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Slovo místostarostky
Co nebo kdo je to „DOBRÁK“ ?

 Dobrák s velkým písmenem na počátku je koupaliště, 
tuším, někde u Brna. Dobrák s malým d je pak slangový výraz pro 
dobrovolného hasiče. Dlouhá léta jsem netušila, že tento výraz 
existuje. Jako holka školou povinná jsem se domnívala, že hasič, či 
jak jsme často říkávali v dávných dobách požárník, je člověk jezdící v 
červeném velkém houkajícím autě a je to jeho zaměstnání.     
 Později, když můj prvorozený syn poprvé přišel s tím, že 
kluci ze třídy chodí do hasičů a on tedy bude chodit taky, začala jsem 
trochu brát povědomí, že hasič není jen profese, ale pro někoho pro-
stě sport a celoživotní koníček. A tak jsem začala s obdivem hledět 
na partu mladých kluků, kteří se několikrát týdně potili na tréninku 
hasičů, padali z kladiny, bariéry, a pak téměř plakali na soutěži, když 
nedosáhli vytoužené mety. Často jsem však byla svědkem obrovské 
radosti, když vyhráli v požárním sportu, například krajské kolo. 

  Záhy jsem však zjistila, že se mezi hasiči ještě nachází mně 
doposud utajená třetí kategorie, tzv. hasič dobrák, tj. dobrovolný 
hasič.  Kdo je to?  No na to není zcela krátká a jednoznačná odpověď. 
Je to muž, žena i dítě. Dobrák je ten, který obětuje víkend a určitě si 
vyrazí zasoutěžit v požárním sportu, musí přeci oprášit hadice, stroje 
i pospolitost. Dobrák je v naší vesnici človíček, který pořádá táborák, 
stará se o hasičskou drobotinu, uklízí na den Země ….

 Z dobráků se generuje ještě menší skupinka dobráků – toto 
jsou takzvaní členové JSDH (Jednotka sboru dobrovolných hasičů).  
Na tyto jedince lze koukat jako na snílky a blázny. Vždyť tato poslední 
kategorie dobráků, věnuje svůj volný čas nejen výše uvedenému, ale 
krom jiného celý rok oprašuje v garáži auto, které často pamatuje už 
mládí mé babičky, uřízne i spadlý strom, či vyčistí dešťovou kanali-
zaci.  Navíc je tato skupinka připravena vždy zasáhnout při požáru, 
povodni…  A světe div se, dělá to zcela nezištně a zadarmo. Letošní 
léto bylo opravdu krásné a slunné, přineslo s sebou však spoustu 
požárů a „dobrák“ měl tedy plné ruce práce.

 A tak myslím, že se sluší vyslovit Vám Dobrákům nejen 
dík, ale já smekám.  Když začne houkat siréna a vy vybíháte, často 
neuvěřitelně oblečení a za vámi zůstává doma i ve vašem zaměstnání 
rozdělaná práce.  Jsem přesvědčená, že každý Struhařák je rád, že 
tu dobrovolné hasiče máme.  Vždyť člověk nikdy neví, jestli nebude 
potřebovat  i on někdy vaši pomoc. Takže kluci, my děkujeme, jsme 
pyšní, že jste letos tolikrát pomohli a že Vás tu máme. A mně od-
pusťte, že Vás označuji za snílky a blázny, ale bez toho bláznovství a 
dobrého srdíčka byste to nejspíš nedělali.

Takže: Karle, Kubo, Láďo, Martine, Míro, Petře, Petře, Romane, Vojto, Ríšo a Zdeňku (seřadila jsem Vás podle abecedy, abyste se 
nehádali), děkujeme!

