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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



Spolu s létem přichází doba dovolených, horko a sluníčko zpomaluje náš spěch a mnohdy
i pracovní nasazení, je na čase trochu vypnout, relaxovat a užívat života. A že si Struhařovští život
užívat umějí, to prokázali zcela jasně při oslavách 620tých „narozenin“ Struhařova. Tolik
spolupráce, tolik společných aktivit, tolik sdílené radosti, tolik hrdosti na svou obec, tolik veselých
setkání a zážitků, to se jen tak nevidí. Jedním slovem absolutní POSPOLITOST  Struhařov zase
jednou prokázal, že táhne za jeden provaz. Podílely se s obcí všechny spolky a mnoho dalších
aktivních lidí, každý rád přiložil ruku k dílu, už společné přípravy stmelily lid vezdejší k sobě.
Vlastní oslavy pak provázely jen a jen veselé úsměvy spokojených lidí. Struhařov sobě udělal

opravdu báječný den. Věřím, že stejně jako mě i všem ostatním silná atmosféra oslav doznívala v duších ještě
dlouho po nich a i teď, když procházím fotografie nebo si čtu v krásné historické Petrově knize, mrazí mě v zádech.
Děkuji Struhařovu za to jaký je… pro mě ten nejlepší kousek milované české země.

S láskou a radostí Dagmar Zajíčková, starostka
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Slovo starostky

Co se děje ve Struhařově?
Letošní rok vypadá navenek, jako trochu oddychový – nikde žádná větší obecní stavba, nic jsme

nerozkopali, celkem poklidný život…. Zdání ale trochu klame. Pod pokličkou se přece jen vaří voda,
práce na obci neustává. Pravda chtěli jsme trochu klidu, aby se i provoz ustálil a papíry srovnaly… jenže
ono to moc nejde. Člověka tvořivého a zvídavého nenechává klidným, když probíhá zřejmě poslední
dotační období EU, kdy je možné ještě nějaké prostředky do obce získat. A to období končí už v roce
2020, to je za chvíli. Takže neleníme a připravujeme projekčně a investičně snad vše, co je v obci ještě
třeba a paralelně s tím probíhá tvorba nového územního plánu a územních studií.

Tady je seznam připravovaných projektů a jejich fáze vývoje:

CAS (Cisternová automobilová stříkačka) pro JSDH Struhařov: K tomuto projektu je přiznána dotace
IROP, relativně dlouho jsme připravovali výběrové řízení, kdy proběhla 3 kola připomínek k zadávací
dokumentaci od poskytovatele dotace. Konečně je výběrové řízení na dodavatele CAS vypsáno,
a tak v cca polovině července by mohl být vybrán dodavatel. Termín na dodání je 10 měsíců a tak je jen
na možnostech vítěze výběrového řízení, zda se budou hasiči z nového vozu moci radovat ještě letos, nebo
až počátkem příštího roku. Snad jim to dlouhé těšení jen umocní konečnou radost! Předpokládané náklady
projektu jsou 7,8 mil Kč včetně DPH s tím, že obec financuje 10%, tj. 780tis.Kč. Celý projekt však musí
kompletně předfinancovat, což se bez krátkodobého úvěru neobejde.

Rekonstrukce komunikací IV. etapa: Místní komunikace ve Struhařově jsou z většiny již opraveny,
ale snažíme se je dokončit postupně všude. Pravda další dotace už moc nejsou, tak je třeba úsporně.
Obnovili jsme z jara odvodnění, příkopy a asfaltovým recyklátem z loňské opravy Mnichovické upravili
menší ulice v chatových osadách – Borová, Březová, Smrková, Pod Rybníkem, Ke Studánce,
Pod Rybníkem, Souběžná a Úzká – ke hřbitovu. Náklady na tyto opravy byly bezmála 500tis. Kč
ze zdrojů obce. Připraven je projekt na opravu všech nerekonstruovaných částí zejména křižovatek, které
nebyly v předešlých etapách z dotace finacovatelné. Postupně se budeme snažit získat prostředky i na tyto
„kousky“. Aktuálně připravujeme žádost o dotaci na Středočeský kraj, kde je počítáno s rekonstrukcí
prostřední části Jevanské a K Průhonu, investice cca 1,2 mil Kč, z toho 80 % předpokládané dotace
ze Středočeského fondu obnovy venkova, cca 200tis Kč. vlastní zdroje obce.

Územní plán Struhařov: Obec Struhařov vybrala „létajícího pořizovatele“ územního plánu
Ing. Arch. Radomíra Bočka, sestavila s ním Zadání Nového Územního plánu (dále jen NÚP), vyzvala
občany a dotčené orgány státní správy k podnětům a připomínkám, které pořizovatel s pracovní komisí
zastupitelstva vyhodnotili a Zadání NÚP zastupitelstvo schválilo. Probíhá výběrové řízení na architekta
územního plánu, který v létě začne připravovat nový Návrh územního plánu, který bude opětně projednán
s veřejností a dotčenými orgány státní správy. Jinými slovy, pokud někdo zaspal a nepodal podnět v době
sestavování zadání, bude jej ještě moci uplatnit v dalším kole, chce to sledovat (sledujte stránky obce).
Každopádně obec nehodlá jakkoliv zásadně rozšiřovat zastavitelné území obce a nebude přidávat žádné
další rozvojové plochy. NÚP bude stát kolem 400tis. Kč a pokusíme se na něj získat dotaci…tedy jestli ji
MMR letos vypíše.

Územní studie veřejných prostranství a rozvojových ploch: Prostřednictvím ORP Říčany bylo
požádáno o dotaci pro pořízení územních studii všech hlavních veřejných ploch (u obchodu, OÚ , hasičny,
u rybníka, u hřiště, náves, nový hřbitov a všech rozvojových lokalit dle stávajícího územního plánu).
Územní studie přinese podrobnější regulativy pro řešená území než umožňuje územní plán, v rozvojových
lokalitách pak zakotví řešení komunikací, veřejných prostor, ploch pro občanskou vybavenost a parcelaci

pro RD. I tato studie bude projednávána s občany, zejména pak s vlastníky dotčených pozemků. Územní
studie bude stát cca 400tis. Kč a je požádáno spolufinancování z dotace IROP a to ve výši 80% nákladů.

Základní školy: Nadále máme spádovost do ZŠ Mnichovice, kde se Struhařov podílí na spolufinancování
investic do navýšení kapacity školy a má tak na prozatím 15let zakotvenou spádovost. Paralelně již více
jak rok jednáme o vytvoření svazku obcí pro stavbu nové školy v Ondřejově, kterou by Struhařov (spolu
se Zvánovicemi, Kalištěm a Ondřejovem) spolufinancoval, vystavěl a následně spoluvlastnil
a spoluprovozoval. Celý projekt je krásný, ale i poměrně veliký (celkové náklady projektu se mohou
vyšplhat k 400 mil. Kč) a tak máme odůvodněnou obavu o jeho ufinancovatelnost 4mi malými obcemi.
Krom toho příprava projektu probíhá se zpožděním stejně tak jako informace o jeho postupu, které
se k nám dostávají velice omezeně. Projekt budeme nadále sledovat, v rámci možností mu napomáhat
a obec je připravena do něj investovat až 4 mil Kč, na což by si musela vzít úvěr.

Chodníky: Na jaře byly odstraněny vady a nedodělky na stavbě chodníky Mnichovická, v současnosti
probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníky (smlouvou o bezúplatném převodu pozemků
ze Středočeského kraje na Obec Struhařov, smlouvy s několika soukromými vlastníky), s cílem podat
závěrečné vyhodnocení akce na SFDI. Komunikaci Mnichovickou KSÚS loni rekonstruovala kompletně
v úseku přes obec, letos provedla částečnou opravu krajnic v pokračování na Mnichovice a doplnila
aktuálně o dávno žádané vodorovné dopravní značení. Věříme, že nové chodníky slouží všem
k bezpečnému pohybu chodců po obci a že Vám zpříjemnily životní pohodu v naší obci.

Probíhá územní řízení a zpracování projektu pro stavební povolení pro výstavbu chodníků v ulici
Ondřejovská, počítá se koncem roku s podáním žádosti o dotaci. Zjara proběhlo čištění a kamerový
průzkum dešťové kanalizace v řešeném úseku, trubky byly téměř plné sedimentu, nicméně jsou
ve výrazně lepším stavu, než byly na Mnichovické. Krom pár lokálních deformací, je kanalizace plně
funkční. V rámci projektu chodníků bude doplněna o některé kanalizační vpusti a lokálně vyspravena.
Krajská správa a údržba silnic přislíbila v letošním roce opravu obou dvou příčných propustků pod
komunikací a jednáme opět o společném postupu, kdy by se spolu s chodníkem realizovala i rekonstrukce
komunikace. Chodník bude při pohledu směrem k Ondřejovu veden po pravé straně v úseku od ulice
U Lesa až po ulici Na Výsluní a to v členění na 3 etapy, aby se dal z finančních důvodů případně
realizovat po částech.

Odpady: Díky nové síti sběrných míst na tříděný odpad a novému sběrnému a samozřejmě i díky
zodpovědnému třídění našimi občany se výrazně zvýšil poměr vytříděného odpadu, což do budoucna
může přinést i úspory nákladů na odpadové hospodářství obce a poplatku s tím spojeným.

Starostové 14 obcí v okolí podepsali Smlouvu o společném zadávání a připravili II. výběrové
řízení na svozovou firmu na odpady s cílem dosáhnout na kvalitnější a zároveň ekonomickou službu.
Svozová firma bude muset zajistit vážení odpadů ze všech nádob, bude zaveden elektronický systém,
kdy bude snadno zjistitelné, zda ta která nádoba byla či nebyla vyvezena atp. Sběrem dat o hmotnosti
jednotlivých komodit odpadu pak bude možné následně nastavit motivační systém pro třídění odpadu.
Součástí systému vážení odpadu bude i povinné čipování odpadových nádob dané vyhláškou o odpadech
ve všech zapojených obcích.

Vodohospodářský generel: V návaznosti na rozvoj zástavby a osidlování chat ve Struhařově se zvyšují
nároky na dodávky pitné vody a čištění odpadních vod. Byť se to zdá být nedávno, kdy jsme stavěli
vodovod a kanalizaci, je již potřeba uvažovat o navýšení kapacit obou systémů. Připravujeme zadání
studie optimalizace vodovodu a kanalizace, která by měla přinést návrh navýšení kapacity vodních zdrojů,
vodárny a vodojemu pro vodovod a navýšení kapacity Čistírny odpadních vod (ČOV) a zejména její
doplnění o kalovou koncovku, tedy kalolis. Aktuálně je připravena žádost o dotaci včetně
hydrogeologického posouzení pro provedení průzkumných vrtů pro nové vodní zdroje. Paralelně
sestavujeme zadání pro komplexní studii.

