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Provozní doba Kompostárny Struhařov

V období 1.12.  28.2.

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

V období 1.3.  30.4
.
Út 8,00  12,00 13,00  18,00
Čt 8,00  12,00 
So 8,00  12,00 

V období 1.5.  30.11

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

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

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

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

Letní od 1.4 do 31.10.

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

Zimní od 1.11. do 31.3.

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

Provozní doba Sběrného dvora

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

KONTEJNEROVÝ SVOZ objednávejte na svoz@struharov.cz

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

větve, kůra, piliny
• biologicky rozložitelný odpad z kuchyně (slupky
a zbytky zeleniny, ovoce, kompoty v kvasném stavu)

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

Přijímané druhy odpadů:
Směsný komunální odpad;
Tříděný odpad: papír, sklo, plast, železo
Velkoobjemový odpad: např. starý nábytek, koberce, kočárky
Bioodpad
Elektroodpad: např. lednice, sekačky, pračky, PC, televize
Pneumatiky
Baterie včetně autobaterií
Kovy (včetně drobných kovů – plechovky, víčka, konzervy...)
Nebezpečný odpad: barvy, rozpouštědla, oleje
Nepřijímáme: bojlery



Letošní správně bílá zima potěšila všechny milovníky bílé stopy, sjezdovek, bruslení na rybníku
i našeho Součáku, užili jsme si ji s plnou parádou. Chlapi z Technických služeb se nám dík práci
s hrably a lopatou pořádně osvalili, než jsme je stihli jakž takž dovybavit potřebnou technikou
(hlavně na nové chodníky). Patří jim dík za jejich péči o naše kroky zamrzlým Struhařovem, snad
žádný vážnější úraz se tu nestal. Teď už nám jaro buší na dveře, po razantním teplém nástupu sice
trochu ubralo, ale je TU! Neodbytně za ranních řevů ptáků a voňavé rašící země. Ze zahrádek už
nám zase trčí pozadí, jak se rýpem v záhonech, hrábě tančí po trávnících a nůžky dávají stromům
ten správný sestřih. Náš Struhařov si žije svým spokojeným rytmem, každý si v něm žití užívá

po svém, však krom péče o domov a zahradu i ty všemožné sportíky, kamarádi, setkáníčka u pivka… to vše nám
dává radost z bytí právě teď a tady doma ve Struhařově.

„Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl!“ náš moudrý klaun, Pan Werich, by se jistě nezlobil,
když jeho citát použiji jako motto letošního, pro Struhařov tak významného jubilejního roku, kdy slavíme 620let
výročí obce. Všichni se snažíme, vymýšlíme, připravujeme, domlouváme, chystáme, aby oslavy 9. a 10. června
proběhly pro naše potěšení a radost všech struhařováků. Všechny spolky a dobří lidé spěchají ku pomoci a tak
postupně vzniká bohatý program divadel, průvodu, koncertů, her, jarmarku i nezbytného Setkání rodáků… díky
všem organizátorům a pomocníkům… každá ruka i hlava dobrá.

Struhařov je obcí pěknou, harmonickou a živou, tak ji vnímám nejen já, ale snad i většina místních, i těch
nově přistěhovalých, i návštěvníků a lidí z okolí. Abychom však udrželi její charakter a nadále tu život vylepšovali,
je třeba nejen realizovat investiční projekty a lidové veselice. Je třeba i rozumně řídit územní rozvoj
a dávat mu patřičné limity. K tomu slouží Územní plán. Stávající územní plán z roku 2003 je v mnoha ohledech
již zastaralý, se svými dvěmi změnami mnohdy pro stavebníky matoucí, tak jsme se pustili do tvorby nového
územního plánu. Teď právě je ta správná doba, kdy podávejte své podněty pro změny v územním plánu, leč
pamatujte na to, že obec má již dost stávajících rozvojových zón (ještě zdaleka nejsou realizovány všechny)
a rozhodně nechce své zastavitelné území rozšiřovat o jakékoliv další. Je to bezesporu lákavá myšlenka, že by
člověk z pole najednou získal stavební pozemky a svůj majetek tak jen díky Územnímu plánu zhodnotil, ale je dobré
se zamyslet nad tím, jaká je krajina, ve které žijeme a jak bychom jí tím prospěli, či uškodili. A tak předem
děkujeme za racionální nápady, které pomohou našemu územnímu plánu vychytat chyby a být dobrým nástrojem
pro rozhodování v území.

Všem přeji krásné jaro! S úctou Mgr. Dagmar Zajíčková, starostka
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Slovo starostky

Začali jsme pořizovat nový územní plán. Je to
proces asi tak na 2 roky. Zdálo by se tedy, že je na
všechno dost času. Opak je pravdou – tak jako u stavby
domu jsou nejdůležitější základy, tak i u územního
plánu je nejdůležitější první etapa – zadání, a v té právě
jsme. Při šalování komína nezměníte půdorys pokojů
Vašeho domu v přízemí a stejně tak v návrhu územního
plánu pro veřejné řízení, kdy již je návrh téměř
kompletní, jen těžko budeme měnit např. vymezení
zastavitelných ploch obce. Proto Vás co nejotevřeněji
a zároveň velmi naléhavě vyzýváme – přihlaste se nyní
se svými požadavky na to, co by se v územním plánu
mělo řešit, a to písemně do 22. 4. 2017 včetně.

Chcete stavět za Vaši zahradou domek pro
dceru – napište nám „Chci na pozemku parc. č. to a to
stavět barák pro holku!“, jméno, příjmení, podpis, číslo
parcely a to nám úplně stačí. Nechcete, aby se vedle
Vaší zahrady stavělo – tak nám to také napište. Chybí
Vám v obci něco, co souvisí s využitím území
a životem obce, školka, škola, parčík, dětské hřiště,
plácek na fotbal… tak, prosím, pište.

Raději vypořádáme 100 požadavků, z nichž
75% nebude o územním plánování, než aby nepřišlo
teď nic a za rok jste Vy měli pocit, že bez Vás má naše
obec nový územní plán, ale pro kočku. Ale on bez Vaší
participace dobře nakreslit vlastně ani pořádně nejde!
Pokud se otevřeně nepobavíme o tom, co bychom
chtěli změnit, kde nás tlačí bota, co je dobře a mělo by
to tak zůstat – tak projektant nebude mít od nás lokální
vstupy a podle toho jeho práce bude vypadat. Snad

bude formálně skvělá, ale bez znalosti našich místních
problémů a bolavých míst. Právě teď je čas se otevřeně
bavit a klidně i pohádat. Do uvedeného data Vás
prosíme o Vaše požadavky, podle litery stavební zákona
musí být písemné, nebo přijďte na úřad a sepíšeme
to zde.
A co bude následovat?

Po etapě tvorby zadání nového územního plánu
jej bude zastupitelstvo schvalovat. Zadání je soupis
toho, co chceme v něm řešit. Poté bude vypsáno
poptávkové řízení na projektanta. Po cca 3 měsících
jeho práce, někdy před Vánocemi, zveřejníme návrh
územního plánu. Budeme mít opět šanci se k němu
po dobu měsíce a půl vyjádřit, to už formou
připomínek. Druhá možnost pro Vás. Stejně tak návrh
ÚP podrobí kritice dotčené orgány a opřipomínkují
sousední obce. Nakonec jej posoudí na krajském úřadu.
Pokud projde…
Projektant jej opraví podle výsledku projednání a půjde
do ostrého veřejného řízení o návrhu. Zde majitelé
dotčených pozemků uplatní námitky, všichni ostatní
mohou uplatnit připomínky. Třetí a poslední šance pro
Vás. O námitkách i připomínkách rozhodnou
zastupitelé a poté vydají územní plán jako tzv. opatření
obecné povahy. To je ale cca za 16 měsíců.
Tak nám držte palce, ať společně s Vámi tento proces
zvládneme ku prospěchu dalšího vyváženého
a přiměřeného rozvoje obce.

Dagmar Zajíčková, starostka

Územní plán
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Co se ve Struhařově chystá – aneb neleníme….!