Vaše místostarostka Lenka Šourková

Péče o rybník
 V sobotu 10.října, chvátajíc připravit k rybníku pohoštění pro turisty z Pochodu 
Krásné vyhlídky, nic netuše narazím na rachot křoviňáků a říkám si, kdo že je tak za kuro-
pění akční jako rybička… no a oni to naši rybáři! Nálety olší, trsy trav a jiné býlí na březích 
padalo jak vojáci, chlapi se do toho pustili pěkně s vervou. Během pár hodin byl rybník 
pěkně upravený. Měla jsem chuť dát ty štrůdly rybářům a ne turistům. No, a jen jsem tak 
utrousila, že by bylo fajn, kdyby zvládli posekat i pod rybníkem… K svému překvapení 
jsem z rybářské nástěnky zjistila, že na to vyhlásili hned brigádu další. Děkujeme za Vaši 
péči, chlapi, díky Vám je rybník příjemným místem.
       Starostka D. Zajíčková
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Krásný Struhařov
 Mnohdy si to ani neuvědomujeme, kde žijeme, ale 
Struhařov je zcela výjmečný svojí polohou, výškou, okolní-
mi lesy, rybníky a vůbec přírodou. I v občanské vybavenosti 
má obec tak trochu náskok před ostatními. Školku, vodo-
vod, kanalizaci, nové komunikace, nové osvětlení, shro-
maždiště odpadů, kompostárnu, revitalizovaný rybník.
 A právě Hliněného rybníka si velice váží a obdivuje 
ho pan Lubomír Mohyla. Napsal o něm báseň. Musel jsem 
mu doporučit otištění ve Struhařovských Informacích. Po 
přečtení mi jistě dáte za pravdu, že Lubor Mohyla napsal 
báseň velice procítěně. Je vidět, že se celý dosavadní život 
pohyboval v uměleckých kruzích. Balet, opera, historie a 
dějiny ho provázejí dosud.
    Ing. Michal Jeřábek

Jak Monetova ,,Olympie“ 
nebo Maja od pana Goyi 
tak Struhařovský rybník 
půvabný je
tak parádí se
a strojí

Za uchem žluté květy
(snad dar od vodnice Margarety?) 
čelo mu zdobí
Modrá metalíza vážek
těch blankokřídlých helikoptér
jsou jako z pohádky
z dalekých tajemných sfér  

Z ostrůvku uprostřed rybníka 
vyplouvá kachní rodinka
kačer si jako vždy   
užívá bůh ví kde
káčátka malinká 
chrání a hlídá jako vždy
pozorná kachní maminka

Bílé okaté břízky
krásné sultána odalisky 
shlíží se koketně
v zrcadle hladiny 
vysoko nad nimi  
krajkovím korun olší   
modř slunce prosvítá
tak rybník každého 
s úsměvem přivítá    

Jak milé u něho
s přáteli posedět
a z hospůdky ,, U Fandy“ 
dívat se a hledět
Jak drobné vlnky
běží po jeho tváři
a v letním slunci
hrají si
skotačí
blýskají
jiskří
a září
jak drahý šperk
na kravatě elegána
co prochází se po bulváru
spíš z večera
než z rána

Když tiše
na tlapkách kočičích
přichází noc
a den blaženě usíná
tu měsíc s hvězdami
dukáty zlaté
hází rybníku do klína

Co dodat ještě?
Snad jen:
,,Bohové věční
náš rybník chraňte“
Amen

Struhařovský rybník
Lubomír Mohyla

Poděkování
Dovolujeme si co nejsrdečněji poděkovat panu Hroudovi za nález a poctivé odevzdání našeho mobilního telefonu. S radostí dává-
me tento poctivý čin na vědomí, budiž příkladem váženého občana Struhařova, zaslouží si ocenění.
           Čestmír a Jarmila Šteffkovi
Maminky ze Struhařova
Na sociální síti Facebook, je vytvořena uzavřená skupina – Rodičovská ve Struhařově. Tato skupina byla vytvořena pro maminky 
a nastávající maminky ze Struhařova a blízkého okolí a slouží jako bazárek, k seznámení s ostatními maminkami, poradna, typy 
na výlety s dětmi…Budeme rádi, když se tato skupina bude rozrůstat o nové maminky ☺                   Kristina Mertus
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Rekonstrukce komunikací III. etapa
 Nového asfaltového koberce se díky další dotaci ROPu Střední Čechy dočkaly i další ulice, a tak kolem rybníka, v Habru, 
na návsi i v menších uličkách si snad už o díry nikdo nohu nezlomí. 

