  Základní rozměry   skladem
•  Klip rámy
•  Poradíme Vám s výběrem
•  Tisk fotografií 
•  Tisk fotografií na plátno

www.facebook.com/ramecky.ricany

Rámeček a foto 15x20

90,- Kčwww.thelight.cz / tel.: 603 562 210
Ulice Černokostelecka naproti studiu Harmonie
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502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542 544 546 548 550 552

X 6eg X X X +eh X 6eg X X 6eg X X 6+ X 6eg +eh X 6eg +eh X X X 6eg +eh X
4 4:33 4:43 5:41 5:51 6:11 6:46 8:11 9:26 11:26 11:26 12:36 13:26 14:31 15:26 15:41

x 3 4:37 4:47 5:46 5:56 6:16 6:51 8:16 9:31 11:31 11:31 12:41 13:31 14:36 15:31 15:46
3 4:18 4:40 4:50 5:19 5:49 5:59 6:19 6:24 6:54 8:19 9:34 9:34 11:34 11:34 12:44 13:34 13:39 14:39 15:09 15:34 15:49

x 3 4:20 4:42 4:52 5:22 5:52 6:02 6:22 6:27 6:57 8:22 9:37 9:37 11:37 11:37 12:47 13:37 13:42 14:42 15:12 15:37 15:52
x 3 4:22 4:44 4:54 5:24 5:54 6:04 6:24 6:29 6:59 8:24 9:39 9:39 11:39 11:39 12:49 13:39 13:44 14:44 15:14 15:39 15:54

3 4:24 4:46 4:56 5:26 5:56 6:06 6:26 6:31 7:01 8:26 9:41 9:41 11:41 11:41 12:51 13:41 13:46 14:46 15:16 15:41 15:56
3 4:26 4:48 4:58 5:28 5:58 6:08 6:28 6:33 7:03 8:28 9:43 9:43 11:43 11:43 12:53 13:43 13:48 14:48 15:18 15:43 15:58

2,3 4:29 4:51 5:01 5:31 6:01 6:11 6:31 6:36 7:06 8:31 9:46 9:46 11:46 11:46 12:56 13:46 13:51 14:51 15:21 15:46 16:01
x 2 4:31 4:53 5:03 5:33 6:03 6:13 6:33 6:38 7:08 8:33 9:48 9:48 11:48 11:48 12:58 13:48 13:53 14:53 15:23 15:48 16:03

2 4:33 4:55 5:05 5:35 6:05 6:15 6:35 6:40 7:10 8:35 9:50 9:50 11:50 11:50 13:00 13:50 13:55 14:55 15:25 15:50 16:05
2 4:35 4:57 5:07 5:37 6:07 6:17 6:37 6:42 7:12 7:52 8:37 9:52 9:52 11:52 11:52 11:52 13:02 13:52 13:52 13:57 14:57 15:27 15:52 15:52 16:07
2 4:36 4:58 5:09 5:39 6:09 6:19 6:39 6:44 7:14 7:54 8:39 9:54 9:54 11:54 11:54 11:54 13:04 13:54 13:54 13:59 14:59 15:29 15:54 15:54 16:09
2 4:38 5:00 5:11 5:41 6:01 6:11 6:21 6:41 6:46 7:16 7:56 8:41 9:56 9:56 11:56 11:56 11:56 13:06 13:56 13:56 14:01 15:01 15:31 15:56 15:56 16:11

x 2 4:39 5:01 5:12 5:42 6:02 6:12 6:22 6:42 6:47 7:17 7:57 8:42 9:57 9:57 11:57 11:57 11:57 13:07 13:57 13:57 14:02 15:02 15:32 15:57 15:57 16:12
2 4:40 5:02 5:14 5:44 6:04 6:14 6:24 6:44 6:49 7:19 7:59 8:44 9:59 9:59 11:59 11:59 11:59 13:09 13:59 13:59 14:04 15:04 15:34 15:59 15:59 16:14