• Chodníky Ondřejovská – Bylo provedeno vyčištění dešťové kanalizace podél komunikace Ondřejovská
a její kamerové zkoušky, abychom chodník nestavěli na trubkách, které bude třeba následně opravit. Dešťová
kanalizace byla více jak z poloviny zanesena sedimenty, zdá se že ji nikdo nečistil několik desítek let, některé šachty
se ani nedaly najít, opět trochu archeologie. Dešťovka je v některých místech úplně prorostlá kořeny, jinde
do ní zaústěny trubky napříč profilem, budou potřeba alespoň její lokální opravy. Každopádně prosíme majitele
přilehlých nemovitostí, aby v zeleném pásu nad dešťovou kanalizací nesázeli žádné dřeviny, které ji potom svými
kořeny narušují. Naopak budeme muset stávající křoviny vytrhat a potrubí pod nimi zničené vyměnit. Chodník
se připravuje ve směru na Ondřejov po pravé straně, bude přiléhat k silnici a ponechán zelený pás mezi ním
a ploty. Chodník je projektován od ulice U Lesa po ulici Na Výsluní. V části za křižovatkou s Mnichovickou bude
veden po lávce, vzhledem k hlubokému příkopu a inženýrským sítím není jiná možnost. Součástí projektu bude
i zpomalovací semafor u autobusové zastávky U Hřiště. V současnosti je hotov projekt pro územní rozhodnutí
a pokračuje se ke stavebnímu povolení a žádosti o dotaci. Snad se podaří, aby v příštím roce byl realizován… vše
závisí na dotacích, zkusíme uspět. Samozřejmě se snažíme dojednat paralelně i opravu krajské komunikace, snad
se to zase povede, držte palce.

• Základní školy  jsme nadále v jednání s Ondřejovem na přípravě projektu nové svazkové školy v Ondřejově.
Jedná se o dobrý záměr leč investičně náročný, který je ve fázi studie a příslibu možné dotace. Většina dětí ze
Struhařova odchází v současnosti do ZŠ Mnichovice, se kterými máme podepsanou spádovost, do stávající
Ondřejovské školy se již mnoho nevejdou. V jednání je i možnost opravy budovy bývalé školy na návsi pro první
stupeň ZŠ.

• Pro informovanost občanů zastupitelstvo odsouhlasilo pořízení informační SMS brány, mobilní
aplikace a nové webové stránky obce. Pro lepší organizaci jakékoliv výstavby v obci pak pořizujeme Geografický
informační portál (GIS), který budou moci prostřednictvím obecního webu rovněž využívat. Na všech těchto
projektech intenzivně pracuje nově zvolený II. místostarosta Pavel Kudrman.

• Ve spolupráci s Klubem seniorů Mnichovice, Ladovým krajem, Zvánovicemi a Ondřejovem se připravuje
projekt naučníé stezky Krásné vyhlídky II. etapa. Je zadáno zpracování projektové dokumentace a geodetického
zaměření a hledají se dotační možnosti.

• Rozšíření a rekonstrukce VO – připravuje se zadání pasportu a projektu pro případné žádosti o dotace.
• Probíhá pořízení Nového Územního plánu a II. Výběrové řízení na svoz odpadu.

Dagmar Zajíčková, starostka

• Rekonstrukce Komunikací IV. etapa – je zpracován projekt
rekonstrukce na dokončení oprav (včetně asfaltování) v dosud
neřešených kouscích komunikací – Jevanské – kolem křižovatky
se Spojovací, Vilové – kolem křižovatky s Na Výsluní, K Průhonu
– před křižovatkou s V Zahradách, V Zahradách  od Optrealu
k proluce. Pokusíme se tyto „kousky“ postupně uplatnit nejspíše
na krajské dotace. Nepůjde to najednou, již není možné si sáhnout
na větší objem peněz, ale postupně po letech to dokončíme. Bez
dotace s použitím nastřádaného asfaltového recyklátu budeme ještě
letos realizovat opravy komunikací v chatových osadách – Borová,
Smrková, Březová, Pod Rybníkem, U Studánky, Souběžná – neřešený kus od Jevanské a cestu ke Hřbitovu.
Tady jsou již provedena opatření pro odvod dešťové vody, vyčištění příkopů atp.

• Rozšíření a optimalizace Kompostárny – tento projekt je ve fázi

zadávání studie optimalizace. V současnosti se již na plochu

kompostárny kapacitně nevejdeme a je třeba doplnit další technická

zařízení pro zefektivnění výroby.

• Optimalizace vodovodu a ČOV – zatím nezadáno, bude třeba

posoudit možnosti navýšení kapacity vodních zdrojů, úpravny vody

a vodojemu, u ČOV pak pořídit kalolis a intenzifikovat ji/rozšířit.
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Druhou dubnovou sobotu celý Ladův kraj
věnoval úklidu obcí a přírody od odpadů, které tam
nepatří. Je vidět, že místní si svého prostředí umí
vážit, brigádníků přišlo přes padesát a z toho spousta
dětí a mládežníků, zapojili se Sokolové i Hasiči, i na
vlastní svoz pytlů do kontejneru se objevil
dobrovolník s dodávkou, bylo nás hodně a práce šla
od ruky. Vybaveni pytli a rukavicemi vyrazili všichni
do svých vybraných úseků obce, cest, lesů, polí
a za chvíli bylo čisto a kontejner téměř plný. Tentokrát
se jej úplně naplnit nepodařilo, což je ale vlastně dobrá
zpráva. Odpadků kolem nás totiž už každoročním
vysbíráváním opravdu rapidně ubylo. Za těch 15 let
už je snaha struhařováků v okolí hodně vidět. Vytěžili
jsme již snad všechny staré černé skládky, další
odpady skoro nepřibývají, jen kolem silnic nám
tu řidiči občas něco odhodí. A tak letos děti mezi
sebou soutěžily, kdo vůbec nějaký ten odpadek najde
a skoro se prali o to, kdo ho dá do pytle. No tak to už
je paráda! Dík kompostárně už nám za humny ani
nevznikají hromady divokých kompostů a tak můžeme

na své prostředí, které si takhle aktivně udržujeme,
být právem pyšni. Ano Struhařov je čistá a krásná
obec, ve které je nám všem moc fajn.
Děkuji tímto všem, kteří pomohli a pomáhají na
jarních úklidech a nejen při nich. Děkuji každému,
kdo si váží svého okolí a přírody, nejen uklízí
a pečuje, ale i odpady likviduje, jak má a to včetně
jejich správného třídění!!! Užijte si jaro v našem
čistém Struhařově!

Dagmar Zajíčková, starostka

Koncem února Struhařovský život obohatil o taneční
kulturu XI. Obecní ples. Naladila nás již tradiční přehlídka
tanečních ukázek různých stylů – od Swingu v temperamentním
a nonšalantním podání mistra Zdeňka Pileckého, kterému již
jedna partnerka na tanec nestačí a tak vytáčí hned dvě najednou,
přes žhavé Argentinské Tango v klasickém podání Lídy Janské
s Antoniem, veselou Salsu Verči Husinecké s Jirkou až po
smyslný Zouk Honzy Valáška s Kateřinou. Bylo patrné, že tahle
inspirace a snad i průběžná snaha o zvýšení „taneční
gramotnosti“ v místních tanečních ve Struhařově padá na

Roztančený Struhařov aneb ohlédnutí za struhařovským obecním plesem

úrodnou půdu  snad nikdo nevydrží sedět a všichni tančí. Jen ten prostor, kdyby se nám podařilo na tanec trochu
zvětšit… kdo ví třeba jednou…? Tak všem přeji radost z tance i ze života!

Dáša Zajíčková

Čistý Ladův kraj – Ukliďme si Struhařov

Odpady, odpady, odpady

Odpady jsou poslední roky aktuálním tématem v celé republice a Struhařov spolu s obcemi regionu
rozhodně nezůstává pozadu a snaží se držet krok s ekologickým trendem maximálního vytřídění a znovuvyužití
odpadů a minimalizace směsného komunálního odpadu. Zákonem daný zákaz skládkování směsného komunálního
odpadu od roku 2024 není legrace a je třeba se na něj připravit. Každou obec, která nevytřídí alespoň 50% z odpadu,
to postupně na poplatku za skládkovné bude stát více a více peněz směrem k roku 2024. Jak jsme na tom aktuálně
ve Struhařově? Za rok 2016 jsme vyprodukovali 237 t směsného komunálního odpadu a 46t odpadu jsme vytřídili
(papír, sklo, nápojové kartony, plast, nebezpečné odpady, kovy), jinými slovy, z celkového množství odpadu jsme
vytřídili jen cca 16%, což není mnoho. Loňská realizace mnoha sběrných míst pro tříděný odpad v obci a sběrný
dvůr dávají každému možnost, aby se choval ekologicky a odpady opravdu třídil. Dochozí či dojezdová vzdálenost
je všude nastavena tak, aby byla zvladatelná. Na domácí předtřídění si na obci můžete zakoupit za 5Kč barevné
pytle, do kterých lze odpad odděleně shromažďovat a pak jednou za čas vyprázdnit do kontejneru na sběrném místě.
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Poplatky za odpady ve zkratce