 Dotační podmínky na sklonku končícího dotačního období EU značně přitvrdily, a tak obec musí stihnout nejen šibenič-
ní termín dokončení do konce října, ale i celé dílo předfinancovat, což při cca 6 mil. Kč nešlo řešit přímo z rozpočtu obce. Nakonec 
se v rámci Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem – fy SILMEX s.r.o. podařila sjednat forma jakéhosi krátkodobého „dodavatel-
ského úvěru“, kdy dodavatel na úhradu vlastní faktury pošle polovinu financí obci a ta ji pak vrátí po obdržení dotace.

 V rámci III. etapy rekonstrukce komunikací jsou opraveny ulice K Průhonu, druhá polovina U Rybníčka, Souběžná, Ke 
Štěrbárně, Za Školkou, konec U Hřiště, spodní část Školního náměstí, tj. celkově bezmála kilometr místních komunikací. Jako 
vedlejší produkt jsou štěrkovým výkopkem z rekonstrukce komunikací opravovány původně rozbahněné lesní cesty.
Stavba probíhala s fy Silmex s.r.o. v konstruktivním duchu, veškeré dílčí problémy se dařilo řešit průběžně. Lví podíl na pružnosti 
jednání sehrál se svým diplomatickým smyslem pro humor náš místní dozor, Pavel Dlouhý. Velký dík všem zúčastněným za tu 
práci!
 Poděkování patří samozřejmě i ROPu Střední Čechy za poskytnutí dotačních prostředků i za vstřícnost při realizaci pro-
jektu, včetně jeho dílčích změn.

 

Děkujeme všem občanům, kteří pomohli této rychlé etapě, ať již svými „místy hospodářského rozvoje“ (neboli provozovnami 
podnikatelů) či vstřícností při výstavbě.
 Krásné asfalty mnohé inspirují ke zkulturnění vjezdů, a tak přibylo zámkových dlažeb a upravených trávníků. Některé 
z opravených ulic již občané sami dotáhli svou péčí k dokonalosti a patří jim za to veliký dík. Upravenost Struhařova nám chválí 
mnohý návštěvník. Jen tak dál!

Za školkou před rekonstrukcí Za školkou při rekonstrukci

U Rybníčka před rekonstrukcí U Rybníčka po rekonstrukci

U Hřiště při rekonstrukci

Slavnostní otevření Rekonstrukce komunikací III. Etapa
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na Slavnostní otevření Rekonstrukce komunikací III. Etapa,  a to ve středu 4.11. 2015, od 
16.00 hod., u Hliněného rybníka, u ústí komunikace K Průhonu na Mnichovickou, kde přestřihneme pásku novým asfal-
tům spolu s představiteli poskytovatele dotace a politiky. Přijďte i na tuto, pro Struhařov významnou událost. 
In-liny, koloběžky a jiné s sebou!  Občerstvení bude pro Vás připraveno u stánku u rybníka!
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Struhařovské ulice aneb trpěli-
vost i asfalt přináší
Jak plyne z přiložené mapky, podařilo se dosud (a 
zejména v posledních dvou letech) kompletně zrekon-

struovat většinu komunikací v centrální části obce, 
úhrnem kolem 5km! ulic v obci.
Po obci zůstaly prozatím bez opravy nepropojené kous-
ky (Jevanská, Na Výsluní, K Průhonu, Souběžná, Vilo-
vá, apod.), kde díky absenci podnikatelů nebylo možno 
záměr realizovat. Nesplňovaly totiž podmínky dotace. 