x 2 4:42 5:04 5:16 5:46 6:06 6:16 6:26 6:46 6:51 7:21 8:01 8:46 10:01 10:01 12:01 12:01 12:01 13:11 14:01 14:01 14:06 15:06 15:36 16:01 16:01 16:16
x 2 4:43 5:05 5:18 5:48 6:08 6:18 6:28 6:48 6:53 7:23 8:03 8:48 10:03 10:03 12:03 12:03 12:03 13:13 14:03 14:03 14:08 15:08 15:38 16:03 16:03 16:18
x 2 4:44 5:06 5:20 5:50 6:10 6:20 6:30 6:50 6:55 7:25 8:05 8:50 10:05 10:05 12:05 12:05 12:05 13:15 14:05 14:05 14:10 15:10 15:40 16:05 16:05 16:20

1 4:47 5:09 5:23 5:53 6:13 6:23 6:33 6:53 6:58 7:28 8:08 8:53 10:08 10:08 12:08 12:08 12:08 13:18 14:08 14:08 14:13 15:13 15:43 16:08 16:08 16:23
1 4:48 5:10 5:24 5:54 6:14 6:24 6:34 6:54 6:59 7:29 8:09 8:54 10:09 10:09 12:09 12:09 12:09 13:19 14:09 14:09 14:14 15:14 15:44 16:09 16:09 16:24
1 4:50 5:12 5:26 5:56 6:16 6:26 6:36 6:56 7:01 7:31 8:11 8:56 10:11 10:11 12:11 12:11 12:11 13:21 14:11 14:11 14:16 15:16 15:46 16:11 16:11 16:26
1 4:52 5:14 5:29 5:59 6:19 6:29 6:39 6:59 7:04 7:34 8:14 8:59 10:14 10:14 12:14 12:14 12:14 13:24 14:14 14:14 14:19 15:19 15:49 16:14 16:14 16:29

x B 4:56 5:18 5:33 6:03 6:23 6:33 6:43 7:03 7:08 7:38 8:18 9:03 10:18 10:18 12:18 12:18 12:18 13:28 14:18 14:18 14:23 15:23 15:53 16:18 16:18 16:33
B 4:59 5:21 5:36 6:06 6:26 6:36 6:46 7:06 7:11 7:41 8:21 9:06 10:21 10:21 12:21 12:21 12:21 13:31 14:21 14:21 14:26 15:26 15:56 16:21 16:21 16:36
B 5:00 5:22 5:37 6:07 6:27 6:37 6:47 7:07 7:12 7:42 8:22 9:07 10:22 10:22 12:22 12:22 12:22 13:32 14:22 14:22 14:27 15:27 15:57 16:22 16:22 16:37
B 5:01 5:23 5:38 6:08 6:28 6:38 6:48 7:08 7:13 7:43 8:23 9:08 10:23 10:23 12:23 12:23 12:23 13:33 14:23 14:23 14:28 15:28 15:58 16:23 16:23 16:38

x B 5:03 5:24 5:40 6:10 6:30 6:40 6:50 7:10 7:15 7:45 8:25 9:10 10:25 10:25 12:25 12:25 12:25 13:35 14:25 14:25 14:30 15:30 16:00 16:25 16:25 16:40
x B 5:04 5:25 5:41 6:11 6:31 6:41 6:51 7:11 7:16 7:46 8:26 9:11 10:26 10:26 12:26 12:26 12:26 13:36 14:26 14:26 14:31 15:31 16:01 16:26 16:26 16:41
x B 5:05 5:26 5:42 6:12 6:32 6:42 6:52 7:12 7:17 7:47 8:27 9:12 10:27 10:27 12:27 12:27 12:27 13:37 14:27 14:27 14:32 15:32 16:02 16:27 16:27 16:42

0 5:06 5:27 5:43 6:13 6:33 6:43 6:53 7:13 7:18 7:48 8:28 9:13 10:28 10:28 12:28 12:28 12:28 13:38 14:28 14:28 14:33 15:33 16:03 16:28 16:28 16:43
x 0 5:07 5:28 5:44 6:14 6:34 6:44 6:54 7:14 7:19 7:49 8:29 9:14 10:29 10:29 12:29 12:29 12:29 13:39 14:29 14:29 14:34 15:34 16:04 16:29 16:29 16:44