• Výše poplatků za svoz komunálního odpadu zůstává
stejný jako roce 2016  najdete na www.stuharov.cz.
• V rámci zaplaceného poplatku za popelnici na odpady
má každá nemovitost nárok na bezplatný svoz
biopopelnice 1 x za 14 dní.
• V případě, že chcete svoz biopopelnice každý týden
je potřeba uhradit na obci poplatek ve výši 500, Kč.
• Svozový den biopopelnic probíhá vždy v liché úterý,
svoz bude probíhat od 11.4. do 5.12. Upozorňujeme,
že v případě poklesu teploty pod nula stupňů Celsia,
nebude svoz proveden z důvodu možného poškození
nádob.
• Svozový den pro vývoz popelnic na odpady zůstává
ve středu. 14 x denní pak v lichou středu. Měsíční
1. středu v měsíci.
• Pokud zaplatíte poplatek za odpady přes účet, je nutné
se následně dostavit v úředních hodinách na obecní úřad
pro známky na popelnice a dále pro kartičku, která
opravňuje plátce odpadů ke vstupu na Sběrný dvůr
a Kompostárnu Struhařov.
• Při vstupu do Sběrného dvora a na Kompostárnu
Struhařov je nutné předložit kartičku, kterou obdržíte
pouze po zaplacení poplatku za odpady.

Klasické složky – papír, plast, sklo  znáte již asi všichni. Mnozí možná ale nevíte, že nápojové kartony (krabice
od mléka džusů atp.) lze třídit do žlutých kontejnerů spolu s plasty, svozová firma si je dotřiďuje. Na 3 sběrných
místech přibyly kontejnery na drobné kovy – shromažďujte tedy odděleně plechovky, víčka od jogurtů atp. máte
je kde odděleně likvidovat. U sběrného dvora a na Školním náměstí jsou pak pro charitu dva kontejnery
na nepotřebný textil (zabalte čisté do igelitové tašky a vhoďte do kontejneru). Na 5ti sběrných místech je pak šedá
popelnice s otvorem sloužící na jedlé tuky, kam můžete v uzavřených lahvích odevzdat použitý olej např z fritézy,
pánve atp. Ve sběrném dvoře pak máte navíc možnost likvidovat nebezpečné odpady, baterie, pneumatiky,
elektroodpad – drobné i větší spotřebiče. Suť jen v omezeném množství do 0,5m3/nemovitost a rok – jinak
si musíte objednat sami kontejner na vlastní náklady.

Obec Struhařov spolu s ostatními obcemi regionu v rámci připravovaného výběrového řízení na svoz
odpadů jednoznačně požadují individuální vážení odpadu z čipovaných nádob (popelnic) s cílem zjistit skutečnou
produkci Směsného komunálního odpadu v obcích, ale i u jednotlivých nemovitostí. Do budoucna pak již bude
pro každého i ekonomicky výhodnější odpad maximálně třídit a tak je dobré se to naučit již nyní. Většina z nás jistě
chápe, že nekonečné skládkování odpadu není na naší zemičce možné a alespoň tříděním odpadu můžeme pomoci.
Počítáme s tím, že obec bude ve svozové dny provádět namátkové kontroly odpadu v popelnicích s cílem zjistit, zda
do nich opravdu občané ukládají pouze směný odpad po vytřídění a tento neobsahuje např. pet lahve, sklo či papíry.
Tyto komodity do popelnic rozhodně nepatří!

Odpady z podnikatelské činnosti  provozovny

Do společných zařízení – kontejnerů na sběrných
místech a sběrném dvoře zásadně nepatří jakýkoliv
podnikatelský odpad. Jinými slovy, všichni, kdo máte
provozovnu ve Struhařově v souladu se zákonem
o odpadech musíte mít řádně zpoplatněnou smlouvu
o likvidaci tohoto odpadu vzniklého z podnikatelské
činnosti buď přímo se svozovou firmou nebo smlouvou
s obcí, na jejímž základě pak lze systém obce využívat.
Bohužel se často děje, že z kontejneru na plast trčí
nárazníky z oprav automobilů z nedaleké autodílny,
kontejner na sklo vedle restaurace se rychle přeplňuje
a kartony na papír se podezřele přemnožují v blízkosti
jiné obchodní provozovny.

Každý by měl být zodpovědný za své odpady
a v případě podnikatelů si jejich likvidaci zajišťovat
individuálně tak, aby na ni nedopláceli ostatní občané
v rámci poplatku za odpady! I v tomto smyslu budou
prováděny kontroly v provozovnách. Pokud nemáte
likvidaci podnikatelského odpadu zajištěnou, neváhejte
přijít na obec podepsat smlouvu o zapojení do systému
svozu odpadů obce.

Dagmar Zajíčková, starostka
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Provoz kanalizace  Stočné
V měsíci květnu bude jako každoročně provedena fakturace stočného z jednotlivých domácností

napojených na kanalizaci ve Struhařově. V souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích
v aktualizovaném znění však dojde i ve Struhařově k upřesnění výběru stočného v provozovnách
podnikatelů.

Mnozí z Vás podnikají v rámci svého rodinného domu, někteří máte i zaměstnance, pro provoz
firmy spotřebováváte mnohem více vody než běžný občan a tuto rovněž vypouštíte do kanalizace. Je tedy
spravedlivé, aby stočné bylo úměrné rozsahu Vašeho provozu, který jak sami uznáte, bude asi větší, než
když v domě bydlí jen rodinka. Směrná čísla spotřeby vody, daná vyhláškou, která pro výpočet stočného
u rodinných domů užíváme, pamatují i na jednotlivé typy a velikosti provozoven. Dále uvádíme
na příkladech provozoven, co Vás tak asi ve fakturacích čeká:

Jinými slovy – žádáme majitele provozoven, aby vyplnili a odevzdali dotazník o jednotlivých
provozovnách vložený v těchto Informacích a následně přišli podepsat v tomto smyslu dodatek
smlouvy o odvádění odpadních vod.

Snaha o fejeton – česky podčárník

První vlaštovka je tu!
Podařilo se mi předleťet vlašťovku obecnou (hirundo rustica) o měsíc. První vlaštovka jsem letos

ve Struhařově já. Samozřejmě obrazně. Jsem prga, na kterého ve Struhařově přišel anonym, (posíláno lidmi, kteří
se neumějí podepsat), že mi kouří z komína.

Zajímavé na tom je zejména to, že pokud je poslán anonym na osobu, která má živnost na cokoli, nemusí
být doložen deklarovaný půlhodinový filmový záznam, ani jako první tytyty jen písemná domluva, ale přímo k Vám
přijde kontrola. Odůvodnění je jednoduché – pokud je stacionární zdroj umístěný v objektu se sídlem živnosti,
je možné provést kontrolu zdroje bez vzniku předchozího opakovaného důvodného podezření a písemného
upozornění. A je to. Dle §25 zákona o ochraně ovzduší lze podnikající fyzické osobě uložit pokutu do výše 50.000,
Kč. Tak uvidím, co mi přijde.

Jaké z toho plyne ponaučení – nepálit rámy z oken, ( k čemuž jsem se férově přiznal), ani kredenc
po babičce. Za to mě budiž potrestáno právem, neboť jsem ji měl nechat renovovat a ne prohnat kotlem.

Pro Vás z toho plyne zrušit živnosti, pokud máte doma ještě kotel, aby s Vámi bylo jednáno jako
s nepodnikající osobou a tím jste zařazeni do směšné kategorie pár tisícovek. Taky si zajistěte revize
na kotel a kouřové cesty, aby nebyla pokutička větší. Taky nepalte lakovaná prkna ani postel po dědovi, smrdí
to a především ti, kteří včera pálili, co jim do ruky vlezlo, ale dnes se zmohli na tepelné čerpadlo
a neumějí se podepsat, nebudou mít důvod svěřovat se odborům životního prostředí.

Hezké jaro  Pavel Dlouhý
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Vysbírané vysloužilé elektro by vydalo na 750 petřínských rozhleden

Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175 tun a tyčí se do výšky 65,5 m. Jen ze železa
získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 11 let předali k recyklaci, by se takových
rozhleden dalo postavit 750.

Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by se tím dále ztenčilo ubývající nerostné
bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří získat zpět a znovu využít kolem
90 procent materiálů, z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba je z více než
poloviny vyrobena ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.

Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře vidět zejména posledních 11 let, kdy se v České republice
vysloužilé elektro systematicky sbírá a recykluje. ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním
systémem a zajištuje zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, se za tu dobu postaral o sběr a následnou
recyklaci více než 17 milionů spotřebičů.

Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu měřící přes 6 000 kilometrů, takže by se daly hned
dva a půl krát vyskládat po obvodu státní hranice České republiky.

Století vytrvalci i jepičí život

Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech začaly zabydlovat už začátkem
20. století. Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače. Souviselo to s vlnou masového připojování
ke vznikající elektrické rozvodné síti.

Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design, základní technologické principy ale zůstaly stejné.
A nedokážeme si bez nich představit každodenní život. Potvrdil to i průzkum, který ELEKTROWIN letos
uskutečnil. Více než polovina dotázaných by si vzala lednici dokonce na pustý ostrov – tak je pro
ně nepostradatelná. Pětina by ocenila, kdyby jim život Robinsonů zpříjemňovala pračka.

Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. Typickým příkladem byl hit 90. let, videorekordéry
systému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou v posledních letech nahrazovány paměťovými
médii.

Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen v muzejních sbírkách, se naopak
do domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších
pochutin, které se naposledy masově vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. Některé nesou dokonce stejnou značku,
je pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních firemních muzeích.

Novinka Made in EU

I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů v českých domácnostech žádnou novinkou, stále ještě
poměrně nový je způsob, jak s nimi nakládáme po skončení jejich životnosti. Když totiž našim předkům dosloužila
lednice nebo vysavač a skutečně již nešly opravit, zůstávaly dál  „na památku“. Jejich pořízení totiž představovalo
tak velkou investici, že vyhodit je bylo nepředstavitelné. Kam také?

K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích docházet až v 60. letech minulého století.

Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit teprve na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005,
tedy právě před jedenácti roky, kdy se do české legislativy promítla tehdy nová evropská směrnice.

Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se nevešly, vozit na černé skládky. Jinde
v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla
nová povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.

Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad,
který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny
znovu použít.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí
spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého působení na trhu,
zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.
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Klub seniorů

8.března se na pozvání pana poslance Miloše Babiše uskutečnila prohlídka Poslanecké sněmovny ČR v Praze.
Z velké většiny struhařovští senioři společně s paní starostkou Dagmar
Zajíčkovou shlédli nejprve zajímavý dokument o historii českého
parlamentarismu. Poté prošli s paní průvodkyní a panem poslancem
Babišem různé prostory rozlehlého areálu několika historických budov,
včetně jednacího sálu.

Během prohlídky jsme se na jedné z chodeb náhodně setkali s paní
ministryní Karlou Šlechtovou, která s námi prohodila několik milých slov,
a mimo jiné se také zajímala o naši obec.

Po prohlídce Parlamentu ČR jsme využili pěkného, téměř jarního počasí, k příjemné pěší cestě po Karlově mostě.

V dubnu se senioři chystají na jednodenní autobusový zájezd do Žďáru n/Sázavou, Zelenou Horu a Třebíče. Nebude
samozřejmě chybět pravidelné plavání v hotelu Sen v Senohrabech.

Jana Povýšilová, členka klubu

/máme ještě 4 volná místa na jednodenní zájezd autobusem do Žďáru n/S. , Zelené Hory a Třebíče,
v případě zájmu volejte tel. 773293402/

To my jsme ti chudí
Anna F.

Vím, někdy zdá se, jakoby sinavý opar
plazil se světem,
jemuž únavou padají zšedlé vlasy.
Když říjnový vítr při zemi začne vát,
lidé na mrtvé budou vzpomínat asi
a budoucího se zas začnou bát.

To nicotná opona šera a zimy,
jež sedá na krajinu, domov i srdce,
zasáhne křehké duše tak zle,
tak prudce!
Pak úzkostí studené ruce se chvějí,
kryjíc obličej zbrázděný starostí
a jakoby z poza skla okolo hlasy znějí,
když bez ustání sypou své žádosti.

Vím, zdá se, že život je nit úzká,
po níž musíme každý jít,
mezi propastí natažená a ještě kluzká,
těžko se na ni i jen postavit.

Jakoby se nám spíše přihodil svět,
dýcháme lehce a žilami nám proudí
krev.
Stejná vítězům, stejná padlým
a stále se ptáme, co s životem
zvadlým?

Lidé teď nežijí život, jen přežívají
a vzhlíží jen k věcem, co postrádají.
Jen slepě za majetkem spěcháme
a ptáteli se proč, dozvíte se všude
to samé:
musím po té kluzké niti jíti
a rodinu svou uživiti!

Ale jak drahé to co máme je,
víra, láska, naděje!
Což jako vítr má slova kolem uší vám
piští?
Nezajímá snad vás, co přinese den
příští?
Jak stébla trávy unášená řekou,
zmítáme sebou v proudu žití,
ale bojíme se o svou postel měkkou
a tváříme se jako sbití.

Ale žití je spíše pavučinou,
nežli kluzkým vlákýnkem,
je rozmanité, stříbřité
a voní, jak čaj s pelyňkem.

Někdo jím spěchá, stále v kruzích,
nezastaví se, neocení,
každé rozhodnutí ho po čase mrzí
a nakonec je potlučený.

Ale u těch, kteří žijí z mála,
jejichž rodina jen strádá,
nikdo nezabrání, aby se celá smála
a nevědí, co znamená slovo zrada.

Žijí z barvité vůně květů,
smějí se na čerstvý vzduch,
přejí lásku jiným světům
a duše mají lehké, jako křídla much.

Snídají úsvitu paprsky bledé,
k obědu mají polibky,
myslí jen kudy asi cesta milovaných
vede když jim svět přehodí vyhybky.

Přestože prohodí tři slova za den,
v očích jim vidět je obrovský vděk,
to my sedáme u horkých kamen
a reptáme, jak omezuje nás i ten věk.

Tichá láska jim proudí ze srdcí
a volní jsou jak ptáci,
v prachu tančí ve svých náčrtcích
ale ke štěstí jim to stačí.

Večer hvězdy sledují a o vesmíru sní,
dokud neusne i ten poslední.
Pak tiše v souhře dechů
leží na posteli z měkkého mechu,

Každý den s úsměvem uvítají,
plní očekávání,
až dech se jim zatají.



ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo odsouhlasilo:
Zasedání č. 1/2017 konaného dne 25.1.2017
1. Účetní uzávěrku Obce Struhařov za rok 2016.
2. Účetní uzávěrku TS Struhařov pro rok 2016.
3. Smlouvu o společném zadávaní veřejných zakázek a Smlouvu o poskytování služeb za účelem optimalizace smluvního vztahu.
4. Zadávací dokumentaci včetně návrhu Kupní smlouvy k projektu ,,Pořízení nové CAS pro JSDH Struhařov“.
5. Pořízení stroje Dakr Panter FD 2H včetně zimních nástaveb (kartáč, box na smetky, vozík, sypač).
6. Dodatek č.1 Dohody o narovnání mezi Obcí Struhařov a Optreal, spol. s.r.o. – prodloužení termínu dokončení a předání sítí,

komunikací a veřejných prostor do 31.12.2017.
7. Směrnici – Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Struhařov.
8. Zřízení funkce druhého místostarosty s odměnou 6500, Kč hrubého měsíčně.
9. Jmenování 2. místostarosty – Pavla Kudrmana.
10. Jmenování předsedy Kontrolního výboru – Ing. Jitky Zákravské.
11. Vybudování 3. parkovacích míst v ul. Požárníků na náklady žadatelů s tím, že tyto budou zpevněny vegetačními tvárnicemi

a žadatelé se budou o ně starat a udržovat je v pořádku a spolu s nimi i o přilehlý cíp obecního pozemku (sekáním).

Zasedání č. 2/2017 konaného dne 1.3.2017
1. Pořízení nového územního plánu obce Struhařov.
2. Po zajištění splnění kvalifikačních požadavků pořizovatelem nového Územního plánu (Obcí Struhařov), uzavřít Příkazní

smlouvu s osobou kvalifikovanou  „létajícím pořizovatelem“
3. Pověřit Mgr. Dagmar Zajíčkovou určeným zastupitelem pro pořízení nového územního plánu.
4. Zadat zpracování návrhu Smlouvy na revolvingový úvěr, který by měl pokrýt plánované spolufinancování dotovaných projektů

nákupu CAS, Výstavby ZŠ, výstavba chodníků Ondřejovská, rozšíření kompostárny. Převedení 100 000, z běžného účtu na fond
obnovy komunikací a 200 000, na fond obnovy VaK za loňský rok z účtu u ČNB.