Optimalizace kompostárny: Po fázi propagace Kompostárny Struhařov, kdy panovaly obavy o naplnění
její kapacity, jsme plynule přešli do fáze přeplnění kompostárny, kdy návoz bioodpadu začíná převyšovat
její kapacitní možnosti. Jen díky dobré spolupráci se zemědělci v okolí se daří situaci zvládat, ale je třeba
ji řešit. Proto jsme v loňském roce koupili sousední pozemek, snažíme se jej zapracovat do změn
v Územním plánu a letos zadali zpracování studie Optimalizace kompostárny, kde se předpokládá její
rozšíření, částečná obměna strojového parku. S realizací projektu se pak v případě úspěchu s dotací počítá

v letech 2019, 2020, kdy již pomine vázací lhůta dotace, kdy je limitováno ekonomické fungování
kompostárny.
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Základní školy: Nadále máme spádovost do ZŠ Mnichovice, kde se Struhařov podílí na spolufinancování
investic do navýšení kapacity školy a má tak na prozatím 15let zakotvenou spádovost. Paralelně již více
jak rok jednáme o vytvoření svazku obcí pro stavbu nové školy v Ondřejově, kterou by Struhařov (spolu
se Zvánovicemi, Kalištěm a Ondřejovem) spolufinancoval, vystavěl a následně spoluvlastnil
a spoluprovozoval. Celý projekt je krásný, ale i poměrně veliký (celkové náklady projektu se mohou
vyšplhat k 400 mil. Kč) a tak máme odůvodněnou obavu o jeho ufinancovatelnost 4mi malými obcemi.
Krom toho příprava projektu probíhá se zpožděním stejně tak jako informace o jeho postupu, které
se k nám dostávají velice omezeně. Projekt budeme nadále sledovat, v rámci možností mu napomáhat
a obec je připravena do něj investovat až 4 mil Kč, na což by si musela vzít úvěr.

Chodníky: Na jaře byly odstraněny vady a nedodělky na stavbě chodníky Mnichovická, v současnosti
probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníky (smlouvou o bezúplatném převodu pozemků
ze Středočeského kraje na Obec Struhařov, smlouvy s několika soukromými vlastníky), s cílem podat
závěrečné vyhodnocení akce na SFDI. Komunikaci Mnichovickou KSÚS loni rekonstruovala kompletně
v úseku přes obec, letos provedla částečnou opravu krajnic v pokračování na Mnichovice a doplnila
aktuálně o dávno žádané vodorovné dopravní značení. Věříme, že nové chodníky slouží všem
k bezpečnému pohybu chodců po obci a že Vám zpříjemnily životní pohodu v naší obci.

Probíhá územní řízení a zpracování projektu pro stavební povolení pro výstavbu chodníků v ulici
Ondřejovská, počítá se koncem roku s podáním žádosti o dotaci. Zjara proběhlo čištění a kamerový
průzkum dešťové kanalizace v řešeném úseku, trubky byly téměř plné sedimentu, nicméně jsou
ve výrazně lepším stavu, než byly na Mnichovické. Krom pár lokálních deformací, je kanalizace plně
funkční. V rámci projektu chodníků bude doplněna o některé kanalizační vpusti a lokálně vyspravena.
Krajská správa a údržba silnic přislíbila v letošním roce opravu obou dvou příčných propustků pod
komunikací a jednáme opět o společném postupu, kdy by se spolu s chodníkem realizovala i rekonstrukce
komunikace. Chodník bude při pohledu směrem k Ondřejovu veden po pravé straně v úseku od ulice
U Lesa až po ulici Na Výsluní a to v členění na 3 etapy, aby se dal z finančních důvodů případně
realizovat po částech.

Odpady: Díky nové síti sběrných míst na tříděný odpad a novému sběrnému a samozřejmě i díky
zodpovědnému třídění našimi občany se výrazně zvýšil poměr vytříděného odpadu, což do budoucna
může přinést i úspory nákladů na odpadové hospodářství obce a poplatku s tím spojeným.

Starostové 14 obcí v okolí podepsali Smlouvu o společném zadávání a připravili II. výběrové
řízení na svozovou firmu na odpady s cílem dosáhnout na kvalitnější a zároveň ekonomickou službu.
Svozová firma bude muset zajistit vážení odpadů ze všech nádob, bude zaveden elektronický systém,
kdy bude snadno zjistitelné, zda ta která nádoba byla či nebyla vyvezena atp. Sběrem dat o hmotnosti
jednotlivých komodit odpadu pak bude možné následně nastavit motivační systém pro třídění odpadu.
Součástí systému vážení odpadu bude i povinné čipování odpadových nádob dané vyhláškou o odpadech
ve všech zapojených obcích.

Vodohospodářský generel: V návaznosti na rozvoj zástavby a osidlování chat ve Struhařově se zvyšují
nároky na dodávky pitné vody a čištění odpadních vod. Byť se to zdá být nedávno, kdy jsme stavěli
vodovod a kanalizaci, je již potřeba uvažovat o navýšení kapacit obou systémů. Připravujeme zadání
studie optimalizace vodovodu a kanalizace, která by měla přinést návrh navýšení kapacity vodních zdrojů,
vodárny a vodojemu pro vodovod a navýšení kapacity Čistírny odpadních vod (ČOV) a zejména její
doplnění o kalovou koncovku, tedy kalolis. Aktuálně je připravena žádost o dotaci včetně
hydrogeologického posouzení pro provedení průzkumných vrtů pro nové vodní zdroje. Paralelně
sestavujeme zadání pro komplexní studii.

Optimalizace kompostárny: Po fázi propagace Kompostárny Struhařov, kdy panovaly obavy o naplnění
její kapacity, jsme plynule přešli do fáze přeplnění kompostárny, kdy návoz bioodpadu začíná převyšovat
její kapacitní možnosti. Jen díky dobré spolupráci se zemědělci v okolí se daří situaci zvládat, ale je třeba
ji řešit. Proto jsme v loňském roce koupili sousední pozemek, snažíme se jej zapracovat do změn
v Územním plánu a letos zadali zpracování studie Optimalizace kompostárny, kde se předpokládá její
rozšíření, částečná obměna strojového parku. S realizací projektu se pak v případě úspěchu s dotací počítá

v letech 2019, 2020, kdy již pomine vázací lhůta dotace, kdy je limitováno ekonomické fungování
kompostárny.



Co se děje ve Struhařově?
Letošní rok vypadá navenek, jako trochu oddychový – nikde žádná větší obecní stavba, nic jsme

nerozkopali, celkem poklidný život…. Zdání ale trochu klame. Pod pokličkou se přece jen vaří voda,
práce na obci neustává. Pravda chtěli jsme trochu klidu, aby se i provoz ustálil a papíry srovnaly… jenže
ono to moc nejde. Člověka tvořivého a zvídavého nenechává klidným, když probíhá zřejmě poslední
dotační období EU, kdy je možné ještě nějaké prostředky do obce získat. A to období končí už v roce
2020, to je za chvíli. Takže neleníme a připravujeme projekčně a investičně snad vše, co je v obci ještě
třeba a paralelně s tím probíhá tvorba nového územního plánu a územních studií.

Tady je seznam připravovaných projektů a jejich fáze vývoje:

CAS (Cisternová automobilová stříkačka) pro JSDH Struhařov: K tomuto projektu je přiznána dotace
IROP, relativně dlouho jsme připravovali výběrové řízení, kdy proběhla 3 kola připomínek k zadávací
dokumentaci od poskytovatele dotace. Konečně je výběrové řízení na dodavatele CAS vypsáno,
a tak v cca polovině července by mohl být vybrán dodavatel. Termín na dodání je 10 měsíců a tak je jen
na možnostech vítěze výběrového řízení, zda se budou hasiči z nového vozu moci radovat ještě letos, nebo
až počátkem příštího roku. Snad jim to dlouhé těšení jen umocní konečnou radost! Předpokládané náklady
projektu jsou 7,8 mil Kč včetně DPH s tím, že obec financuje 10%, tj. 780tis.Kč. Celý projekt však musí
kompletně předfinancovat, což se bez krátkodobého úvěru neobejde.

Rekonstrukce komunikací IV. etapa: Místní komunikace ve Struhařově jsou z většiny již opraveny,
ale snažíme se je dokončit postupně všude. Pravda další dotace už moc nejsou, tak je třeba úsporně.
Obnovili jsme z jara odvodnění, příkopy a asfaltovým recyklátem z loňské opravy Mnichovické upravili
menší ulice v chatových osadách – Borová, Březová, Smrková, Pod Rybníkem, Ke Studánce,
Pod Rybníkem, Souběžná a Úzká – ke hřbitovu. Náklady na tyto opravy byly bezmála 500tis. Kč
ze zdrojů obce. Připraven je projekt na opravu všech nerekonstruovaných částí zejména křižovatek, které
nebyly v předešlých etapách z dotace finacovatelné. Postupně se budeme snažit získat prostředky i na tyto
„kousky“. Aktuálně připravujeme žádost o dotaci na Středočeský kraj, kde je počítáno s rekonstrukcí
prostřední části Jevanské a K Průhonu, investice cca 1,2 mil Kč, z toho 80 % předpokládané dotace
ze Středočeského fondu obnovy venkova, cca 200tis Kč. vlastní zdroje obce.

Územní plán Struhařov: Obec Struhařov vybrala „létajícího pořizovatele“ územního plánu
Ing. Arch. Radomíra Bočka, sestavila s ním Zadání Nového Územního plánu (dále jen NÚP), vyzvala
občany a dotčené orgány státní správy k podnětům a připomínkám, které pořizovatel s pracovní komisí
zastupitelstva vyhodnotili a Zadání NÚP zastupitelstvo schválilo. Probíhá výběrové řízení na architekta
územního plánu, který v létě začne připravovat nový Návrh územního plánu, který bude opětně projednán
s veřejností a dotčenými orgány státní správy. Jinými slovy, pokud někdo zaspal a nepodal podnět v době
sestavování zadání, bude jej ještě moci uplatnit v dalším kole, chce to sledovat (sledujte stránky obce).
Každopádně obec nehodlá jakkoliv zásadně rozšiřovat zastavitelné území obce a nebude přidávat žádné
další rozvojové plochy. NÚP bude stát kolem 400tis. Kč a pokusíme se na něj získat dotaci…tedy jestli ji
MMR letos vypíše.