0 5:10 5:31 5:47 6:17 6:37 6:47 6:57 7:17 7:22 7:52 8:32 9:17 10:32 10:32 12:32 12:32 12:32 13:42 14:32 14:32 14:37 15:37 16:07 16:32 16:32 16:47
0 5:11 5:32 5:48 6:18 6:38 6:48 6:58 7:18 7:23 7:53 8:33 9:18 10:33 10:33 12:33 12:33 12:33 13:43 14:33 14:33 14:38 15:38 16:08 16:33 16:33 16:48

554 556 558 560 562 564 566 568 570

X X +eh 6eg X +eh ce XdbH 6+ce

4 16:31 17:01 17:41 19:26
x 3 16:36 17:06 17:46 19:31

3 16:24 16:39 17:09 17:49 19:34
x 3 16:27 16:42 17:12 17:52 19:37
x 3 16:29 16:44 17:14 17:54 19:39

3 16:31 16:46 17:16 17:56 19:41
3 16:33 16:48 17:18 17:58 19:43

2,3 16:36 16:51 17:21 18:01 19:46
x 2 16:38 16:53 17:23 18:03 19:48

2 16:40 16:55 17:25 18:05 19:50
2 16:42 16:57 17:27 17:52 18:07 18:37 19:52 21:56 21:56
2 16:44 16:59 17:29 17:54 18:09 18:39 19:54 21:57 21:57
2 16:46 17:01 17:31 17:56 18:11 18:41 19:56 21:59 21:59

x 2 16:47 17:02 17:32 17:57 18:12 18:42 19:57 22:00 22:00
2 16:49 17:04 17:34 17:59 18:14 18:44 19:59 22:01 22:01

x 2 16:51 17:06 17:36 18:01 18:16 18:46 20:01 22:03 22:03
x 2 16:53 17:08 17:38 18:03 18:18 18:48 20:03 22:04 22:04
x 2 16:55 17:10 17:40 18:05 18:20 18:50 20:05 22:05 22:05

1 16:58 17:13 17:43 18:08 18:23 18:53 20:08 22:08 22:08
1 16:59 17:14 17:44 18:09 18:24 18:54 20:09 22:09 22:09
1 17:01 17:16 17:46 18:11 18:26 18:56 20:11 22:11 22:11
1 17:04 17:19 17:49 18:14 18:29 18:59 20:14 22:13 22:13

x B 17:08 17:23 17:53 18:18 18:33 19:03 20:18 22:17 22:17
B 17:11 17:26 17:56 18:21 18:36 19:06 20:21 22:20 22:20
B 17:12 17:27 17:57 18:22 18:37 19:07 20:22 22:21 22:21
B 17:13 17:28 17:58 18:23 18:38 19:08 20:23 22:22 22:22

x B 17:15 17:30 18:00 18:25 18:40 19:10 20:25 22:23 22:23
x B 17:16 17:31 18:01 18:26 18:41 19:11 20:26 22:24 22:24
x B 17:17 17:32 18:02 18:27 18:42 19:12 20:27 22:25 22:25

0 17:18 17:33 18:03 18:28 18:43 19:13 20:28 22:26 22:26
x 0 17:19 17:34 18:04 18:29 18:44 19:14 20:29 22:27 22:27

0 17:22 17:37 18:07 18:32 18:47 19:17 20:32 22:30 22:30
0 17:23 17:38 18:08 18:33 18:48 19:18 20:33 22:31 22:31

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
nejede 24.12.
nejede 31.12.
jede také 24.12., 1.5., 8.5., 28.10. a 17.11.
nejede 24.12., 1.5., 8.5., 28.10. a 17.11.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