5. Účetní uzávěrku MŠ Stonožka 2016.
6. Kladný hospodářský výsledek MŠ Stonožka 2016, který činí + 47 191,99, Kč a jeho ponechání MŠ Stonožka

a přerozdělení na fond rezerv 37 753,59 a fond odměn 9 438,40.
7. Výjimku z počtu dětí v MŠ Stonožka na 56 dětí.
8. Stanovení školského obvodu MŠ Stonožka Struhařov pro katastr obce Struhařov.
9. Pro zvýšení informovanosti občanů zadání SMS rozesílkové služby firměAXiMA a mobilní aplikaci pro chytré telefony.
10. Pořízení nového webu  na základě poptávky vybrat nejvýhodnější nabídku (s prověřením referencí).
11. V případě prokázání kvality stroje STIGA Park pro 540 IX 4WD při jeho prezentaci, zakoupení tohoto stroje.
12. Uložení zastupiteli Mgr. J. Jančíkovi, na příštím zasedání předložit ke schválení návrh vyhlášky obce Struhařov o omezení doby

nočního klidu pro vybrané společenské akce.
13. Nové dispoziční uspořádání stánku u Hliněného rybníka s podmínkou zachování stávajícího půdorysu objektu a s podmínkou dokončení

vnějších úprav objektu a zajištění výrazně lepší údržby a úklidu celého pronajatého pozemku, s předpokladem navýšení nájmu
pozemku a stánku.

14. V návaznosti na přípravu rekonstrukce komunikací ve Struhařově recyklátem, zadat drobné vodohospodářské úpravy (odvodnění atp.)
místních komunikací napřímo f. Antoš v celkové výši do 50 000, Kč.

15. Rozsah poptávky pro opravy komunikací recyklátem a rozsah pro přípravu projektu pro rekonstrukci místních komunikací včetně
asfaltového krytu. Zadání projektu pro opravy místních komunikací IV. etapa v provedení s živičným povrchem.

16. Rozpočtové opatření č.1/2017.
17. Záměr konání letních lesních aktivit pro děti klubem Čtyrlístek – s názvem Prales.
18. Užití znaku obce Struhařov občanem Jančíkem pro účely prezentace veřejnosti.
19. Odpověď firmě Energreen ve věci reklamace síta Nover, ve smyslu trvání na podmínkách navržené dohody o narovnání.
20. Smlouvu o výkonu Pečovatelské služby Mnichovice pro rok 2017.
Zasedání č. 3/2017 konaného dne 29.3.2017
1. Obecně závaznou vyhláškou obce Struhařov č. 1/2017, kterou se stanoví školský obvod Mateřské školy Stonožka, zřízené obcí Struhařov.
2. Obecně závaznou vyhlášku č.2/2017 Obce Struhařov, o nočním klidu.
3. Opravu komunikací recyklátem v pořadí: priorita 1  Březová, Smrková, Borová, Souběžná; priorita 2  Pod Rybníkem, Ke Studánce.
4. Příspěvek ve výši 15 000, na úhradu péče o pacienta Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech.
5. Změnu kultury pozemku části b parc. č. 134/35 v k.ú. Struhařov u Mnichovic z orné půdy na travní porost.
6. Pronájem nebytového prostoru skladu u budovy bývalé školy za cenu 1500,/rok, pro tento účel vyhlášení záměru pronájmu

a na příštím zasedání předložení ke schválení návrhu Nájemní smlouvy.

Termíny zasedání v roce 2017  3.5., 24.5., 28.6., 6.9., 11.10., 15.11. a 13.12., vždy od 19:00 hod.
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Zápis do MŠ Stonožka Struhařov se uskuteční dne 2. května v prostorách mateřské školy od 14, 00 do 17, 00 hod.

U zápisu nerozhoduje pořadí žádostí, ale přijímá se podle stanovených kritérií, která jsou v souladu s novelou školského zákona.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a přinese:

*rodný list dítěte
*OP zákonného zástupce, který dítě přihlašuje

*vyplněnou přihlášku k docházce do mateřské školy
/vytisknout na www.struharov.cz/

*vyplněnou přihlášku ke stravování/vytisknout na struharov.cz/
*dítě s trvalým pobytem ve Struhařově si přinese potvrzení o této skutečnosti, vydává se v kanceláři

obecního úřadu v úředních hodinách.
*potvrzení od lékaře, že je dítě způsobilé nastoupit do MŠ, splňuje povinná očkování/netýká se dětí povinně

předškolně vzdělávaných/, popř., že vyžaduje speciální péči v některé oblastismyslové, tělesné, či jiné

U zápisu zákonný zástupce obdrží:

*registrační číslo žádosti
*informaci o možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

*informaci o platných kritériích k přijetí a počtu obsazovaných volných míst

Ředitelka školy rozhodne o přijetí/ nepřijetí dítěte po zpracování a zaregistrování všech žádostí podaných
u zápisu. Nepřijatým přijde rozhodnutí poštou, přijaté děti budou zveřejněny pod registračním číslem na webu obce
a na vývěsce před mateřskou školou a v mateřské škole.

Zákonný zástupce přijatého dítěte, který podával žádost, má povinnost se v předem dohodnutém čase
dostavit k převzetí rozhodnutí. Zároveň obdrží informaci o vstupní schůzce pro rodiče.

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní
docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona). Vzdělávání
je povinné pro občany ČR a cizince s pobytem na území ČR déle než 90 dnů, ale nevztahuje se na děti s hlubokým
mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i jinými způsoby uvedenými v novele zákonanapř. individuálním
vzděláváním dítěte, přesto musí být dítě přihlášeno v mateřské škole a dostavit se v dohodnutém termínu
k přezkoušení.

Zároveň s povinným předškolním vzděláváním, které je v celém rozsahu bezplatné /rodiče hradí pouze
stravu/, přichází nově i určení školských obvodů mateřských škol.

Školským obvodem MŠ Stonožka Struhařov je území obce Struhařov. Mateřská škola má tedy povinnost
přijmout povinně vzdělávané děti ze svého školského obvodu, nárok na vzdělávání mají i 4 leté děti z tohoto
školského obvodu. Zákonný zástupce může přihlásit své dítě, které má nově povinnost, či nárok na předškolní
vzdělávání i do jiné mateřské školy, ale tam nemusí být dítě přijato, pokud mateřská škola nebude mít dostatečnou
kapacitu.

Veřejná vyhláška č.1/2017, o stanovení školských obvodů mateřských škol zřízených obcí Struhařov, která
stanovuje spádovost v rozsahu katastru Struhařov, byla odsouhlasena na zasedání č.3/2017 dne 29.3.2017.

Mgr. Martina Toťová, ředitelka MŠ

Zápis do MŠ Stonožka Struhařov a změny ve školském zákoně



Kalendář akcí
30. dubna  Čarodějnice  hudba (F. Sklář)
1. května  Běh Krásné vyhlídky (Obec Struhařov, Sokol z.s.)
3. června  Dětský den (OS Struhadlo)
910. června  Oslava 620let Struhařova
17. června – Posezení po sezóně (Sokol z.s.)
24.června  Neckyáda  hudba (Dobrovolníci, Obec, F. Sklář)
1. (8.) července  Hasičský táborák
8. července  hudba (F. Sklář)
12. srpna  hudba (F. Sklář)
17. srpna  MEMORIÁL Jaroslava Medřického (Sokol z.s.)
2. září  Rozlučka s létem  hudba (F. Sklář)
9. září  Pohádkový les (OS Struhadlo)
30. září  Houbobraní (F. Sklář)
říjen  Pochod Krásné vyhlídky
říjen  Drakiáda (Obec Struhařov)
28. října  Podzimní táborák + Dýňování  hudba (F. Sklář)
říjen  Vítání občánků (Obec Struhařov)
17. listopadu – Posezení po podzimní půlsezóně (Sokol z.s.)
2. prosince  Mikulášský lesní běh (Sokol z.s.)
3. prosince  Jarmark a Mikulášská zábava pro děti (Obec
Struhařov + OS Struhadlo)
10. prosince  Vánoční setkání seniorů
16. prosince  Zpívání pod stromem (Obec Struhařov)
21. prosince  Slunovrat (F. Sklář)

Změny termínů kulturních akcí vyhrazeny.