Územní studie veřejných prostranství a rozvojových ploch: Prostřednictvím ORP Říčany bylo
požádáno o dotaci pro pořízení územních studii všech hlavních veřejných ploch (u obchodu, OÚ , hasičny,
u rybníka, u hřiště, náves, nový hřbitov a všech rozvojových lokalit dle stávajícího územního plánu).
Územní studie přinese podrobnější regulativy pro řešená území než umožňuje územní plán, v rozvojových
lokalitách pak zakotví řešení komunikací, veřejných prostor, ploch pro občanskou vybavenost a parcelaci

pro RD. I tato studie bude projednávána s občany, zejména pak s vlastníky dotčených pozemků. Územní
studie bude stát cca 400tis. Kč a je požádáno spolufinancování z dotace IROP a to ve výši 80% nákladů.

Základní školy: Nadále máme spádovost do ZŠ Mnichovice, kde se Struhařov podílí na spolufinancování
investic do navýšení kapacity školy a má tak na prozatím 15let zakotvenou spádovost. Paralelně již více
jak rok jednáme o vytvoření svazku obcí pro stavbu nové školy v Ondřejově, kterou by Struhařov (spolu
se Zvánovicemi, Kalištěm a Ondřejovem) spolufinancoval, vystavěl a následně spoluvlastnil
a spoluprovozoval. Celý projekt je krásný, ale i poměrně veliký (celkové náklady projektu se mohou
vyšplhat k 400 mil. Kč) a tak máme odůvodněnou obavu o jeho ufinancovatelnost 4mi malými obcemi.
Krom toho příprava projektu probíhá se zpožděním stejně tak jako informace o jeho postupu, které
se k nám dostávají velice omezeně. Projekt budeme nadále sledovat, v rámci možností mu napomáhat
a obec je připravena do něj investovat až 4 mil Kč, na což by si musela vzít úvěr.

Chodníky: Na jaře byly odstraněny vady a nedodělky na stavbě chodníky Mnichovická, v současnosti
probíhá majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníky (smlouvou o bezúplatném převodu pozemků
ze Středočeského kraje na Obec Struhařov, smlouvy s několika soukromými vlastníky), s cílem podat
závěrečné vyhodnocení akce na SFDI. Komunikaci Mnichovickou KSÚS loni rekonstruovala kompletně
v úseku přes obec, letos provedla částečnou opravu krajnic v pokračování na Mnichovice a doplnila
aktuálně o dávno žádané vodorovné dopravní značení. Věříme, že nové chodníky slouží všem
k bezpečnému pohybu chodců po obci a že Vám zpříjemnily životní pohodu v naší obci.

Probíhá územní řízení a zpracování projektu pro stavební povolení pro výstavbu chodníků v ulici
Ondřejovská, počítá se koncem roku s podáním žádosti o dotaci. Zjara proběhlo čištění a kamerový
průzkum dešťové kanalizace v řešeném úseku, trubky byly téměř plné sedimentu, nicméně jsou
ve výrazně lepším stavu, než byly na Mnichovické. Krom pár lokálních deformací, je kanalizace plně
funkční. V rámci projektu chodníků bude doplněna o některé kanalizační vpusti a lokálně vyspravena.
Krajská správa a údržba silnic přislíbila v letošním roce opravu obou dvou příčných propustků pod
komunikací a jednáme opět o společném postupu, kdy by se spolu s chodníkem realizovala i rekonstrukce
komunikace. Chodník bude při pohledu směrem k Ondřejovu veden po pravé straně v úseku od ulice
U Lesa až po ulici Na Výsluní a to v členění na 3 etapy, aby se dal z finančních důvodů případně
realizovat po částech.

Odpady: Díky nové síti sběrných míst na tříděný odpad a novému sběrnému a samozřejmě i díky
zodpovědnému třídění našimi občany se výrazně zvýšil poměr vytříděného odpadu, což do budoucna
může přinést i úspory nákladů na odpadové hospodářství obce a poplatku s tím spojeným.

Starostové 14 obcí v okolí podepsali Smlouvu o společném zadávání a připravili II. výběrové
řízení na svozovou firmu na odpady s cílem dosáhnout na kvalitnější a zároveň ekonomickou službu.
Svozová firma bude muset zajistit vážení odpadů ze všech nádob, bude zaveden elektronický systém,
kdy bude snadno zjistitelné, zda ta která nádoba byla či nebyla vyvezena atp. Sběrem dat o hmotnosti
jednotlivých komodit odpadu pak bude možné následně nastavit motivační systém pro třídění odpadu.
Součástí systému vážení odpadu bude i povinné čipování odpadových nádob dané vyhláškou o odpadech
ve všech zapojených obcích.

Vodohospodářský generel: V návaznosti na rozvoj zástavby a osidlování chat ve Struhařově se zvyšují
nároky na dodávky pitné vody a čištění odpadních vod. Byť se to zdá být nedávno, kdy jsme stavěli
vodovod a kanalizaci, je již potřeba uvažovat o navýšení kapacit obou systémů. Připravujeme zadání
studie optimalizace vodovodu a kanalizace, která by měla přinést návrh navýšení kapacity vodních zdrojů,
vodárny a vodojemu pro vodovod a navýšení kapacity Čistírny odpadních vod (ČOV) a zejména její
doplnění o kalovou koncovku, tedy kalolis. Aktuálně je připravena žádost o dotaci včetně
hydrogeologického posouzení pro provedení průzkumných vrtů pro nové vodní zdroje. Paralelně
sestavujeme zadání pro komplexní studii.

Optimalizace kompostárny: Po fázi propagace Kompostárny Struhařov, kdy panovaly obavy o naplnění
její kapacity, jsme plynule přešli do fáze přeplnění kompostárny, kdy návoz bioodpadu začíná převyšovat
její kapacitní možnosti. Jen díky dobré spolupráci se zemědělci v okolí se daří situaci zvládat, ale je třeba
ji řešit. Proto jsme v loňském roce koupili sousední pozemek, snažíme se jej zapracovat do změn
v Územním plánu a letos zadali zpracování studie Optimalizace kompostárny, kde se předpokládá její
rozšíření, částečná obměna strojového parku. S realizací projektu se pak v případě úspěchu s dotací počítá

v letech 2019, 2020, kdy již pomine vázací lhůta dotace, kdy je limitováno ekonomické fungování
kompostárny.
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Ladův kraj – Krásné vyhlídky II.etapa: Naučná stezka Krásné
vyhlídky II.etapa je ve spolupráci svazku obcí Ladova kraje, obcí
Struhařov, Zvánovice, Ondřejov a Klubem seniorů Mnichovice
připravována pro podání žádosti o dotaci. Projektová dokumentace
je před dokončením, bude následovat vytyčení trasy geodetem
v terénu, projednání s vlastníky sousedních pozemků. Pokud vše dobře
půjde, příští rok by se mohlo podařit ji realizovat. Vzhledem
k hojnému užívání I. etapy Krásných vyhlídek není o prospěšnosti
těchto propojení v krajině pochyb.

Region Jih – projekt Optimalizace a zkapacitnění vodovodu Region Jih (rozšíření vodojemu Bartošky,
obchvat Kunic, posílení čerpání do Světic a Tehova). Svazek obcí Region Jih, v rámci kterého i Struhařov
spoluvlastní regionální vodovod, připravil projekt optimalizace vodovodu, kterým se vylepší celkově
tlakové poměry v sítí. Na tento projekt byla právě přiznána dotace z OPŽP. Našeho katastru se stavba
nedotkne, ale podílíme se na ní.

Veřejné osvětlení: Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení je projekt který začínáme připravovat.
Je pro něj třeba nechat zpracovat pasportizaci VO včetně kabelových tras,projekt a následně se pokusit
žádat o dotaci z programu Effect.

Dagmar Zajíčková, starostka

• máme v šuplíku projekt pro stavební povolení z roku 2010 (který tehdy stál 0,5milKč a nebyl nakonec
využit, dotaci jsme nedostali), pro volnočasové využití, který stačí trochu upravit a bude splňovat
podmínky dotace

• když dotaci získáme, máme možnost opravit historickou budovu na návsi za zlomkovou cenu, která
by nebyla o moc vyšší než cena případné demolice objektu

• v budově by byla v přízemí opravena knihovna ve spojení s kavárnou, sociální služby – pečovatelská
služba, rodinné centrum (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi)

• v 1. patře vytvořen multifunkční společenský sál pro spolkovou činnost, kulturu, sport
• Dotací předepsané využití by muselo fungovat v objektu po dobu vázací lhůty dotace – tj. po dobu

5ti let – ale budova již bude jednou provždy zrekonstruována, i když by v budoucnosti mohla mít
i celkově pohostinnější využití…. Malý kvíz pro zvídavé…co že nám tu v obci podstatného chybí???

Zastupitelstvo právě rozhoduje o tom, zda dá přípravě tohoto projektu zelenou či nikoliv.

Dotace Středočeského kraje pro spolky: Byla podána žádost o dotaci pro hasiče na přetlakové dýchací
přístroje a žádost o dotaci pro TJ Sokol Struhařov pro podporu činnosti s dětmi a mládeží. Držíme palce,
doufáme v úspěch těchto žádostí a děkujeme těm, kteří se podíleli na bleskové přípravě obou žádostí.