100383 Chocerady - Praha,Háje

383 Platí od: 14.12.2014

CHOCERADY
Ondřejov,hřbitov
ONDŘEJOV,NÁM.
Ondřejov,U pily
Ondřejov,Třemblat,rozc.Mnichovice
Ondřejov,Třemblat,rozc.Zvánovice
Zvánovice
Ondřejov,Třemblat
Ondřejov,Třemblat,Lipská
Struhařov,Habr
STRUHAŘOV,U HŘIŠTĚ
Svojetice,Na vyhlídce
Svojetice
Svojetice,K Tehovci
Tehovec
Mukařov,odb.Tehovec
Tehovec,Mototechna
Tehovec,Vojkov
Říčany,Rychta
Říčany,U nem.
Říčany,K žel.st.
Říčany,prům.areál Černokostelecká
Uhříněveský hřbitov
Uhříněves
Nové náměstí
Picassova
Na Vrchách
Na Blanici
Betonárka
Sídliště Petrovice
Jakobiho
Horčičkova
HÁJE  #

CHOCERADY
Ondřejov,hřbitov
ONDŘEJOV,NÁM.
Ondřejov,U pily
Ondřejov,Třemblat,rozc.Mnichovice
Ondřejov,Třemblat,rozc.Zvánovice
Zvánovice
Ondřejov,Třemblat
Ondřejov,Třemblat,Lipská
Struhařov,Habr
STRUHAŘOV,U HŘIŠTĚ
Svojetice,Na vyhlídce
Svojetice
Svojetice,K Tehovci
Tehovec
Mukařov,odb.Tehovec
Tehovec,Mototechna
Tehovec,Vojkov
Říčany,Rychta
Říčany,U nem.
Říčany,K žel.st.
Říčany,prům.areál Černokostelecká
Uhříněveský hřbitov
Uhříněves
Nové náměstí
Picassova
Na Vrchách
Na Blanici
Betonárka
Sídliště Petrovice
Jakobiho
Horčičkova
HÁJE  #

ce -
db -
eg -
eh -

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

x -
X -
6 -
+ -
H -

Tarifní pásmo

ARRIVA PRAHA s.r.o.,
U Seřadiště 9,101 40 Praha 10

Tarifní pásmo



44

STRUHAŘOVSKÉ INFORMACE, občasník vydávaný Obecním úřadem Struhařov, E-mail: obec@struharov.cz, 
Obecní úřad Struhařov, Mnichovická 179, 251 64, Mnichovice, IČO: 00 240 800, Evidenční číslo MK ČR E 14523

1 strana
Kč 600 
+DPH

1/2 strany
Kč 300 + DPH

1/4 
strany
Kč 150 
+DPH

INZERUJTE VE STRUHAŘOVSKÝCH  INFORMACÍCH

objednávejte na e-mailu:  obec@struharov.cz

501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537 539 541 543 545 547 549 551

X 6eg X X X 6+ X 6eg X 6eg 6eg +eh X 6eg +eh X X X X 6eg +eh X X X X 6eg

0 5:30 6:00 6:10 6:40 7:45 8:15 9:15 9:30 9:45 11:30 11:30 12:15 13:30 13:30 13:40 14:10 14:40 15:10 15:30 15:30 15:40 16:10 16:40 17:10 17:30
0 5:32 6:02 6:12 6:42 7:47 8:17 9:17 9:32 9:47 11:32 11:32 12:17 13:32 13:32 13:42 14:12 14:42 15:12 15:32 15:32 15:42 16:12 16:42 17:12 17:32

x 0 5:35 6:05 6:15 6:45 7:50 8:20 9:20 9:35 9:50 11:35 11:35 12:20 13:35 13:35 13:45 14:15 14:45 15:15 15:35 15:35 15:45 16:15 16:45 17:15 17:35
0 5:36 6:06 6:16 6:46 7:51 8:21 9:21 9:36 9:51 11:36 11:36 12:21 13:36 13:36 13:46 14:16 14:46 15:16 15:36 15:36 15:46 16:16 16:46 17:16 17:36

x B 5:37 6:07 6:17 6:47 7:52 8:22 9:22 9:37 9:52 11:37 11:37 12:22 13:37 13:37 13:47 14:17 14:47 15:17 15:37 15:37 15:47 16:17 16:47 17:17 17:37
x B 5:38 6:08 6:18 6:48 7:53 8:23 9:23 9:38 9:53 11:38 11:38 12:23 13:38 13:38 13:48 14:18 14:48 15:18 15:38 15:38 15:48 16:18 16:48 17:18 17:38
x B 5:39 6:09 6:19 6:49 7:54 8:24 9:24 9:39 9:54 11:39 11:39 12:24 13:39 13:39 13:49 14:19 14:49 15:19 15:39 15:39 15:49 16:19 16:49 17:19 17:39