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo odsouhlasilo:
Zasedání č. 1/2017 konaného dne 25.1.2017
1. Účetní uzávěrku Obce Struhařov za rok 2016.
2. Účetní uzávěrku TS Struhařov pro rok 2016.
3. Smlouvu o společném zadávaní veřejných zakázek a Smlouvu o poskytování služeb za účelem optimalizace smluvního vztahu.
4. Zadávací dokumentaci včetně návrhu Kupní smlouvy k projektu ,,Pořízení nové CAS pro JSDH Struhařov“.
5. Pořízení stroje Dakr Panter FD 2H včetně zimních nástaveb (kartáč, box na smetky, vozík, sypač).
6. Dodatek č.1 Dohody o narovnání mezi Obcí Struhařov a Optreal, spol. s.r.o. – prodloužení termínu dokončení a předání sítí,

komunikací a veřejných prostor do 31.12.2017.
7. Směrnici – Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu obce Struhařov.
8. Zřízení funkce druhého místostarosty s odměnou 6500, Kč hrubého měsíčně.
9. Jmenování 2. místostarosty – Pavla Kudrmana.
10. Jmenování předsedy Kontrolního výboru – Ing. Jitky Zákravské.
11. Vybudování 3. parkovacích míst v ul. Požárníků na náklady žadatelů s tím, že tyto budou zpevněny vegetačními tvárnicemi

a žadatelé se budou o ně starat a udržovat je v pořádku a spolu s nimi i o přilehlý cíp obecního pozemku (sekáním).

Zasedání č. 2/2017 konaného dne 1.3.2017
1. Pořízení nového územního plánu obce Struhařov.
2. Po zajištění splnění kvalifikačních požadavků pořizovatelem nového Územního plánu (Obcí Struhařov), uzavřít Příkazní

smlouvu s osobou kvalifikovanou  „létajícím pořizovatelem“
3. Pověřit Mgr. Dagmar Zajíčkovou určeným zastupitelem pro pořízení nového územního plánu.
4. Zadat zpracování návrhu Smlouvy na revolvingový úvěr, který by měl pokrýt plánované spolufinancování dotovaných projektů

nákupu CAS, Výstavby ZŠ, výstavba chodníků Ondřejovská, rozšíření kompostárny. Převedení 100 000, z běžného účtu na fond
obnovy komunikací a 200 000, na fond obnovy VaK za loňský rok z účtu u ČNB.

5. Účetní uzávěrku MŠ Stonožka 2016.
6. Kladný hospodářský výsledek MŠ Stonožka 2016, který činí + 47 191,99, Kč a jeho ponechání MŠ Stonožka

a přerozdělení na fond rezerv 37 753,59 a fond odměn 9 438,40.
7. Výjimku z počtu dětí v MŠ Stonožka na 56 dětí.
8. Stanovení školského obvodu MŠ Stonožka Struhařov pro katastr obce Struhařov.
9. Pro zvýšení informovanosti občanů zadání SMS rozesílkové služby firměAXiMA a mobilní aplikaci pro chytré telefony.
10. Pořízení nového webu  na základě poptávky vybrat nejvýhodnější nabídku (s prověřením referencí).
11. V případě prokázání kvality stroje STIGA Park pro 540 IX 4WD při jeho prezentaci, zakoupení tohoto stroje.
12. Uložení zastupiteli Mgr. J. Jančíkovi, na příštím zasedání předložit ke schválení návrh vyhlášky obce Struhařov o omezení doby

nočního klidu pro vybrané společenské akce.
13. Nové dispoziční uspořádání stánku u Hliněného rybníka s podmínkou zachování stávajícího půdorysu objektu a s podmínkou dokončení

vnějších úprav objektu a zajištění výrazně lepší údržby a úklidu celého pronajatého pozemku, s předpokladem navýšení nájmu
pozemku a stánku.

14. V návaznosti na přípravu rekonstrukce komunikací ve Struhařově recyklátem, zadat drobné vodohospodářské úpravy (odvodnění atp.)
místních komunikací napřímo f. Antoš v celkové výši do 50 000, Kč.

15. Rozsah poptávky pro opravy komunikací recyklátem a rozsah pro přípravu projektu pro rekonstrukci místních komunikací včetně
asfaltového krytu. Zadání projektu pro opravy místních komunikací IV. etapa v provedení s živičným povrchem.

16. Rozpočtové opatření č.1/2017.
17. Záměr konání letních lesních aktivit pro děti klubem Čtyrlístek – s názvem Prales.
18. Užití znaku obce Struhařov občanem Jančíkem pro účely prezentace veřejnosti.
19. Odpověď firmě Energreen ve věci reklamace síta Nover, ve smyslu trvání na podmínkách navržené dohody o narovnání.
20. Smlouvu o výkonu Pečovatelské služby Mnichovice pro rok 2017.
Zasedání č. 3/2017 konaného dne 29.3.2017
1. Obecně závaznou vyhláškou obce Struhařov č. 1/2017, kterou se stanoví školský obvod Mateřské školy Stonožka, zřízené obcí Struhařov.
2. Obecně závaznou vyhlášku č.2/2017 Obce Struhařov, o nočním klidu.
3. Opravu komunikací recyklátem v pořadí: priorita 1  Březová, Smrková, Borová, Souběžná; priorita 2  Pod Rybníkem, Ke Studánce.
4. Příspěvek ve výši 15 000, na úhradu péče o pacienta Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech.
5. Změnu kultury pozemku části b parc. č. 134/35 v k.ú. Struhařov u Mnichovic z orné půdy na travní porost.
6. Pronájem nebytového prostoru skladu u budovy bývalé školy za cenu 1500,/rok, pro tento účel vyhlášení záměru pronájmu

a na příštím zasedání předložení ke schválení návrhu Nájemní smlouvy.

Termíny zasedání v roce 2017  3.5., 24.5., 28.6., 6.9., 11.10., 15.11. a 13.12., vždy od 19:00 hod.
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Obecně závazná vyhláška obce Struhařov
č. 2/2017, o nočním klidu

Stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší nebo žádnou.

Dobou nočního klidu se krom níže uvedených případů rozumí
doba od 22. do 6. hodiny.

1) Doba nočního klidu se vymezuje od 2:00 do 6:00 hodin,
a to v následujících případech:

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna;
b) v době konání těchto tradičních slavností: Hasičský ples

(leden), Obecní ples (únor), Ples Sokola (březen)
c) v noci z 30. dubna na 1. května – (tradiční akce u rybníka

“pálení čarodějnic“;
d) v době konání tradiční slavnosti  „Hasičský táborák“.

2) Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 do 6:00 hodin,
a to v následujících případech:

a) v době konání tradiční slavnosti  „Letní červencový koncert
u Hliněného rybníka“;

b) v době konání tradiční slavnosti  „Letní srpnový koncert
u Hliněného rybníka“;

c) v době konání tradiční slavnosti  „Zářijová podzimní akce
u rybníka“.

Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených výše
bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně

5 dnů před datem konání.



/ 11 /

Veřejná výzva
TS Struhařov nabízí pracovní místo

Technický pracovník

Náplň práce: Celoroční údržba obce, letní  sekání travních porostů pomocí křovinořezů, traktůrku
Stiga a pohonné jednotky Dakr v příslušenstvím, zimní  odhrnování sněhu traktorem se zadní radlicí,
multikárou s přední radlicí, metení chodníků pomocí koštěte na pohonné jednotce Dakr, někde ručně.
Zajištění chodu kompostárny  příjem a výdej materiálu (bioodpad, kompost), včetně jeho evidence na PC.
Zakládání kompostu s použitím míchacího zařízení a traktoru, jeho překopávka s překopávačem
s použitím traktoru. Měření teploty kompostu a vedením provozního deníku kompostárny. Prosívání
kompostu. Údržba strojů a zařízení. Sobotní nebo nedělní služby.
Drobné opravy v obecních budovách, péče o svislé dopravní značky, jejich instalace, přemístění.
Práce v lese s pilou na prořezávkách, obnova oplocenek. Zástup při nemoci kolegů na ČOV, vodárně
či sběrném dvoře.
Svážení kontejnerů s bioodpadem z okolních vesnic a biopopelnic z obce Struhařov na kompostárnu
vozidlem Fuso Mitsubishi.