Rekonstrukce budovy bývalé školy – polyfunkční
komunitní centrum: Již léta přešlapujeme nad tím, jak dát
do pořádku jedinou opravdu historickou veřejnou budovu
v obci – totiž budovu bývalé školy na návsi. Využít ji pro
školu nebo pro volnočas nebo jinak? Jsou i tací, kteří by
budovu nejraději zbořili a postavili novou. Bylo by to snad
levnější, ale takový necitlivý zásah do historického obce jako
starostka odmítám připustit. Je to všechno o potřebnosti
na jedné straně a o možnostech financování na straně druhé.
Ptáme se místních, pátráme po dotacích… a nyní se nabízí
elegantní řešení, na které by se dotační prostředky sehnat
daly. Polyfunkční komunitní centrum – jen málokdo asi tuší, co se za takovým pojmem skrývá. Jedná
se prakticky o volnočasové využití objektu spolu s nabídkou některých sociálních služeb podporované
z dotace IROP. Pro naši obec by tento projekt znamenal několik výhod:
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Odpady – čipování popelnic

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. Svozová firma
doposud množství odpadu z jednotlivých obcí
stanovuje odborným odhadem v přepočtu
na počet popelnic. Pro zjištění skutečného
množství jednotlivých komodit odpadů
vyvezených ze Struhařova je třeba zavést
obchodní vážení odpadu, abychom v konečném
důsledku neplatili za odpady z úplně jiných obcí.
Jediné přesné vážení je pomocí vah na výklopníku
svozového vozu, které jednotlivé nádoby (a jejich
příslušnost k naší obci) identifikují podle čipu

instalovaného přímo na popelnici. Vzhledem
k tomu, že na obcemi požadované vážení odpadu
se svozová firma chce připravit, nabízí testovací
pilotní projekt vážení ve Struhařově a některých
dalších vybraných obcích. Předpokládáme, že od
roku 2018 bude povinné čipování popelnic
součástí systému nakládání s odpady v obcích
a bude zapracováno i do vyhlášky o odpadech.

Jedná se prozatím o testovací režim nové
technologie, která následně obci i občanům
poslouží k lepší kvalitě služeb svozové firmy.
Bude dobrý přehled o tom, zda a kdy bylo vše
vyvezeno správně.
Emailovou rozesílkou jste byli informováni
o pilotním projektu svozové firmy FCC a Obce
Struhařov, kdy bude testováno čipování popelnic
pro zajištění vážení odpadů z obce. Vzhledem
k tomu, že popelnice jsou ve Struhařově
soukromé, někteří vlastníci projevili s plošným
čipováním telefonicky nesouhlas a tak jsme tuto
akci částečně odložili.

Čipování popelnic nepřinese přitom žádné jejich poškození  plastové popelnice již obsahují
přípravu a čip postačí našroubovat. Plechové popelnice budou pro osazení čipem navrtány. Plánujeme
čipování nechat udělat svozovou firmu FCC v termínu středečního svozu, jak bylo avizováno. Svozová
firma zodpovídá za bezvadné provedení čipování popelnic a v případě poškození nádoby (jiné než vrtání
dírky pro čip) zajistí její náhradu.

Žádáme tímto ty občany, kteří NESOUHLASÍ s očipováním svých popelnic v testovacím projektu vážení
odpadu, aby do poštovní schránky OÚ Struhařov či do emailu: obec@Struharov.cz uvedli:

Nesouhlasím s očipováním své sběrné nádoby na směsný komunální odpad na
adrese: ulice, č.p./č.e., Struhařov

Kdo tuto zprávu nepředá v termínu do 23. července 2017 na OÚ Struhařov, má se za to, že s
čipováním své popelnice souhlasí a čipování bude provedeno v některém z nadcházejících svozových
dní.

Děkujeme za pochopení
Dagmar Zajíčková, starostka



/ 5 /

V úvodu několik zásad pro čerpání splašků do veřejné kanalizace. V obci Struhařov je kanalizace řešena
jako tlaková a proto každý kdo je na tuto kanalizaci připojen musí mít vlastní čerpací stanici
pro přečerpávání odpadní vody do ní a posléze do čistírny odpadních vod Struhařov.
Co do splaškové kanalizace nepatří a je zakázáno vypouštět!!!
Přísně zakázáno je vpouštění dešťových vod z okapů, drenáží, dvorků a sklepů. Tyto vody je každý
majitel nemovitosti povinen ze zákona likvidovat na svém pozemku. Do kanalizace v žádném případě
nepatří zbytky jídel a potravin (nepoužívat drtiče kuchyňského odpadu). Do WC nesplachujte žádné
hygienické potřeby, ty patří do komunálního odpadu, (např. dámské hygienické vložky, tampóny,
kondomy, odličovací tampóny, čistítka uší, obaly WC bloků a různé jiné obaly.)
Zvláštní kapitola jsou dětské vlhčené hygienické ubrousky!!!
Jedná se o specifický materiál, který nelze z odpadní vody likvidovat. Tyto ubrousky jsou zabijákem
všech čerpadel, jak u vás v jímce, tak i v čistírně odpadních vod. Ubrousky čerpadlo rozřeže na dlouhé
provázky, které se postupně namotávají za oběžné kolo čerpadla, a tak dochází k velkému tření
až úplnému zastavení čerpadla pro přetížení. Též dojde k poškození ucpávky mezi motorem a čerpadlem
a do prostoru motoru vnikne voda. V takovém případě lze jen provést generální opravu čerpadla, která
se mnohdy cenově neliší od pořízení nového.
Ve splaškové kanalizaci je nepřípustné likvidovat jakékoliv tuky (olej z fritéz a pánví na smažení) nejen
že zanáší vaše přívodní potrubí do jímky potažmo celou jímku, ale velice poškozují celý proces
biologického čištění odpadních vod. V neposlední řadě nepouštět do jímky vodu s příměsí písku, hlíny
nebo štěrku! Dojde k poškození řezacího ústrojí čerpadla.
Přečerpávací stanice je zařízení, které se skládá z následujících komponentů.
Vlastní plastová jímka, do které je zavedena odpadní voda z domácnosti. Dále je jímka osazena
spouštěcím zařízením, na kterém je u dna na patním kolenu připevněno vlastní čerpadlo pro přečerpávání
splašků do veřejné kanalizace. Další součástí je snímací sonda hladiny (modrá hadička zakončena
snímacím zvonem). Spolu s přívodním kabelem čerpadla je z jímky zavedena do ovládací jednotky poblíž
jímky na stojánku nebo v nemovitosti.

Přečerpávací zařízení je stroj a proto, jako každý stroj, vyžaduje pravidelnou kontrolu a údržbu.

Co je důležité sledovat a kontrolovat? Je vhodné jímku jednou za 2 měsíce otevřít a zkontrolovat její stav.
Kontrolu provést tak, že zjistím stav hladiny, který ukazuje ovládací jednotka na displeji, a porovnám
se skutečným stavem v jímce. Stav hladiny je měřen od snímacího zvonu ne ode dna jímky. Snímací zvon
pracuje na principu vztlaku hladiny, kde stlačený vzduch v hadičce je elektronicky převeden na stav
hladiny v jímce a pracuje se zapínací a vypínací hladinou, která je v jednotce nastavena. Je důležité
udržovat zvon průchozí s připojenou hadičkou. V případě zanesení zvonu a ucpání průchodu do hadičky
dochází postupně k nepřesnému snímání hladiny, které vede až k tomu, že ovládací jednotka přestane
vyhodnocovat skutečnou hladinu v jímce. Následují dva druhy poruchy, které nejsou nijak signalizovány
a lze je odhalit pouze kontrolou jímky. V prvním případě jednotka udává hladinu pro čerpání, ale
na displeji se stav nemění a čerpadlo čerpá bez přerušení chodu až do jeho přehřátí a vypnutí tepelnou
ochranou čerpadla, která se již projeví v ovládací jednotce jako tepelná porucha a jednotka čerpadlo
odstaví z provozu a vydává varovný signál. (dochází však ke zbytečnému ohřátí motoru a jeho součástí,
nejvíce pak k mechanické ucpávce mezi motorem a čerpadlem – chod nasucho!!!). Druhá porucha
se projevuje tím, že jednotka vyhodnotí stav hladiny jako nízký a čerpadlo nedostane povel zapnout,
i když je jímka plná. Dochází k zaplavení přívodního potrubí, až k přetečení jímky.

Čištění snímací sondy. Pokud není jímka zaplavena a vidíme modrou hadičku, opatrně ji vytáhneme
i se zvonkem z jímky ven. Dbáme přitom, aby nedošlo ke zlomení hadičky, a tím jejímu možnému
poškození. Podíváme se do zvonku a zkontrolujeme volný průchod do hadičky. V případě ucpaného
průchodu je nejlepší zvonek od hadičky demontovat a to tak, že povolíme přesuvnou matku stranovým
klíčem 12mm. Matku přetáhneme na hadičku a tahem sundáme zvonek. Nečistoty z hadičky dostaneme
nejlépe ven tak, že hadičkou několikrát poklepeme o tělo jímky. Hlídáme si přesuvnou matku,
aby nespadla do jímky. Do hadičky nestříkat vodu. Po té vyčistíme zvoneček a zprůchodníme prostup
a opláchneme vodou. Nastrčíme zpět na hadičku a dotáhneme matku. Sondu pomalu spustíme do jímky
a ověříme měřenou hladinu na jednotce. V případě zatopené jímky se dá čerpadlo přepnout na ovládací
jednotce do ručního provozu a tak vyčerpat jímku pro možnou opravu. Další častou poruchou je směr
otáčení. Čerpadlo je vyřazeno z provozu z několika možných důvodů na přívodu elektrické energie.
Je nutné zkontrolovat funkčnost všech tří fází před přívodem k ovládací jednotce, nebo zdali nedošlo

k záměně sledu fází v domovním rozvodu. Čerpadlo je pro tyto případy chráněno proti špatnému směru
otáčení nebo proti chodu na dvě fáze.

Jímku je nutné alespoň dvakrát ročně opláchnout a zkontrolovat snímací sondu.

Ze stěn jímky odstranit nánosy usazených tuků a posbírat plovoucí nečistoty, které se snadno vyndají
hrabičkami do přistaveného kbelíku. Po té opláchnout jímku nejlépe vysokotlakým čističem nebo alespoň
zahradní hadicí. Je vhodné rozředit obsah jímky vodou z hadice a na ovládací jednotce přepnout čerpadlo
do ručního čerpání a poté zastavit stiskem tlačítka 0. Tak se dá obsah vyčerpat téměř celý. Je vhodné tento
postup opakovat nejméně třikrát po sobě a tím pročistit obsah jímky. Po tomto úkonu je nutné na ovládací
jednotce znovu zmačknout spínač automatika. Na ovládací jednotce po skončení údržby a přepnutí
do automatického provozu musí svítit zelená kontrolka.

Umístění ovládacích jednotek ve venkovním prostředí.
Majitelům čerpadel, jejichž ovládací jednotky jsou umístěny venku, doporučuji jejich dodatečné zastínění
proti přímému slunečnímu záření. V letních měsících se vzduch v jednotce zahřeje až na 70 °C
a elektronika uvnitř přestává správně pracovat. Celoročně též dochází k zbytečnému namáhání displeje
a ten se může stát časem nečitelným. Též je dobré chránit jednotku před povětrnostními vlivy počasí.
Nedochází tak k postupnému stárnutí plastu a jeho křehnutí.