Pak celá oblast předního i zadního Zaječí (ulice V Za-
hradách a odbočky z ní), původně to chatové osady, 
kde ale již hodně občanů zůstává trvale. No, a potom 
cesty v chatových osadách Štěrbárna (letos opravené 
asfaltovým recyklátem) a Ve Struhách za hřištěm.

Dá se říci, (byť to těm, kteří 
žijí u komunikací dosud 
neopravených nijak mno-
ho nepomůže), že bilance 
opravenosti komunikací ve 
Struhařově je, v porovnání 
s okolními obcemi, velmi 
dobrá. Je třeba si uvědo-
mit, že všichni při průjezdu 
obce užíváme ty komuni-
kace již upravené, i když 
někteří máme před vrátky 
zatím jen ten recyklát či 
štěrk. Je třeba si uvědomit, 
že takhle rozsáhlé rekon-
strukce nelze provádět 
najednou, nákladnost 
překračuje mnohonásob-
ně rozpočtové možnosti 
obce, a tak je třeba prostě 
počkat, až se podaří zain-

vestovat i ty zbývající cesty z nějaké další dotace. Není 
to jen pustá výmluva, jak si stěžuje pan K. ze Zaječího, 
že až tam jsme zatím komunikace opravit nedokázali 
díky financím.  Važme si toho, co se dosud podařilo. 
Na zbývající části nezapomeneme, ale je jistě pochopi-
telné, že centrální oblasti obce musí mít přednost před 
chatovými osadami. 

Školní nám. před rekonstrukcí Souběžná před rekonstrukci

Školní náměstí při rekonstrukci Souběžná při rekonstrukci

K Průhonu před rekonstrukcí

K Průhonu po rekonstrukci
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Řešení bioodpadu ve Struhařově a 
v obcích Svazku obcí Region Jih
 V zájmu odpovídajícího třídění a likvidace bioodpadu 
od občanů a z údržby veřejné zeleně v obcích Struhařov inicio-
val dotované projekty Separace a svoz BRKO (biologicky rozlo-
žitelný komunální odpad) na území obce Struhařov a Separace 
a svoz BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) na 
území Svazku obcí Region Jih, které občanům umožní co 
nejpohodlněji řešit otázku zahradního odpadu  a kuchyňských 
odpadů rostlinného původu.

 V rámci uvedených projektů jsou v dotčených obcích. 
(do projektu jsou zapojeny obce Černé Voděrady, Kaliště, Klo-
kočná, Louňovice, Struhařov, Světice, Svojetice, Tehov, Vše-
stary, Vyžlovka a Zvánovice) z dotace kromě velkoobjemových 
kontejnerů a svozového vozu k nim pořizovány biopopelnice 
pro jednotlivé domácnosti. Pro Struhařov se podařilo zajistit 
350ks biopopelnic, což vystačí nejen pro všechny trvale obýva-
né domy, ale i pro svozem dostupnou část chat. O potřebnosti 
pravidelně vyvážených biopopelnic svědčí hromady bioodpadu 
za humny chatových osad. Prakticky všechny domy a chaty ve 
Struhařově mají zahradu a tak všichni nějaký ten bioodpad 
produkujeme. Mnozí správně kompostujeme přímo na zahradě 
a rostlinné zbytky pak vracíme do 
půdy jako hnojivo v podobě domácí-
ho kompostu. Ale i tak nám zbývají 
doma obtížně kompostovatelné 
zbytky – například větve, ovoce, listí 
z ořecha atp. Mnohým však na práci 
s domácím kompostem nezbývá 
čas či síly, či zkrátka nepřivykli této 
tradiční činnosti a tak vozí bioodpad 
někam do lesa, v lepším případě pak 
do naší kompostárny. Jen cca 60 ne-
movitostí ve Struhařově si objednalo 