Rozsah úvazku: plný nebo poloviční úvazek, nástup možný ihned
Druh pracovního poměru: Pracovní smlouva
Platová třída: 7  8, dle praxe, vzdělání
Požadavky: Řidičské oprávnění skupiny C,T – možnost získání i po nástupu

Zkušenost při práci s traktorem
Schopnost samostatné údržby strojů
Uživatelská znalost práce na PC
Vzdělání – OU, USO, SŠ technického zaměření
Spolehlivost, bezúhonnost, pracovitost, zodpovědnost a vstřícnost při jednání s lidmi

Předpoklady: Fyzická osoba starší 18ti let, občan ČR, bezúhonný, způsobilý k práv. úkonům

Uzávěrka přihlášek: !!!!!! 26. 4. 2017 do 16.00 hod !!!!!!!!

Přihlášku, která obsahuje motivační dopis a strukturovaný životopis podávejte prosím poštou,
osobně či emailem na OÚ Struhařov, Mnichovická 179, 251 64, obec@struharov.cz

Informace na tel: 323 641 874, 778 007 742
Pavel Dlouhý

Sportovní sezóna mladých hasičů začíná !!!!!

Jako již tradičně jsme se v sobotu 18. března zúčastnili Mukařovského Uzle. Soutěž probíhá v rámci
družstev i jednotlivců v kategoriích mladší žáci, starší žáci a dorostenci. V letošním roce jsme před soutěží pilně
trénovali, což se odrazilo na umístění. Podařilo se nám oproti předchozím ročníkům zlepšit nejen rychlost,
ale i přesnost. Družstvo mladších žáků ve složení Anička, Mája, Roman, Bert a Ondra se umístilo na krásném
6. místě a Mája Matějovská v celkovém pořadí této kategorie získala 2. místo.

Starší žáci ve složení Zuzka, David, Honza, Martin, Michal a Tomáš tentokrát přivezli 4.místo
a my doufáme, že příští rok již dosáhnou na místa medailová. Michal Hřídel se v rámci této kategorie umístil
na celkovém 7. místě a Tomáš Pospíšil na 8. místě.

V kategorii dorostenců jsme měli jedinou zástupkyni Markétu Löserovou, která skončila na 39. místě.

V polovině května nás čeká soutěž Plamen, na kterou již každoročně jezdíme. Proto začínáme pravidelně
trénovat a týden před soutěží pojedeme letos poprvé na společné soustředění do Louňovic pod Blaníkem.
Také předpokládáme, že se zúčastníme jako v loňském roce i Dětské hasičské ligy.

Průběžně sbíráme víčka pro nemocného Maxima, a proto bychom vás chtěli poprosit o pomoc při jejich
sběru. Víčka můžete odevzdat při našem tréninku každé úterý a čtvrtek od 15:00 – 16:00 za hasičárnou.

Novinky z naší hasičárny můžete sledovat na našem facebooku  hasiči Struhařov.

Požárnímu sportu zdar a za všechny hasiče přejeme krásné jaro.

Jakub Šourek
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Fenomén Mrazík

Na toto téma jsem původně psát nechtěl, ani se moc na začátek jara nehodí...
ale dralo se do mé mysli neodvratně a přímočaře stále silněji a s tou největší vervou.
Jasný „startér“ byl maškarní ples, který se konal ve Struhařově 18.března a byl zaplněn
spoustou veselých, nápaditých a povětšinou i pracně vytvořených masek...

Je pravda, že na pár minut vítězilo i jiné téma, to když se mezi námi objevila
legenda folkové písně a podělila se o nezapomenutelnou náladu posezení
u táborového ohně s pověstným špekáčkem na klacku...

Druhý den ráno se mi však dral do mysli Dědeček Hříbeček
a Marfuška, kteří vévodili „Mrazíkovskému“ defilé... ani odpoledne
tyto myšlenky úplně nezmizely, a když večer sednu k počítači a jen tak bez zjevného popudu
vyťukám do googlu filmotéku a tuto nezapomenutelnou pohádku... téma je na světě.

Rok co rok na nás kolem Vánočních svátků na nějakém tom programu čeká.
Ano, mluvím o ruské pohádce Mrazík. Kritici, novináři a jiní filmoznalci stále debatují o tom,
proč zrovna tahle pohádka je pro čechy tak populární. Když pominu zemi, ze které vzešla
a s tím spojené „nevztahy“ našeho národa k ní, zůstane přede mnou samotné filmové dílo, jeho
čelní protagonisté a práce maskérů na nich, zajímavé scenérie (mimochodem pro absenci sněhu

toho roku točené až v Murmansku za polárním kruhem), hlavně pak práce našeho dabingu (který pro nás
z některých zahraničních filmů dělá naprosté skvosty, mnohdy pak převyšující i originál). Tajemství úspěchu v sobě
skrývá zajímavá podobnost k těm našim nejlepším českým pohádkám. Autor nechává hlavní dvě role obklopit
vedlejšími postavami, které evidentně svými projevy ty hlavní zastiňují. Hned se mi vybaví Jak se budí princezny
– bez princova staršího bratra, mlsného Matěje nebo slovní ekvilibristiky mezi Králem (Jiří Sovák) a komořím
(František Filipovský) by pohádka stěží dosáhla takového úspěchu. V těsném závěsu pak S čerty nejsou žerty nebo
Byl jednou jeden král či Tři veteráni nebo...., raději se vrátím zpět :o). Tyhle všechny pohádky nás stále okouzlují
svým vtipem, tím přímočarým, ale navíc tím pod čarou, který mnohdy na první pohled nevidíme a vypluje
na povrch až v dalších souvislostech. Tím se pyšní i Mrazík se svými postavami a jejich nezapomenutelnými
dialogy... Kdo by dnes neznal „Loupit, neloupit“, „Ej jejejej! Pomoc u mě nehledej”, „K lesu zády, ke mně
vchodem”, „Ty máš svaly, já mám čáry”, „Je ti teplo, děvče?”, „Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses medvědem”
nebo pověstné „Kožíšek je jako nový, bude slušet Ivanovi”….
Takže zase za rok koncem prosince… a já se budu určitě těšit… A propo v 90. letech vyšel snímek v USA a byl zde
označen za nejhorší film všech dob. Režiséru Stevenu Spielbergovi však údajně sebral dech (a to zřejmě ani
neviděl tu českou verzi s našim Louisem de Funesem).

Roman Frisch

VZKŘÍŠENÍ

PAK PŘIŠLO RÁNO
JEN TAK
V LEHKÉ KOŠILCE
S ROZHALENKOU
V KOUTKU ÚSMĚVU
ROZKVETLOU SNÍTKU
TŘEŠŇOVÉHO KVĚTU

JE ZASE JARO
ZAS LUČNÍ KOBYLKA
SKÁČE V TRÁVĚ
ZAS KOUPE SE
V SLUNCI
JISKŘÍCÍ ROSE

JE JARO
JARO!

A SVĚT VSTAL
Z MRTVÝCH

Lubomír Mohyla
– pantatínek O.B. Struhařov
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Vážení,
dovolujeme si vás tímto informovat, že pořádáme nábor
zaměstnanců na pozici:

 manipulační dělník svozu odpadů
 manipulační dělník třídění odpadů

do našich provozů Ždánice, Nymburk a Říčany.

Nabízíme:
 Velmi zajímavé finanční ohodnocení (nástupní mzda

až 100,Kč/hodinu)
 Možnost týdenních záloh
 Zajištění veškerého zázemí (zajistíme pracovní oděvy, boty,
fasování drogerie)

 Možnost školení a růstu (po dohodě hradíme možnost
získání řidičského oprávnění skupiny C a E)

Nástup možný: ihned

V případě zájmu je možné kontaktovat
• provozovnu Říčany: Helena Kaprová, na tel: 739
682 634 nebo mail: helena.kaprova@mariuspedersen.cz
• provozovnu Ždánice a Nymburk: Daniela Beranová,
na tel: 702 208 250 nebo mail:
daniela.beranova@mariuspedersen.cz

Nebo se můžete osobně zastavit na našich provozech na
adrese:
• Marius Pedersen Říčany, Březinova 1650, Říčany
• NYKOS a.s., Ždánice 71, 281 63
Kostelec nad Černými lesy



Letecké snímky obce Struhařov
Vážení občané, nabízíme Vám možnost pořídit si nejnovější letecké snímky obce, které byly pořízeny v létě 2015.

Můžete vybírat z několika druhů snímků, které budou označeny i znakem Obce a rokem pořízení. Náhledy snímků, ze kterých
můžete vybírat, najdete na www.struharov.cz a na OÚ v úředních hodinách, nebo po předešlé domluvě na tel. 323 641 874
od pondělí do pátku v dopoledních hodinách.