B 5:40 6:10 6:20 6:51 7:56 8:26 9:26 9:41 9:56 11:41 11:41 12:26 13:41 13:41 13:51 14:21 14:51 15:21 15:41 15:41 15:51 16:21 16:51 17:21 17:41
B 5:41 6:11 6:21 6:52 7:57 8:27 9:27 9:42 9:57 11:42 11:42 12:27 13:42 13:42 13:52 14:22 14:52 15:22 15:42 15:42 15:52 16:22 16:52 17:22 17:42
B 5:43 6:13 6:23 6:54 7:59 8:29 9:29 9:44 9:59 11:44 11:44 12:29 13:44 13:44 13:54 14:24 14:54 15:24 15:44 15:44 15:54 16:24 16:54 17:24 17:44

x B 5:44 6:14 6:24 6:55 8:00 8:30 9:30 9:45 10:00 11:45 11:45 12:30 13:45 13:45 13:55 14:25 14:55 15:25 15:45 15:45 15:55 16:25 16:55 17:25 17:45
1 5:49 6:19 6:29 7:00 8:05 8:35 9:35 9:50 10:05 11:50 11:50 12:35 13:50 13:50 14:00 14:30 15:00 15:30 15:50 15:50 16:00 16:30 17:00 17:30 17:50
1 5:51 6:21 6:31 7:03 8:08 8:38 9:38 9:53 10:08 11:53 11:53 12:38 13:53 13:53 14:03 14:33 15:03 15:33 15:53 15:53 16:03 16:33 17:03 17:33 17:53
1 5:53 6:23 6:33 7:05 8:10 8:40 9:40 9:55 10:10 11:55 11:55 12:40 13:55 13:55 14:05 14:35 15:05 15:35 15:55 15:55 16:05 16:35 17:05 17:35 17:55
1 5:54 6:24 6:34 7:06 8:11 8:41 9:41 9:56 10:11 11:56 11:56 12:41 13:56 13:56 14:06 14:36 15:06 15:36 15:56 15:56 16:06 16:36 17:06 17:36 17:56

x 2 5:57 6:27 6:37 7:09 8:14 8:44 9:44 9:59 10:14 11:59 11:59 12:44 13:59 13:59 14:09 14:39 15:09 15:39 15:59 15:59 16:09 16:39 17:09 17:39 17:59
x 2 5:58 6:28 6:38 7:11 8:16 8:46 9:46 10:01 10:16 12:01 12:01 12:46 14:01 14:01 14:11 14:41 15:11 15:41 16:01 16:01 16:11 16:41 17:11 17:41 18:01

2 K K K K 8:05 K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K
x 2 5:59 6:29 6:39 7:13 8:07 8:18 8:48 9:48 10:03 10:18 12:03 12:03 12:48 14:03 14:03 14:13 14:43 15:13 15:43 16:03 16:03 16:13 16:43 17:13 17:43 18:03

2 6:01 6:31 6:41 7:15 8:09 8:20 8:50 9:50 10:05 10:20 12:05 12:05 12:50 14:05 14:05 14:15 14:45 15:15 15:45 16:05 16:05 16:15 16:45 17:15 17:45 18:05
x 2 6:03 6:33 6:43 7:17 8:11 8:22 8:52 9:52 10:07 10:22 12:07 12:07 12:52 14:07 14:07 14:17 14:47 15:17 15:47 16:07 16:07 16:17 16:47 17:17 17:47 18:07