Richard Erben

Údržba a kontrola domácí přečerpávací stanice pro splaškovou vodu
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Provoz kanalizace  Stočné
Připomínáme zákonnou povinnost přihlášení provozoven za účelem zvláštní platby za odvádění odpadních

vod. Pokud tak neučiníte, budete vyzvání na základě aktuálního výpisu z ARESu.

V úvodu několik zásad pro čerpání splašků do veřejné kanalizace. V obci Struhařov je kanalizace řešena
jako tlaková a proto každý kdo je na tuto kanalizaci připojen musí mít vlastní čerpací stanici
pro přečerpávání odpadní vody do ní a posléze do čistírny odpadních vod Struhařov.
Co do splaškové kanalizace nepatří a je zakázáno vypouštět!!!
Přísně zakázáno je vpouštění dešťových vod z okapů, drenáží, dvorků a sklepů. Tyto vody je každý
majitel nemovitosti povinen ze zákona likvidovat na svém pozemku. Do kanalizace v žádném případě
nepatří zbytky jídel a potravin (nepoužívat drtiče kuchyňského odpadu). Do WC nesplachujte žádné
hygienické potřeby, ty patří do komunálního odpadu, (např. dámské hygienické vložky, tampóny,
kondomy, odličovací tampóny, čistítka uší, obaly WC bloků a různé jiné obaly.)
Zvláštní kapitola jsou dětské vlhčené hygienické ubrousky!!!
Jedná se o specifický materiál, který nelze z odpadní vody likvidovat. Tyto ubrousky jsou zabijákem
všech čerpadel, jak u vás v jímce, tak i v čistírně odpadních vod. Ubrousky čerpadlo rozřeže na dlouhé
provázky, které se postupně namotávají za oběžné kolo čerpadla, a tak dochází k velkému tření
až úplnému zastavení čerpadla pro přetížení. Též dojde k poškození ucpávky mezi motorem a čerpadlem
a do prostoru motoru vnikne voda. V takovém případě lze jen provést generální opravu čerpadla, která
se mnohdy cenově neliší od pořízení nového.
Ve splaškové kanalizaci je nepřípustné likvidovat jakékoliv tuky (olej z fritéz a pánví na smažení) nejen
že zanáší vaše přívodní potrubí do jímky potažmo celou jímku, ale velice poškozují celý proces
biologického čištění odpadních vod. V neposlední řadě nepouštět do jímky vodu s příměsí písku, hlíny
nebo štěrku! Dojde k poškození řezacího ústrojí čerpadla.
Přečerpávací stanice je zařízení, které se skládá z následujících komponentů.
Vlastní plastová jímka, do které je zavedena odpadní voda z domácnosti. Dále je jímka osazena
spouštěcím zařízením, na kterém je u dna na patním kolenu připevněno vlastní čerpadlo pro přečerpávání
splašků do veřejné kanalizace. Další součástí je snímací sonda hladiny (modrá hadička zakončena
snímacím zvonem). Spolu s přívodním kabelem čerpadla je z jímky zavedena do ovládací jednotky poblíž
jímky na stojánku nebo v nemovitosti.

Přečerpávací zařízení je stroj a proto, jako každý stroj, vyžaduje pravidelnou kontrolu a údržbu.

Co je důležité sledovat a kontrolovat? Je vhodné jímku jednou za 2 měsíce otevřít a zkontrolovat její stav.
Kontrolu provést tak, že zjistím stav hladiny, který ukazuje ovládací jednotka na displeji, a porovnám
se skutečným stavem v jímce. Stav hladiny je měřen od snímacího zvonu ne ode dna jímky. Snímací zvon
pracuje na principu vztlaku hladiny, kde stlačený vzduch v hadičce je elektronicky převeden na stav
hladiny v jímce a pracuje se zapínací a vypínací hladinou, která je v jednotce nastavena. Je důležité
udržovat zvon průchozí s připojenou hadičkou. V případě zanesení zvonu a ucpání průchodu do hadičky
dochází postupně k nepřesnému snímání hladiny, které vede až k tomu, že ovládací jednotka přestane
vyhodnocovat skutečnou hladinu v jímce. Následují dva druhy poruchy, které nejsou nijak signalizovány
a lze je odhalit pouze kontrolou jímky. V prvním případě jednotka udává hladinu pro čerpání, ale
na displeji se stav nemění a čerpadlo čerpá bez přerušení chodu až do jeho přehřátí a vypnutí tepelnou
ochranou čerpadla, která se již projeví v ovládací jednotce jako tepelná porucha a jednotka čerpadlo
odstaví z provozu a vydává varovný signál. (dochází však ke zbytečnému ohřátí motoru a jeho součástí,
nejvíce pak k mechanické ucpávce mezi motorem a čerpadlem – chod nasucho!!!). Druhá porucha
se projevuje tím, že jednotka vyhodnotí stav hladiny jako nízký a čerpadlo nedostane povel zapnout,
i když je jímka plná. Dochází k zaplavení přívodního potrubí, až k přetečení jímky.

Čištění snímací sondy. Pokud není jímka zaplavena a vidíme modrou hadičku, opatrně ji vytáhneme
i se zvonkem z jímky ven. Dbáme přitom, aby nedošlo ke zlomení hadičky, a tím jejímu možnému
poškození. Podíváme se do zvonku a zkontrolujeme volný průchod do hadičky. V případě ucpaného
průchodu je nejlepší zvonek od hadičky demontovat a to tak, že povolíme přesuvnou matku stranovým
klíčem 12mm. Matku přetáhneme na hadičku a tahem sundáme zvonek. Nečistoty z hadičky dostaneme
nejlépe ven tak, že hadičkou několikrát poklepeme o tělo jímky. Hlídáme si přesuvnou matku,
aby nespadla do jímky. Do hadičky nestříkat vodu. Po té vyčistíme zvoneček a zprůchodníme prostup
a opláchneme vodou. Nastrčíme zpět na hadičku a dotáhneme matku. Sondu pomalu spustíme do jímky
a ověříme měřenou hladinu na jednotce. V případě zatopené jímky se dá čerpadlo přepnout na ovládací
jednotce do ručního provozu a tak vyčerpat jímku pro možnou opravu. Další častou poruchou je směr
otáčení. Čerpadlo je vyřazeno z provozu z několika možných důvodů na přívodu elektrické energie.
Je nutné zkontrolovat funkčnost všech tří fází před přívodem k ovládací jednotce, nebo zdali nedošlo

k záměně sledu fází v domovním rozvodu. Čerpadlo je pro tyto případy chráněno proti špatnému směru
otáčení nebo proti chodu na dvě fáze.

Jímku je nutné alespoň dvakrát ročně opláchnout a zkontrolovat snímací sondu.

Ze stěn jímky odstranit nánosy usazených tuků a posbírat plovoucí nečistoty, které se snadno vyndají
hrabičkami do přistaveného kbelíku. Po té opláchnout jímku nejlépe vysokotlakým čističem nebo alespoň
zahradní hadicí. Je vhodné rozředit obsah jímky vodou z hadice a na ovládací jednotce přepnout čerpadlo
do ručního čerpání a poté zastavit stiskem tlačítka 0. Tak se dá obsah vyčerpat téměř celý. Je vhodné tento
postup opakovat nejméně třikrát po sobě a tím pročistit obsah jímky. Po tomto úkonu je nutné na ovládací
jednotce znovu zmačknout spínač automatika. Na ovládací jednotce po skončení údržby a přepnutí
do automatického provozu musí svítit zelená kontrolka.

Umístění ovládacích jednotek ve venkovním prostředí.
Majitelům čerpadel, jejichž ovládací jednotky jsou umístěny venku, doporučuji jejich dodatečné zastínění
proti přímému slunečnímu záření. V letních měsících se vzduch v jednotce zahřeje až na 70 °C
a elektronika uvnitř přestává správně pracovat. Celoročně též dochází k zbytečnému namáhání displeje
a ten se může stát časem nečitelným. Též je dobré chránit jednotku před povětrnostními vlivy počasí.
Nedochází tak k postupnému stárnutí plastu a jeho křehnutí.

Richard Erben

Odečty vodoměrů
V průběhu měsíce srpna budou v celém Struhařově probíhat odečty vodoměrů.
Žádáme všechny o zpřístupnění vodoměrům a vlídnost k našim odečtářům.

Zároveň tímto nabízíme jako brigádu provedení odečtů – vhodné zejména pro studenty
zájemci neváhejte se přihlásit na OÚ.
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Vážení sousedé,
neštěstí prý nechodí po horách, ale po lidech,
a tak i prostor naší (takřka horské) obce je dotčen
účinností některých prapodivných, celostátně
působících, právních předpisů. Nedávno i k nám
dorazil moderní výdobytek v podobě tzv. nového
občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(tzv. NOZ), o němž si zřejmě nikoliv neprávem
právníci již léta tradují, že ,,… to není zákon,
ale výsměch jeho uživatelům.“

NOZ, přestože se deklaruje jako návrat
ke starým osvědčeným tradicím, v řadě bodů jaksi
pozapomněl, jaké že jsou u nás tradice např.,
že dlouhodobou tradicí v našich zeměpisných
šířkách i délkách je, že stromy se (zejména
u menších parcel) sázejí zpravidla při okraji
pozemku.

V nedávném období jsem byl kontaktován
(zatím toliko „na ulici“ a toliko „ústně“)
některými občany Struhařova, kteří „touží“
aplikovat ust. § 1017 odst. 1 NOZ, jež zní:
„(1) Máli pro to vlastník pozemku rozumný důvod,
může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů
v těsné blízkosti společné hranice pozemků,
a vysadilli je nebo nechalli je vzrůst,
aby je odstranil. Nestanovíli jiný právní předpis
nebo neplyneli z místních zvyklostí něco jiného,
platí pro stromy dorůstající obvykle výšky
přesahující 3m jako přípustná vzdálenost
od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní
stromy 1,5m.“.