Kvalitně vytištěné snímky Vám nabízíme rovnou zarámované v jednoduchých dřevěných rámečcích, jejichž barvu
si můžete vybrat vždy dle aktuálně předložené nabídky.

Nabízíme formáty: 20 x 30 cm / 200, Kč, A3 / 300, Kč

Objednávat můžete přes email obec@struharov.cz,
nebo osobně na OÚ.

Objednávky budou vyřizovány vždy,
když se jich sejde více jak 10ks
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Divadlo na Myšlíně
Zveme Vás na loutkové představení pro děti od 5 let, které pobaví i dospělé: Pes vypráví české pověsti.

V sobotu 1. dubna od 16:30. Díky podpoře města Mnichovice je vstupné dobrovolné. Prosím, rezervujte si místo
na dasa.valentova@montessorimozaika.cz

Blíže dětem – program zdarma pro odborníky i veřejnost
Mozaika je Montessori centrem kolegiální podpory pro Středočeský kraj. Zveme Vás každý měsíc na večer plný sdílení,

informací i diskusí. Program je zdarma. Vždy 18:0020:00. Zváni jsou učitelé, rodiče i všichni ostatní,
kteří se zajímají o vzdělávání dětí.

18. 4. 2017
Zahrada snů  prostor pro hry, setkávání, učení. Zahrada jako laboratoř. Permakulturní a přírodní zahrada.

30. 5. 2017
Zpráva o životě na farmě pro dospívající ve Švédsku.

6. 6. 2017
Ze školky do školy. Jak využít velké těšení se na školu, jak děti podpořit, role rodiny, školky i školy.

Místo si prosím rezervujte na martina.prusova@montessorimozaika.cz nebo na nástěnce přímo v Mozaice.

Zápis do mateřské školy, den otevřených dveří
Zápis do mateřské školy proběhne během prvních 14 dnů v květnu. Během dne otevřených dveří v pondělí

24. dubna od 17:00 si můžete přijít prohlédnout školku, popovídat si s učitelkami, seznámit své dítě s prostředím školky.
Těšíme se na Vás.

Pokud chcete získávat pravidelné informace o kulturních a dalších akcích na Myšlíně, napište na
dasa.valentova@montessorimozaika.cz

620 let Struhařova
Výše zmíněné letecké snímky Struhařova jsme v návaznosti na letošní oslavy nechali v omezeném počtu

vyrobit a budete tak mít možnost si je pořídit na Struhařovských slavnostech, které se nám neodvratně blíží. Obec
Struhařov bude mít na Slavnostech svůj vlastní stánek, kde si budete moct koupit nejen snímky, pohledy, propisky...
ale i mnoho dalších výrobků.

Přípravy vrcholí... zajištěný je bohatý program pro všechny generace, který bude probíhat u Hliněného
rybníka, jarmark, který doplní dobový flašinetář, soutěže organizované našimi spolky, průvod v doprovodu
kapely Sebranka Vlašim a mnoho dalšího. Ač se to nezdá, s organizováním takové akce je spojeno spousta práce
spousta lidiček, která často ani není vidět a vzhledem k tomu, že chceme zajistit dostatečnou organizaci i v době
slavností, přijímáme na sobotu 10.6.2017 několik brigádníků. V tento moment je ještě volných cca 5 míst, v případě
zájmu se mi hlaste prosím co nejdříve na obec@struharov.cz  odměna je stanovena 500,/akci.

V neposlední řadě je důležitým bodem oslav ,,Setkání rodáků". Pokud jste s nějakým již přespolním
v kontaktu, nebo Vás napadá někdo, koho bychom byli schopni dopátrat, rovněž se prosím ozvěte
na obec@struharov.cz, nebo zavolejte paní místostarostce na tel. 778 007 741.

Všem moc děkuji za spolupráci a budu doufat, že 9.10.6.2017 se setkáme v hojném počtu a společně
se postaráme o příjemnou atmosféru.

Markéta Hodrová
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Šachy
Sezóna proběhla v heroickém výkonu

"A" družstva. Kapitána poprvé dělal Grečný
Karol, "alias Kasparov ". Spíš výhrady, než
pochvala, ale zvládl to. Velká kaňka je ze zápasu:
Stříbrná Skalice "A"  Sokol Struhařov ", kde
na soupisku bylo napsáno více hostů, než
povolují pravidla ŠSČR. "B" družstvo čeká
poslední zápas v Postupicích, kde Struhařov ještě
nevyhrál! "B" družstvu se daří velice v RSE.
Je na 3. místě! Výsledky jednotlivých hráčů níže.
Kde není uveden počet bodů, hráč či hráčka, ještě
nedostal příležitost.

Je potřeba upozornit na staronové navrátilce:
Kerfurta Františka a Našince Zdeňka.
Se + ! Grečný Karol

Pro zájemce více info trvale na:
http://chessresults.com/Tnr240324.aspx?lan=5

Budeme chytrou obcí?
„Smart cities“ neboli chytrá města jsou častou mantrou našich politiků a je to hlavně téma, kde se dá bez

rozmyslu utopit spoustu peněz. Proto je důležité používat hlavně zdravý selský rozum. Ale abych odpověděl
na otázku v nadpisu. Ano chceme být chytrou obcí, ale ne za každou cenu. Lze postupovat po malých krůčcích
a s rozmyslem, abychom si nenabili „ústa“ tam, kde se to podařilo jiným. Ve své práci se setkávám s mnohými
případy jednoho či druhého směru a vězte, že pokud zvolíte chybný směr, cena za toto poznání může být velmi
trpká. Praxe mě naučila, že není nutné být nejlepší či první, to stojí hodně mnohdy zbytečné námahy a peněz. Pokud
bedlivě sledujeme trendy v této disciplíně a jsme v závětří, dosáhneme lepšího poměru cena/výkon. Výsledek může
být překvapivý. Dovolím si tedy moto pro současnou situaci:
Buďme trochu méně „smart“ ale bude to stát jen zlomek ceny.
Co Vy na to?
Teď již k bodům, co se děje v naší obci v nachytřování:
1) SMS brána – od začátku dubna má obec nástroj na rozesílání SMS zpráv v případě, že bude nutné urychleně
kontaktovat občany v naléhavých záležitostech. Pokud si budete přát být informováni, váže se nám k tomu jeden
legislativní prvek a sice souhlas občana, že si přeje být kontaktován obcí. Pokud tomu tak je, potřebujeme od Vás
vyplnit a podepsat přiložený formulář, kde uvedete Vaše nacionále, mobilní telefonní číslo, podpis a samozřejmě
potvrdíte souhlas s kontaktováním. Podmínkou registrace je jedno telefonní číslo na nemovitost.
2) Webové stránky obce – jelikož naše stránky nejsou nejnovější, pravdou je, že už x let nejsou podporovány
dodavatelem a reálně nám hrozí jejich kolaps, bez možnosti návratu do použitelné formy, rozhodli zastupitelé
po zralé úvaze najít nového dodavatele. Web obce by se tímto krokem měl přiblížit požadavkům občanů. Měl by být
intuitivní, a to tak, aby návštěvník získal požadovanou informaci co nejdříve a bez složitého hledání. Přibude zde
novinka, stránky budou propojené s aplikací v chytrých telefonech.
3) Aplikace pro chytré telefony – jakmile budou zprovozněny stránky obce, bude v rychlém sledu vypublikována
ven aplikace pro chytré telefony s operačním systémem Android i iOS. Aplikace ponese název Obec Struhařov.
Kdo by to byl řekl. A co s takovou aplikací dělat, k čemu je to dobré? Jednoduchá aplikace bude pro Vás zdrojem
informací co se v obci děje, pokud bude nějaká anketa (jak by to mělo v obci vypadat, co by se mělo změnit,
nebo třeba kde je co opravit), můžete dát rychlou zpětnou vazbu vedení obce, mateřské školce, nebo technickým
službám obce. Zároveň budete mít dostupné informace o důležitých telefonních číslech, nebo třeba otevírací dobu
Kompostárny, Sběrného dvora nebo jízdního řádu autobusů.

Je to málo „smart“? Nebojte se další technické vymoženosti budou následovat.
Příště se můžete těšit na informace o Geografickém informačním systému, nebo třeba o snaze vyřešit tristní stav
veřejného osvětlení v obci a to jak jinak než formou dotací.

Pavel Kudrman, místostarosta obce
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