2 6:04 6:34 6:44 7:18 8:12 8:23 8:53 9:53 10:08 10:23 12:08 12:08 12:53 14:08 14:08 14:18 14:48 15:18 15:48 16:08 16:08 16:18 16:48 17:18 17:48 18:08
2 6:06 6:36 6:46 7:20 8:14 8:25 8:55 9:55 10:10 10:25 12:10 12:10 12:55 14:10 14:10 14:20 14:50 15:20 15:50 16:10 16:10 16:20 16:50 17:20 17:50 18:10
2 6:07 6:37 6:47 7:22 8:16 8:27 8:57 9:57 10:12 10:27 12:12 12:12 12:57 14:12 14:12 14:22 14:52 15:22 15:52 16:12 16:12 16:22 16:52 17:22 17:52 18:12
2 6:08 6:48 7:23 8:17 8:28 8:58 10:13 10:28 12:13 12:58 14:13 14:23 14:53 15:23 15:53 16:13 16:23 16:53 17:23 17:53 18:13

x 2 6:10 6:50 7:25 8:19 8:30 9:00 10:15 10:30 12:15 13:00 14:15 14:25 14:55 15:25 15:55 16:15 16:25 16:55 17:25 17:55 18:15
x 2 6:12 6:52 7:27 8:21 8:32 9:02 10:17 10:32 12:17 13:02 14:17 14:27 14:57 15:27 15:57 16:17 16:27 16:57 17:27 17:57 18:17

2,3 6:13 6:53 7:28 8:22 8:33 9:03 10:18 10:33 12:18 13:03 14:18 14:28 14:58 15:28 15:58 16:18 16:28 16:58 17:28 17:58 18:18
3 6:15 6:55 7:30 8:24 8:35 9:05 10:20 10:35 12:20 13:05 14:20 14:30 15:00 15:30 16:00 16:20 16:30 17:00 17:30 18:00 18:20

x 3 6:18 6:58 7:34 8:28 8:39 9:09 10:24 10:39 12:24 13:09 14:24 14:34 15:04 15:34 16:04 16:24 16:34 17:04 17:34 18:04 18:24
x 3 6:20 7:00 7:36 8:30 8:41 9:11 10:26 10:41 12:26 13:11 14:26 14:36 15:06 15:36 16:06 16:26 16:36 17:06 17:36 18:06 18:26

3 6:22 7:02 7:39 8:33 8:44 9:14 10:29 10:44 12:29 13:14 14:29 14:39 15:09 15:39 16:09 16:29 16:39 17:09 17:39 18:09 18:29
x 3 6:24 7:04 7:41 8:46 10:31 10:46 12:31 13:16 14:31 15:11 16:11 16:31 17:11 18:11 18:31

4 6:28 7:08 7:46 8:51 10:36 10:51 12:36 13:21 14:36 15:16 16:16 16:36 17:16 18:16 18:36
553 555 557 559 561 563 565 567 569

+eh X X+eh 6eg X+eh X 6+ce XdbH 6+ce

0 17:30 17:40 18:15 19:30 19:45 21:30 21:30 23:30 23:30
0 17:32 17:42 18:17 19:32 19:47 21:32 21:32 23:32 23:32

x 0 17:35 17:45 18:20 19:35 19:50 21:35 21:35 23:35 23:35
0 17:36 17:46 18:21 19:36 19:51 21:36 21:36 23:36 23:36

x B 17:37 17:47 18:22 19:37 19:52 21:37 21:37 23:37 23:37
x B 17:38 17:48 18:23 19:38 19:53 21:38 21:38 23:38 23:38
x B 17:39 17:49 18:24 19:39 19:54 21:39 21:39 23:39 23:39

B 17:41 17:51 18:26 19:41 19:56 21:40 21:40 23:40 23:40
B 17:42 17:52 18:27 19:42 19:57 21:41 21:41 23:41 23:41
B 17:44 17:54 18:29 19:44 19:59 21:43 21:43 23:43 23:43

x B 17:45 17:55 18:30 19:45 20:00 21:44 21:44 23:44 23:44
1 17:50 18:00 18:35 19:50 20:05 21:49 21:49 23:49 23:49
1 17:53 18:03 18:38 19:53 20:08 21:51 21:51 23:51 23:51
1 17:55 18:05 18:40 19:55 20:10 21:53 21:53 23:53 23:53
1 17:56 18:06 18:41 19:56 20:11 21:54 21:54 23:54 23:54

x 2 17:59 18:09 18:44 19:59 20:14 21:57 21:57 23:57 23:57
x 2 18:01 18:11 18:46 20:01 20:16 21:58 21:58 23:58 23:58