Byl jsem žádán o radu, ba v některých
případech, přímo o zásah proti sousedovi, který
si vysazuje stromy přímo na, nebo poblíž společné
hranice. Samozřejmě z nich nikdo „netouží“

po tom, postupovat podle NOZ a aplikovat ust.
§ 12 NOZ „Každý, kdo se cítí ve svém právu
zkrácen, může se domáhat ochrany u orgánu
vykonávajícího veřejnou moc (dále jen „orgán
veřejné moci“). Neníli v zákoně stanoveno něco
jiného, je tímto orgánem veřejné moci soud.“,
ale domáhají se, aby za ně tento nový teplý
brambůrek z ohýnku tahala obec, nejlépe naše
pořádková komise. A to nejen aby ušetřili
za soudní poplatek, shánění relevantní právní
pomoci, čekání na rozsudek… etc. Poptávka
pomoci od obce je jistě legitimní, nicméně, jsem
přesvědčen, že tyto občanskoprávní vztahy
do působnosti naší obce nenáleží.

Jak jsem uvedeným (nejmenovaným
a neřeknu Vám, kdo to byl!) občanům slíbil, touto
otázkou jsem se zabýval a dospěl k jednoznačnému
závěru, že v těchto věcech je příslušným orgánem
soud. Každý kdo má potřebu ochrany před zásahem
do svých práv sousedem, jež si sází stromy
v rozporu s výše citovaným ustanovením, měl
by se především pokusit o dohodu a smírné řešení
se sousedem (prostá lidská dohoda je vždycky
nejlepším řešením sporu). Selželi pokus o smír,
má se obrátit na soud.

Ty z Vás, kdo sázíte stromy, naopak
důrazně upozorňuji, že při plánování výsadby
je třeba vzít v úvahu i ustanovení § 1017 odst.
1 NOZ, a nedráždit sousedy výsadbou poblíž
společné hranice. Ušetříte tak starosti nejen sobě,
ale i sousedům a v neposlední řadě i naší obci
a potažmo i mně.

Pěkné prázdniny a příjemné zážitky, nejen
při péči o zeleň, přeje

J. Jančík – Struhařov  Habr

Jak to vypadá z „Chytrou obcí“ Jak nám probíhá nachytřování

Jednou z věcí, která dělá obec skutečně chytrou je výměna informací. Ideální je pokud informace
plynou obousměrně. Rozhodně na tom pracujeme!

1. Komunikační kanál – SMS brána je hotový – v minulém čísle Struhařovských informací jste obdrželi
dotazník (pokud chcete dostávat důležité informace, typu odstávka vody, elektřiny uzavírka v obci atd.)
prosím vyplňte ho a doručte na úřad.
2. Komunikační kanál  Webové stránky obce – v současné době máme hotový grafický návrh a probíhá
tvorba, podle námi vytvořeného rozcestníku. Za měsíc a půl bychom se tak mohli dočkat nových
webových stránek. Věříme, že pokud budou stránky pěkné, budou nás dobře reprezentovat v soutěži
Zlatý erb.
3. Komunikační kanál – aplikace pro chytré telefony – je téměř hotova. Zbývá nám doplnit pár textů
a propojit z webovými stránkami. Aplikaci „Obec Struhařov“ si již můžete stáhnout . Majitelé telefonů
Android na google play, majitelé jablíček z App store.
4. Komunikační kanál – GIS Geografický Informační Systém – základ je hotový a přidáváme nové
pasporty. V rámci propojování bude i tento systém propojen s našimi webovými stránkami.
Všechny komunikační kanály budou hotové do dvou měsíců a plně funkční. Čili zkoušejte, testujte
a nezapomeňte nám dát zpětnou vazbu.

Všechny komunikační kanály budou hotové do dvou měsíců a plně funkční. Čili zkoušejte, testujte
a nezapomeňte nám dát zpětnou vazbu. Pavel Kudrman, místostarosta obce



Rozloučení s předškolákyspaní ve školce

V pondělí 19. 6. 2017 jsme se již tradičně sešli v mateřské
škole, abychom se rozloučili, byť trošku s předstihem, s našimi
předškoláky.

Maminky připravily pro děti na večer pohoštění, paní učitelky
slavnostně vyzdobenou tabuli a mohlo se začít! Postupně se sešlo
13 dětí v převlečení za pohádkové bytosti, které soutěžily, bavily se,
hodovaly, cestovaly za pokladem a pozdě večer byly v pyžamu
slavnostně „vykopnuti“ ze školky.

Následovala noc ve školce. Sem tam se malé obavy ze spaní
v jiné postýlce, než ve své sice objevily, ale nakonec všichni spali,

Léto rozmarné

Tak a je to tady...nejkrásnější část v roce, hlavně tedy pro děti školou povinné a tak trochu i pro
ty „šťastné“, kteří ve školství pracují... Samozřejmě mám na mysli letní prázdniny. Ty nekonečně dlouhé
dva měsíce slastného neučení se, dovádění na slunci, běhání po hřištích, chození po lese, jezdění na kole
a hlavně báječného koupaní ve všem, co je jen trochu kapalné a rozhodně čistší, než sousedovo jezírko
s lekníny a žábami.

Pro ostatní je tato doba možná známkou shonu a starostí...kam s dětmi, co vše sbalit a nakoupit,
pojištění, zajištění, odvezení, ujištění, kontrola, dozor, dávat pozor, velké výdaje, nesplést údaje, snění
o výletu do ráje. A také zvýšeného stresu, kdy je každá dovolená vykoupena nemilosrdnou pracovní
realitou... mnohdy znásobenou za ty, kteří ještě před 14 dny pracovali za vás a kterým to teď neochotně
vracíte.

Ale přeci... to špatné se z hlav rychle ztrácí a zůstávají jen rozesmáté tváře blízkých, slunce, pláž
u moře, svěží vánek na horských hřebenech, či jiná báječná místa na naší modravé planetě.

Já dávám přednost tomu vánku, nebo lesu, kde ticho a klid krásně vyrovná hluk a blázinec
mé sféry pracovní... Ale ať už to máte podobně, jako já, nebo úplně jinak... důležité je, umět ty chvíle
vychutnat všemi smysly. Takže, až se během července a srpna někde potkáme..., ať na horách, u moře,
v lese nebo jen tak sedíc u piva..., chci vidět opálené tváře naplněné pohodou a překypující štěstím...
To nám všem přeji za sebe... hezké, ne příliš rozmarné léto :o) Roman Frisch

Den matek
U příležitosti svátku Dne matek v neděli 14.května

2017 od 15hod.uspořádala OB Struhařov ve spolupráci
s OÚ Struhařov oslavu v Hasičském domě.

Kulturní vložku dětí, příchod mladých hasičů
z hasičské soutěže, harmonikáři, občerstvení a milí hosté,
kteří přijali pozvání a spolu s námi se přišli pobavit. Přispěli
tak k dobré náladě, která pokračovala až do večerních hodin.
Za provoz kuchyně a zajištění obsluhy děkujeme děvčatům
Janě Uhlíkové a Janě Novotné. Srdečný dík Všem
příznivcům a rodičům, kteří doprovodili děti na vystoupení.

Prostřednictvím Zpravodaje zveme všechny příznivce na Anenskou zábavu, která se koná
v sobotu 29.7.2017 v 15hod u fotbalového hřiště. Pro dobrou náladu a pobavení zahrají harmonikáři
z Klokočné. Srdečně zve Struhařov  Konšelstvo OB

Paní učitelky nechaly dětem vyrobit v nakladatelství Modrý slon osobní knihu na památku,
kde hlavním hrdinou byl vždy konkrétní předškolák. Pevně věřím, že spolu s fotkou a drobnými dárky,
které si děti odnesly, jim noc ve školce udělala radost a stala se pro ně nezapomenutelným zážitkem.

Fotku našich odcházejících předškoláků si můžete prohlédnout i vy ve vývěsce před obecním
úřadem. Všem budoucím školákům přejeme hodné paní učitelky, nebo pány učitele a s těmi ostatními
se těšíme na shledání 4. září ve školce.

Krásné léto  Martina Toťová, ředitelka MŠ
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Tak jde čas…
Od minulého vydání se zdá, že je to jen chvilka času, ale v běhu dnů se událo mnoho a i když některé věci

nejsou tak viditelné a slyšitelné jako byly v minulosti stavební reje např. výstavba chodníků, silnic apod. I letošní
jaro a léto probíhá řada věcí, které v krátkém či delším časovém horizontu přinesou pro Struhařov mnoho
zajímavostí, ulehčení některých úřednických postupů, více informovanosti.

Letošní rok je pro nás mírným zastavením a ohlédnutím do dávné i blízké minulosti. Struhařov slaví své
uctihodné narozeniny, 620 let od první písemné zmínky, to přeci stojí už za řádnou oslavu a bilancování. A nebyli
bychom to my Struhařováci, kteří dělají věci s řádným fortelem, dokážeme pracovat, ale i řádně se bavit. A to jsme
dokázali i při společně připravené oslavě našeho Struhařova.

Musím říci, že se mi tajil dech, když jsem poprvé do ruky vzala publikaci od Petra Kadlece
o Struhařově a samotná oslava pro mne byla jedním pozitivním tokem emocí. Páteční divadlo; dopolední sobotní
setkání rodáků tlačící slzy do našich očí; „pestrobarevný“ průvod plný baráčnických krojů, hasičské drobotiny
a „staré gardy“ na hasičské stříkačce, záplava barevných dresů malých i velkých sokolů; jarmak; soutěže
na sokolském hřišti; rybářské ukázky; od odpoledne do pozdního večera tok hudby ze scény u rybníka. Kouzelné
sladké zákusky Jíťi Rathauské, dobré pivko u První pivní, mňamky od Knapů, ochutnávka Zvánovické palírny,
krásné hrnky a prima občerstvení od Františka Skláře, hasičské kuchařské vychytávky v podobě např. hamburgeru
s vlaječkou SDH. Uf bylo toho fakt hodně!

Během dne jsem potkávala usměvavé lidičky, kteří naslouchali nejen hudbě, ale klábosili, jedli, pili, prostě
jen tak užívali dne. No aby ne, dokonce i počasí nám přálo!!! Neuvěřitelné :).

Ráda bych všem, kteří s přípravou a průběhem oslav pomáhali, jmenovitě poděkovala, ale nejen,
že bych zabrala spoustu řádek, ale určitě bych i na někoho zapomněla, a to by mne mrzelo, ale doufám,
že jste na sebe hrdí jako já na Vás, byli jste úžasní! Struhařováci, tohle se Vám povedlo!
Díky za krásný den a pěkné vzpomínky. Mgr. Lenka Šourková

V rámci šestsetdvaceti letého výročí založení
obce Struhařov jsme v příjemném prostředí areálu
oslav sehráli hru Jakuba Kolára Pokoje s tchyněmi
a pohádku dle povídky Jana Wericha Rozum a štěstí.
Podle ohlasu diváků se naše vystoupení líbila a i my
jako účinkující jsme byli s prostředím nadšeni.