a individuálně platí biopopelnici od ASA. 
 Díky uvedeným projektům získají prakticky zadarmo 
biopopelnici všechny svozem obsloužitelné objekty. Občané si 
jí tudíž nemusí kupovat ani pronajímat. Obec ji pro Vás pořídila 
z dotace a bude je přidělovat jen za manipulační poplatek 
200Kč formou smlouvy o výpůjčce. Po 5 ti letech vázací lhůty 
dotace pak biopopelnice přejde do majetku občana zcela, takže 
by se o ni měl starat s péčí dobrého hospodáře, aby se mu ne-
zničila.
 Velkou výhodou projektu je nejen získání nádoby na 
bio, ale i její pravidelný svoz v rámci poplatku za odpady. Tj. 
nebudete již muset svoz biopopelnic objednávat a hradit u 
svozové firmy.
 Stejně jako je každý dům napojen na kanalizaci, stejně 
tak každý musí mít pořešené nakládání s odpady, které je nově 
doplněno i o řešení bioodpadů. Blížíme se trochu vzoru Němec-
ka, Rakouska, Skandinávie a dalších vyspělých zemí, kde je již 
léta běžná separační nádoba na všechny komodity u každého 
domu

Jak proběhne vlastní přidělování biopopelnic?
• Občané, kteří mají biopopelnice zapůjčené od ASA, je vrátí 

po konci listopadu na OÚ a tyto si svozová firma odveze.
• Předání dotovaných biopopelnic proběhne ve dvou vlnách 

Letos na podzim především pro trvale bydlící, příští rok na 
jaře (březen) pak především pro chataře.

• Občané nejprve podepíší v pokladně OÚ smlouvy o bez-
platné výpůjčce biopopelnice (vzor smlouvy o výpůjčce na-
jdete na www.struharov.cz), uhradí manipulační poplatek 
200Kč - v den vyzvednutí či předtím v úředních hodinách 
pokladny. 

• - biopopelnice pro občany (pořízené z dotace OPŽP) bu-
dou vydávány v sobotu  14.listopadu 2015, 8,00 – 12,00 
u budovy bývalé školy na struhařovské návsi (Školní ná-
městí), kde již jen předložíte podepsanou smlouvu.  Další 
výdejní termín bude upřesněn po novém roce.

Věříme, že tento další krok k vylepšení služeb pro Vás pro ob-
čany se osvědčí a přinese Vám v konečném důsledku příjemný 
servis.

Optimalizace nakládání s odpady Struhařov 2015-2016
V letošním roce, po novelizaci zákona o odpadech, se i v naší obci snažíme vylepšit strategii odpadového hospodaření ve Struhařově. 
Obecní zastupitelstvo připravilo a schválilo základní body optimalizace následovně:
Teze:
1. co nejmenší dochozí vzdálenost s odpadem, zvláště pak s tříděným odpadem (TO),
2. minimalizace směsného komunálního odpadu (SKO) – motivace ke třídění,
3. biopopelnice do každé domácnosti bez nárůstu poplatku za odpady,
4. rekonstrukce shromaždiště odpadů na sběrný dvůr se zpevněnou plochou a vlastními kontejnery a s rozšířením služeb i o další 

komodity, zejména nebezpečný odpad – dotace OPŽP,
5. prostřednictvím elektronické aukce na svoz odpadů společně/ve spolupráci s obcemi regionu dosáhnout vyšší kvality a nižší ceny 

za odvoz odpadu.

Nabídka popelnic na směsný komunální odpad – zvýhodněná cena
 Vzhledem k předpokládané povinnosti pořízení popelnice do všech svozově obsloužitelných objektů a to i do chat, jsme tímto 
zajistili zvýhodněnou nabídku 110l popelnic plechových a 120l popelnic plastových na kolečkách od firmy Komunální technika s.r.o.
Tyto popelnice na směsný komunální odpad si můžete objednat a následně vyzvednout na OÚ ve Struhařově a to za cenu:
 Popelnice plechová 110 l     850,- Kč
 Popelnice plastová 120 l      650,- Kč
 Neváhejte tedy a u objektů, které doposud popelnice na směsný komunální odpad nemají a svozové auto k nim je schopno zajet 
(zejména osada Zaječí) objednávejte popelnice na OÚ. Získáte tím nejen komfortnější službu na odvoz odpadu, kdy nemusíte svůj odpad 
nosit až na sběrný dvůr, ale i navíc biopopelnici za symbolický manipulační poplatek 200Kč a její svoz zahrnutý do poplatku za odpady.
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Navržená opatření (až pro rok 2016)
• Každá nemovitost, včetně dostupných chat (týká se především osady Zaječí a chat v intravilánu), bude mít popelnici na směs-