2 K K K K K K K K K
x 2 18:03 18:13 18:48 20:03 20:18 21:59 21:59 23:59 23:59

2 18:05 18:15 18:50 20:05 20:20 22:01 22:01 0:01 0:01
x 2 18:07 18:17 18:52 20:07 20:22 22:03 22:03 0:03 0:03

2 18:08 18:18 18:53 20:08 20:23 22:04 22:04 0:04 0:04
2 18:10 18:20 18:55 20:10 20:25 22:06 22:06 0:06 0:06
2 18:12 18:22 18:57 20:12 20:27 22:07 22:07 0:07 0:07
2 18:23 18:58 20:13 20:28 22:08 0:08 0:08

x 2 18:25 19:00 20:15 20:30 22:10 0:10 0:10
x 2 18:27 19:02 20:17 20:32 22:12 0:12 0:12

2,3 18:28 19:03 20:18 20:33 22:13 0:13 0:13
3 18:30 19:05 20:20 20:35 22:15 0:15 0:15

x 3 18:34 19:09 20:24 20:39 22:18 0:18 0:18
x 3 18:36 19:11 20:26 20:41 22:20 0:20 0:20

3 18:39 19:14 20:29 20:44 22:22 0:22 0:22
x 3 19:16 20:31 20:46 22:24 0:24 0:24

4 19:21 20:36 20:51 22:28 0:28 0:28

na znamení
jede v pracovních dnech
jede v sobotu
jede v neděli a ve státem uznané svátky
Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
nejede 24.12.
nejede 31.12.
jede také 24.12., 1.5., 8.5., 28.10. a 17.11.
nejede 24.12., 1.5., 8.5., 28.10. a 17.11.

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

100383 Praha,Háje - Chocerady

383 Platí od: 14.12.2014

HÁJE  #
Horčičkova
Jakobiho
Sídliště Petrovice
Betonárka
Na Blanici
Na Vrchách
Picassova
Nové náměstí
Uhříněves
Uhříněveský hřbitov
Říčany,prům.areál Černokostelecká
Říčany,K žel.st.
Říčany,U nem.
Říčany,Rychta
Tehovec,Vojkov
Tehovec,Mototechna
MUKAŘOV
Mukařov,odb.Tehovec
Tehovec
Svojetice,K Tehovci
Svojetice
Svojetice,Na vyhlídce
Struhařov,U hřiště
Struhařov,Habr
Ondřejov,Třemblat,Lipská
Ondřejov,Třemblat,náves
Ondřejov,Třemblat
Zvánovice
Ondřejov,Třemblat,rozc.Mnichovice
Ondřejov,U pily
ONDŘEJOV,NÁM.
Ondřejov,hřbitov
CHOCERADY

HÁJE  #
Horčičkova
Jakobiho
Sídliště Petrovice
Betonárka
Na Blanici
Na Vrchách
Picassova
Nové náměstí
Uhříněves
Uhříněveský hřbitov
Říčany,prům.areál Černokostelecká
Říčany,K žel.st.
Říčany,U nem.
Říčany,Rychta
Tehovec,Vojkov
Tehovec,Mototechna
MUKAŘOV
Mukařov,odb.Tehovec
Tehovec
Svojetice,K Tehovci
Svojetice
Svojetice,Na vyhlídce
Struhařov,U hřiště
Struhařov,Habr
Ondřejov,Třemblat,Lipská
Ondřejov,Třemblat,náves
Ondřejov,Třemblat
Zvánovice
Ondřejov,Třemblat,rozc.Mnichovice
Ondřejov,U pily
ONDŘEJOV,NÁM.
Ondřejov,hřbitov
CHOCERADY

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

x -
X -
6 -
+ -
H -
ce -
db -
eg -
eh -

Tarifní pásmo

ARRIVA PRAHA s.r.o.,
U Seřadiště 9,101 40 Praha 10

Tarifní pásmo