Bylo to naše první představení ve Struhařově
a proto by asi bylo na místě se trochu místním
občanům představit. Jsme divadelní ochotnický spolek
hrdě navazující na benešovské ochotníky působící ještě
v době národního obrození. Od té doby se v Benešově
ochotnické divadlo hrát nepřestalo. Náš soubor přímo
navazuje na spolek Svatopluk Čech, vzniklý ke konci
předminulého století. Přežil všechny společenské
útrapy, ale nepřežil období normalizace, kdy byl
násilně rozpuštěn. Nadšením ochotníků byl hned

v devadesátých letech minulého století obnoven a hned
od počátku se mu dařilo.

Máme za sebou již téměř dvacítku premiér
a reprízy dosáhly neuvěřitelného počtu téměř dvě stě
padesát. Výčet štací by zabral opravdu mnoho místa.
Hráli jsme v nespočet obcích a městech po celé
republice. Velice nás těší, že v našem seznamu přibyla
nyní i obec Struhařov.

Místním vnímavým divadelním divákům můžeme
nabídnout ještě jeden náš zajímavý divadelní počin.
Je to komedie Miguela Mihury Maribel a podivná
rodina, jejíž uvedení mělo premiéru na letošních Dnech
divadla Svatopluk v Benešově. Věříme, že i s jejím
provedením budou diváci stejně spokojeni.

Za upřimné přijetí a příjemné prostředí
na oslavách výročí obce děkují Svaťáci z Benešova.

Divadelní spolek Svatopluk z Benešova ve Struhařově

Hrajeme: Pohádka Rozum a štěstí 11.srpna v Benešově na náměstí, 13.srpna Hostínské divadelní léto, nové představení Maribel a podivná
rodina 2.září, ýnec nad Sázavou, 21.října divadlo v Žebráku a další termíny jsou v jednání – Olbramovice, Bystřice u Benešova, Neratovice,
Sázava atd. Možná i Struhařov? :)

OSLAVY  620 let Struhařova
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Vážená paní starostko, vážená paní místostarostko, vážení členové Obce Baráčníků, hasičů a ostatních
organizací. Dovoluji si Vám všem, kteří jste se podíleli na krásných oslavách naší obce Struhařov 620let, vyslovit
poděkování a upřímně popřát do dalších let hodně úspěchů, dobré spolupráce a pomoc občanů ve Vaší záslužné
činnosti ve prospěch nás všech.

Shrnutí ze strany těch, co za vším stáli...
Dovolte, abych i já přidala ještě pár řádků k oslavám Struhařova. Dlouho jsem přemýšlela, jestli

něco psát či nikoli. Však všechno již bylo řečeno. Ale nedá mi to. I pro mě celá tato akce byla neskutečně
silným zážitkem. Ač to pro nás, co se na akci podíleli organizačně, bylo poněkud náročné a hektické,
myslím, že i přes veškeré obavy ...hlavně aby vyšlo počasí; aby všichni jarmarkáři, gastronomici,
učinkující... dorazili včas; aby se ve zdraví sešlo co nejvíce rodáků; aby nebyl kolaps během průvodu; aby
nepřišlo lidí málo; aby nepřišlo lidí moc... prostě nás provázelo neskutečné množství ,,aby,, a ,,kéž by,,.
Přesto i my jsme si nakonec celý víkend věnovaný oslavám 620let Struhařova užili.

Bylo mi ctí, poznat spoustu z Vás, které jsem do té doby vlastně neznala ani osobně. Bylo moc
milé, když ke mě lidé chodili s tím, jestli jsem ta paní Hodrová, co ji znají z emailu a prohodili jsme
společně pár vět. Přesto, že nejsem původem Struhařovák, povídali si se mnou, jako bych jím byla.
Zastavili jsme se u výstavky historických fotografií a zjistila jsem, že téměř každá z nich má nějaký
příběh, ke každé má někdo z Vás nějaký vztah a dokonce jsem některé lidičky, které na fotografiích byli,
poznala osobně. Následně jsme se pozastavili nad úžasnou publikací od Petra Kadlece a začalo další
vyprávění... téměř jsem se díky Vám, začala cítit, jako bych tu byla odjakživa  děkuji!

Tím chci navázat na krásný okamžik,
kdy jste mému manželovi zastavili před
naším domem a nechali zahrát jeho písničku
k dožitým 95 letům. Potěšilo nás, že mladší
generace chová porozumění a úctu k dříve
narozeným, kteří také ve svém mladším věku
byli aktivními občany naší obce. Taková
slavnost, jež byla 9. a 10.6.2017 přispěje, že
lidé se poznávají a myslím, že tím pochopí
sounáležitost nás všech ku prospěchu obce,
ve které se nám dobře žije a ve všech
směrech je krásnější. Myslím si, že když si
budeme vážit jeden druhého a mít rádi své
okolí, bude se nám všem zde dobře žít. I když
jsme na sklonku života. Vy mladí vše máte ve
svých rukou, vědomostech, úctě životu
samému.
Máme dobrý pocit v duši i na srdci, že naše obec Struhařov bude žít pro nás i další generace.

Ze srdce a upřímně – Vaňkovi, 11.6.2017

Z pohledu organizátora musím i já poděkovat všem těm,
kteří jakkoli pomohli. Osobně všechny vyjmenovávat
nebudu, jak psala výše paní místostarostka, bylo Vás moc
a na někoho bych mohla zapomenout, ale koho si dovolím
zmínit je ten, který celým oslavám dal u hlavní scény
tu správnou ,,šťávu" a to Jiříkovi Matějovskému. Bylo mi ctí
s Tebou spolupracovat a jsem moc ráda, že tu někoho
takového, jako jsi Ty, pro tyto naše komorní slávy máme :).

Musím také poděkovat všem těm, kteří tam během
celého víkendu běhali s foťákem a kamerou a postarali
se nám tak o krásnou dokumentaci tohoto víkendu
(p. Škoda, p. Šimáček, p. Havelka, p. Rozboud...).

Pokud i někdo z Vás má jakékoli záznamy, budeme rádi, když nám je na OÚ doručíte.
Pokud by někdo měl zájem o fotografie, nebo sestřihaný videozáznam z oslav, o krásnou publikaci

o Struhařově, nebo o některý z upomínkových předmětů... vše je k doptání na OÚ Struhařov.
Díky oslavám a učinkujícím, jsme také navázali dobré kontakty a dle pozitivních ohlasů okolí kdo

ví..., třeba na podzim uvidíme v Požárním domě novou divadelní hru, nebo si tam půjdem prostě jen tak
zabubnovat :). Krásné léto  Markéta Hodrová
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Na výlet s Geofunem

Geofun je bezplatná výletní geolokační
aplikace pro telefony a tablety, která Vás zábavnou
a soutěžní formou provede zajímavými místy. Hra
vychází z populárního geocachingu, obohaceného
o zábavnou a poznávací nadstavbu. Průvodcem
je vždy někdo, kdo dané místo výborně zná! Trasu
i úkoly, které se cestou plní, nebudete dopředu znát.
Aktivují se až na startu a během výletu. Návštěvou
a úspěšným absolvováním hry můžete postupovat
v žebříčku hráčů Geofunu. Jednotlivé hry ale můžete
využít také jen jako netradiční formu průvodcování
a poznávání navštívených míst.

Po celé České republice již existuje více jak
150 míst s tzv. Geosrandami. Od května k nim přibyla

nová v našem regionu. Vznikla u příležitosti oslav 200.
výročí narození významného průmyslníka 19. století,
Františka Ringhoffera. Hra nese název Krajinou barona
Ringhoffera a zavede Vás do tzv. Spojeného dominia
Ringhofferů na Velkopopovicku a Kamenicku.
Absolvovat ji můžete pěšky ve zkrácené variantě
(14 km), nebo na kole (33 km).

Mobilní aplikace Geofun získala řadu
prestižních ocenění. Je určena pro všechny věkové
kategorie, pro rodiny i pro školní výlety. Aplikaci si lze
zdarma stáhnout na www.geofun.cz či prostřednictvím
tohoto QR kódu. Vybranou trasu (hru) absolvujete
již offline.

Ladův kraj

NOČNÍ LESA SEN
/POCTA STRUHAŘOVSKÝM LESŮM/
LUBOMÍR MOHYLA

Z pohledu organizátora musím i já poděkovat všem těm,
kteří jakkoli pomohli. Osobně všechny vyjmenovávat
nebudu, jak psala výše paní místostarostka, bylo Vás moc
a na někoho bych mohla zapomenout, ale koho si dovolím
zmínit je ten, který celým oslavám dal u hlavní scény
tu správnou ,,šťávu" a to Jiříkovi Matějovskému. Bylo mi ctí
s Tebou spolupracovat a jsem moc ráda, že tu někoho
takového, jako jsi Ty, pro tyto naše komorní slávy máme :).

Musím také poděkovat všem těm, kteří tam během
celého víkendu běhali s foťákem a kamerou a postarali
se nám tak o krásnou dokumentaci tohoto víkendu
(p. Škoda, p. Šimáček, p. Havelka, p. Rozboud...).

Vážení a milí majitelé psů, psíků i koňů!
Berte prosím ohled na ostatní občany a uklízejte po svých miláčcích! Hromádky u vrat a všude na veřejných
prostranstvích přibývají a věřte není příjemné, do toho šlápnout, či opakovaně uklízet. Patří k obyčejné lidské



Kalendář akcí

8. července  hudba (F. Sklář)
22. července  koncert Vanua 2
,,Vzpomínka na Radima Hladíka" (Obec Struhařov)

12. srpna  hudba (F. Sklář)

19. srpna  MEMORIÁL Jaroslava Medřického (Sokol z.s.)