ný komunální odpad (pořídí si vlastník nemovitosti) – zajistit cenově přiměřenou variantu známkového či letního svozu!
• U svozem nedostupných chat – černé pytle, které je před svozem možné odevzdat k nejbližší popelnici či do sběrného dvora,
• Na biopopelnici má nárok každý, kdo má popelnici na SKO: 

• výdej biopopelnice, 200Kč + smlouva o výpujčce a převodu do majetku za 5 let,
• biopopelnice vydávat již v listopadu 2015 s tím, že do doby výběru svozové firmy bude svoz zajišťován prostřednic-

tvím Technických služeb Obce Struhařov – traktor s návěsem a výklopným zařízením – frekvence 1x za 14 dní, za 
svoz biopopelnic 2015 nebude účtováno nic,

• dosavadní biopopelnice zapůjčené od ASA vrátí občané koncem listopadu 2015 ASA,
• po vysoutěžení svozové firmy biopopelnice bude svoz bezplatný – započítán do poplatku za odpady, 
• ve Štěrbárně zamykací biokontejner – klíče chatařům,

• pytlový sběr tříděného odpadu (TO) je výrazně neefektivní a drahý – proto změna na sběrná místa výhradně pro TO
• vytipována následující: hráz Rybníka, Zaječí, Školní náměstí, v zóně Optreal, v zóně Konhefr u trafostanice, Jevan-

ská u prodejny elektromateriálu, Štěrbárna,  u OÚ, před sběrným dvorem,
• kontejnery na TO realizovat bezplatnou výpujčkou od Eko-Komu, zpevnění podkladu realizovat v rámci dotace na 

sběrný dvůr,
• Zadat a zpracovat projekt na řádné zřízení sběrného dvora, zajistit dotaci OPŽP.

Realizace - Co nás tedy s odpady čeká?
1. novelizace vyhlášky o systému nakládání s odpady, která zahrne výše uvedené změny a zároveň uloží povinnost pořízení 

popelnice na směsný komunální odpad do všech svozově obsluhovatelných objektů (i chaty), včetně povinnosti pořízení i 
biopopelnice.

2. distribuce biopopelnic občanům – Občané nejprve podepíší v pokladně OÚ smlouvy o bezplatné výpůjčce biopopelnice, 
uhradí manipulační poplatek 200Kč - v den vyzvednutí či předtím v úředních hodinách pokladny. Biopopelnice pro občany 
(pořízené z dotace OPŽP) budou vydávány v sobotu  14.listopadu 2015, 8,00 – 12,00 u budovy bývalé školy na struhařovské 
návsi (Školní náměstí).  

3. elektronická aukce na svozovou firmu  – proběhne na přelomu 2015/2016 v závislosti na postupu jednání s okolními obcemi,
4. poplatek za odpady – bude zřejmě zachován, a to s mírnou úpravou varianty pro chataře, kteří si pořídí popelnici na směsný 

komunální odpad. Jeho případná změna nastane až po výběru svozové firmy el. aukcí,
5. sběrný dvůr – pokud se podaří získat dotaci, bude rekonstruován do poloviny r. 2016,
6. sběrná místa na tříděný odpad – budou zřízena do konce roku 2015 a budou fungovat od ledna 2016.

Odpady 
V rámci tzv. „sezonního svozu“ odpadů – platí pro ty, kteří mají v létě vývoz popelnice 1 za 14 dní a v zimně každý týden – oran-
žová známka – bude zimní, tj. každotýdenní svoz zahájen od 1.11.2015. Svoz biopopelnic ASA bude končit 1.12.2015, následně 
budete moci biopopelnice odevzdat na OÚ, kde je ASA předáme.
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Provoz shromaždiště odpadů
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 - 10,00hod
Út – zavírací den
St –   8,30 - 10 hod
Čt –  15 - 17,30 hod
Pá –  15 -17,30 hod
So –   8,30 - 11 hod
Ne –   15,00 - 18,00 hod

Na shromaždišti odpadů je přijímán odpad následujících druhů:
• směsný komunální odpad,
• tříděný odpad: papír, sklo, plast, železo,
• velkoobjemový odpad: např. starý nábytek, koberce, kočárky, 
• elektroodpad: baterie, zářivky, lednice, mrazáky a ost.elektronické spotřebiče,
• pneumatiky,
• biologicky rozložitelný odpad,
• kovy.

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

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

Omlouváme se, že nám v minulém čísle Informací vypadly v páteční provozní době ,,1“ a 
vznikalo tak na Shromaždišti k nedorozumění. Proto provozní dobu opět otiskujeme opra-
venou.

Shromaždiště odpadů

Hřbitov
Cena za nájem hrobových míst a za služby s nájmem spo-
jené je stanovena ve výši za deset let trvání nájmu (uvede-
ná cena je za 1rok) :

Hrob urnový (100x 120cm)       120 Kč 
Hrob (140x250cm)                                                     150 Kč                                                                           
Hrob rodinný urnový (200x200cm)                  180 Kč
Hrob rodinný (180x250cm)                                   210 Kč

Nájem hrobového místa si zajistíte podepsáním nájem-
ní smlouvy na OÚ Struhařov. Na hřbitovní odpadiště 
byl osazen žlutý kontejner na plast, černý kontejner na 
směsný odpad a 2 hnědé plastové popelnice na bioodpad.  
Prosíme o třídění odpadu do těchto nádob. 

Výzva hřbitovní kniha
V rámci evidence zemřelých by každá obec měla vést Hřbitovní kni-
hu s údaji o tom kdo je ve kterém hrobě uložen. Vzhledem k tomu, 
že taková kniha ve Struhařově již dlouho vedena není, chtěli 
bychom i tuto evidenci dát do pořádku. Bez Vaší pomoci se nám to 
však jen stěží podaří. Dovolujeme si tímto požádat všechny, kteří 
na Struhařovském hřbitově máte v nájmu hrobové místo o vy-
psání čísla hrobového místa a osob v hrobě uložených  s údaji 
o jméně, příjmení/rodném příjmení, datem narození a datem 
úmrtí. Tyto údaje příležitostně odevzdejte na OÚ ve Struhařově, 
či pošlete emailem na obec@struharov.cz. Mapka s čísly hrobo-
vých míst je k disposici na www.struharov.cz .
Nájem hrobového místa si díky omezené kapacitě hřbitova může 
zajistit pouze osoba s trvalým pobytem ve Struhařově.

Vyjádření zpracovatele ÚPD obce ke způsobu oplocování parcel 
rodinných domů ve Struhařově
 Jako hlavní projektanti územně plánovací dokumentace (ÚPD) obce – konkrétně 1. změny Územního plá-
nu obce Struhařov (Atelier T-plan, s.r.o., v roce 2011) upozorňujeme na zjištěné nevhodné oplocování některých 
parcel u rodinných domů ve Struhařově, které odporuje zásadám uvedeným v regulativech územního plánu:

• nepovolování výstavby objektů (pozn. tedy i plotů) které by architektonicky neodpovídaly stávajícímu charak-
teru zástavby,

• oplocení do ulice nesmí narušovat svým charakterem ráz zástavby a prostor ulice.