19. srpna  Hasičský táborák

2. září  Rozlučka s létem  hudba (F. Sklář)

9. září  Pohádkový les (OS Struhadlo)

30. září  Houbobraní (F. Sklář)

7. října  Pochod Krásné vyhlídky

říjen  Drakiáda (Obec Struhařov)

22. října  Vítání občánků (Obec Struhařov)

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

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. 4/2017 konaného dne 3.5.2017
1. V rámci nového územního plánu žádost pana N. o možnost umístění skladu pro SLZ a zemědělskou techniku: NEPROVĚŘOVAT,

řešit bez rozšíření zastavitelných ploch v souladu a v intencích s požadavky ust. § 18 odst. 5 SZ Zadání Územního plánu Struhařov
2. Obec Struhařov bere návrh Stanov svazku obcí pro ZŠ Ondřejov na vědomí, ale zároveň žádá o písemnou odpověď na připomínky

ke studii školy a o vytvoření pracovní skupiny zastoupené členy všech obcí. Vzhledem k vývoji projektu a investičním
možnostem obce Struhařov deklaruje možný limit investičního příspěvku v maximální možné výši 4mil. Kč, který požaduje
zapracovat do stanov Svazku

3. Zadání studie proveditelnosti stavby (či rekonstrukce) prvostupňové ZŠ ve Struhařově a demografické studie pro ZŠ a stavbu domova
seniorů

4. Návrh řešení veřejného prostranství v lokalitě Pod Hliněným rybníkem s úpravami: sáňkovací kopec by měl být vyšší, stromy ovocné
a nechat dle návrhu jen workoutové hřiště + sezení, pískoviště a sestavu pro malé děti vyloučit, případně stezku odvahy ponechat

5. Dodatek č. 1 k dohodě o stanovení podílu členských obcí SORJ na nákladech na vybudování skupinového vodovodu Region Jih
6. Smlouvu o smlouvě budoucí a věcné břemeno trafostanice a jejího ochranného pásma na pozemku parc.č. 758/6 za jednorázovou úhradu

10.000, Kč

7. Odpuštění nájemného za sál a vyprání ubrusů Baráčníkům pro akci Den Matek
8. Smlouvu o nájmu nebytových prostor – části přístavby na pozemku parc. č. st.70 v k.ú. Struhařovu Mnichovic  u budovy bývalé školy

na Školním náměstí ve Struhařově v ceně 1500Kč/rok
9. Zadání nabídky studie optimalizace kompostárny
Zasedání č. 5/2017 konaného dne 31.5.2017 a 7.6.2017
1. Ponechání v návrhu SoD na architekta územního plánu zádržné 5% z dílčích faktur do doby schválení konečné podoby územního plánu
2. Vyloučení ze Smlouvy o dílo na architekta územního plánu bankovní záruku
3. Upravenou zadávací dokumentaci pro výběr architekta nového územního plánu včetně Smlouvy o dílo
4. V územní studii umožnit rozšíření zázemí u Hliněného rybníka max. o 25% ze stávající plochy
5. V územní studii v nových rozvojových zónách rozdělit komunikace do 3 kategorií: 10m (oboustranný chodník),

8m (alespoň jednostranný) a 8m jako obytná zóna – v komunikacích vždy požadovat nějakou zeleň
6. V územní studii v nových rozvojových zónách zřídit zpomalovací opatření v dlouhých rovných ulicích
7. V územní studii v nových rozvojových zónách pozemky o minimální výměře 1000 m2
8. V územní studii v nových rozvojových zónách stanovit uliční čáru 4m pro všechny stavby na pozemku
9. V územní studii v nových rozvojových zónách garáž nemusí být součástí hlavní stavby
10. V územní studii v nových rozvojových zónách neomezovat vzdálenost staveb od plotu k sousední nemovitosti
11. V územní studii v nových rozvojových zónách stanovit zastavěnost včetně zpevněných ploch do 30%
12. V územní studii v nových rozvojových zónách stanovit maximální hladinu zástavby 2 nadzemní podlaží v celkové výši domu do 10 m
13. V územní studii v nových rozvojových zónách stanovit průhledové oplocení pozemku (ne beton, zeď , plech atp.) do maximální

výše 1,8m, s maximální výškou podezdívky 80cm vyjma pozemků podél komunikace II.třídy, kde může obec povolit vyjímku
14. V územní studii v nových rozvojových zónách sklon střechy min. 20 stupňů u hlavní střechy, s minimálním přesahem u štítu 20cm

a u okapu 50cm, tvar střech nestanovovat
15. V zóně Struhařov Jih I určit občanskou vybavenost: sociální, zdravotní, restaurační zařízení
16. V zóně Habr Sever určit občanskou vybavenost při hlavní silnici – drobné podnikání, smíšená zástavba bydlení, obchod, služby
17. Rozpočtové opatření č.2/2017
18. Převod kladného zůstatku hospodaření při provozu vodovodu a kanalizace, plynoucí z ročního vyúčtování položek vodného a stočného

za rok 2016 do fondu pro obnovu vodovodu a kanalizace.
19. Zadávací dokumentaci na zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Sběr, přepravování a odstraňování odpadu – Sdružení Struhařov“

ve znění dle přílohy
20. Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky na dodávky „Pořízení nové CAS pro JSDH Struhařov“ s tím, že neprodleně vyhlásíme

výběrové řízení
21. Předložený rozsah opravy komunikací IV. etapy pro podání žádosti o dotaci část ul. Jevanské a ul. K Průhonu předpokládanou hodnotou

1,2mil Kč, vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby
22. Provedení opravy komunikace do osady Ve Struhách recyklátem, opravu doplnit o zpevnění kamenivem a opravit na dvou místech

převedení vod pod komunikací, zbylý recyklát nechat rozvést do chatových osad tak, aby si mohli občané recyklát sami rozvézt.
TS ze svých nákladů provedou rozvoz recyklátu k hornímu vchodu na hřbitov

23. Vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 724/32 o výměře 91m2
24. Smlouvu s fi Via Alta – "Studie optimalizace provozu Kompostárny Struhařov"v celkové ceně 55 000, Kč bez DPH
25. Zpracování žádosti o dotaci na nové vodní zdroje fi Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o. v ceně 20 tis. Kč bez DPH a zpracování

hydrogeologického posudku Fy Ekohydrogeo na v ceně 25 tis. Kč
26. Poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka ve 4. základní škole Nerudova, Říčany
27. Osazení omezení rychlosti (30km) do zadní části komunikace V Zahradách ve směru od Klokočné
28. Bezúplatný převod částí pozemků 758/5, 782/1, 770 a 72/10 pod chodníky v ulici Mnichovická mezi obcí Struhařov

a Středočeským krajem

Termíny zasedání v roce 2017  28.6., 6.9., 11.10., 15.11. a 13.12., vždy od 19:00 hod.
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Přenechám za odvoz velmi zachovalá světle šedomodrá kamna "CLUB". Prodám automatickou pračku SIEMENS "Siwamat
2065" cena cca 2000 , Kč a velmi levně prodám elektrický olejový radiátor.

K doptání na telefon: 606220618 – Zdeněk Vokoun

RESTAURACE U KNAPŮ
TEL.: 602 317 993; WWW.UKNAPU.CZ ; EMAIL: maikknap@seznam.cz

VELKÝ VÝBĚR HOTOVÝCH TEPLÝCH JÍDEL VČETNĚ SPECIALIT PO CELÝ DEN

• MOŽNOST VZÍT I S SEBOU DO JÍDELNÍCH BOXŮ
• RŮZNÁ MASA NA GRILLU, RYBY, TĚSTOVINY, DOMÁCÍ NOKY, PIZZA
• POSEZENÍ MOŽNÉ I V ZAHRADNÍ RESTAURACI  DĚTSKÝ KOUTEK

PARKOVIŠTĚ PRO CCA 6 AUT / VHODNÉ I PRO KOLAŘE

PO CELÝ TÝDEN OTEVŘENO OD 11.00 hod.
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HASIČI STRUHAŘOV

Struhařovští hasiči vyjížděli v tomto pololetí ke třem
požárům a jedné technické události. V lednu výjezd
do Klokočné na požár sazí v komíně, v dubnu požár
rodinného domu v Mukařově a v květnu požár lesního
porostu v Mirošovicích. Ve všech případech jednotka vyjela
v předepsaném časové limitu, a to i přes to, že se jednalo
o zásahy v noci, nebo v průběhu pracovního dne. Posledním
technickým zásahem byla koordinace silničního provozu
a zajištění bezpečnosti účastníků slavnostního průvodu při
oslavách 620 let Obce Struhařov. Zde se prezentovali
struhařovští hasiči v akci, ale i v průvodu s plným vybavením,

Něco málo ze sekce mladých hasičů SDH Struhařov
Jako každý rok jsem se i letos zúčastnili dvoudenní soutěže

Plamen, která se v tomto roce konala v Úvalech. Na sobotní
soutěžní den byly naplánované štafety. Začínalo se štafetou 4x60
metrů v kategorii mladší žáci a první soutěžní den zakončovali
starší žáci se štafetou CTIF. Umístění po prvním dni soutěže
vypadalo velice nadějně a my se těšili na druhý den plný požárních

technikou (i historickou), slavnostními prapory a členskou základnou zastoupenou všemi generacemi.
U naší stařičké cisterny Tatra se pravděpodobně jednalo o poslední ukázku před její výměnou za novou
CAS, která bude pořízena z projektu IROP, kdy v současné době probíhá veřejná zakázka
na dodavatele. Pevně věříme, že náš Sbor dobrovolných hasičů se důstojně prezentoval po celý den oslav
a předvedl všem rodákům, pamětníkům a hostům, že jsme spolek s dlouholetou tradicí, stále aktivní
a v plné síle.

Okresní soutěž v požárním sportu.
Dne 27.5. 2017 se uskutečnilo okresní kolo v požárním sportu

v Čelákovicích. Přestože se do tohoto závodu kvalifikovala družstva mužů
i žen, nakonec se zúčastnilo pouze družstvo žen. V silné konkurenci
se po celodenním měření sil naše ženy umístily na krásném 4. místě.

Součástí programu byla i soutěž dorostu
a přebor jednotlivců. V kategorii jednotlivců
středních dorostenek se po absolvování branného
závodu, 100m překážek, dvojboje a testů
z oblasti požární ochrany umístila v celkovém
hodnocení naše Markéta Lőserová na krásném
3. místě.

Děkujeme všem za vzornou reprezentaci.

soutěže strojníci mohli osahat a vyzkoušet. Díky vydařenému
počasí jsme si celý průběh soutěže užívali a bavili se. Nicméně
když došlo na samotný start, trošku nervozity jsme pocítili, avšak
nenechali jsme se zahanbit a ukázali jsme, že stále patříme mezi
kandidáty na medaile.
Umístění bylo následující: Ml. žáci 4.místo, St. žáci 9.místo

útoků. Letošní novinkou
na soutěži Plamen byly
jednotné motorové stříkačky,
které si během prvního dne



/ 15 /



/ 16 /



/ 17 /



/ 18 /



/ 19 /

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