 Ráz obce Struhařov je tvořen převážně zástavbou rodinnými domy. Způsob oplocení pozemků rodinných 
domů je důležitou součástí vzhledu prostředí, sousedských vztahů, charakterizuje i spoluvytváří příznivé sociální 
klima v obci. Typickým tradičním řešením oplocení do ulice je v obci Struhařov použití průhledových dřevěných, 
eventuálně dřevo imitujících, či kovových prvků s podezdívkou. Tyto ploty umožňují částečný průhled, vnímání 
prostorových souvislostí, tím i dobrou orientaci v prostoru a přiměřený kontakt obyvatele obce.
 Zjištěné oplocení formou betonového hrazení (např. pozemek parc. č. 134/91) narušuje prostor ulice a ne-
odpovídá stávajícímu charakteru zástavby. Řešení tohoto typu poškozuje a snižuje hodnotu prostředí, poškozuje 
sousedské vztahy a snižuje hodnotu okolních nemovitostí. Jako hlavní projektanti č. 1 územního plánu obce Stru-
hařov upozorňujeme představitele obce i příslušný stavební úřad, že řešení tohoto typu jsou v rozporu s platnou 
územně plánovací dokumentací, nemohou být povolována a pokud jsou nekontrolovaně realizována, je potřebné 
zjednat nápravu jejich odstraněním.
         Atelier T-plan, s.r.o.
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Staňte se Struhařovákem!
  Rádi bychom touto cestou navázali na kampaň Středočeského kraje „Staňte se Středočechy!, pomozte své obci, pomozte 
svému kraji!“.
          V každé obci žijí lidé, kteří v ní nemají trvalé bydliště. V poslední době se ale jejich počet – zvláště v obcích, kde se hodně staví – 
zvýšil zásadním způsobem, někde až na 40%! Toto číslo potvrzuje mnoho starostů z obcí a měst v okolí Prahy.

Co to pro obec znamená?
Každý starosta vám odpoví: „Hodně, protože obec dostává do svého rozpočtu z daní, které stát vybere, částku přesně odpovídající 
počtu trvale žijících obyvatel.“ Na ostatní obyvatele totiž obec vůbec žádné prostředky z daní nedostane. Ale naprosto všichni oby-
vatelé vyžadují, aby obec zajistila svoz odpadu, udržovala místní komunikace a chodníky, aby se na ulicích večer svítilo a děti mohly 
chodit přímo v místě alespoň do MŠ, nejlépe také do ZŠ. 

Víte, kolik peněz obec na člověka v ročním rozpočtu získává? 
Podle propočtů každá menší a střední obec dostává na jednoho trvale žijícího obyvatele ročně v průměru 8.000,- Kč. Zkusíme vám 
vše podrobněji ukázat na příkladu naší obce.

Kolik lidí žije skutečně v obci Struhařov?
V naší obci žije 720 obyvatel, což je údaj z evidence trvale žijících obyvatel v obci Struhařov. Je to ovšem skutečný počet obyvatel 
v naší obci? Domníváme se, že ne. Pokud by došlo ke sčítání lidu, při kterém by lidé uvedli adresu, kde se skutečně trvale zdržují 
a nikoliv, kde je jejich trvalý pobyt, tak by se počet obyvatel (dle našeho odhadu) zvýšil bezmála o 200 osob. Troufáme si tvrdit, že 
skutečný počet osob žijících v naší obci je asi 900 obyvatel. Zejména v chatových osadách je již mnoho usedlíků, co už se do Prahy 
skoro nevrací, ale přesto se k pobytu ve Struhařově nehlásí. 

Jaké jsou provozní roční výdaje naší obce? Uvažujme aktuálně rok 2015.
Nezbytné výdaje obce jsou cca 9.000.000,- Kč za jediný rok. 
Jsou to výdaje bez jakýchkoli investic – tedy žádné nové chodníky, obecní komunikace, atp.
Z výše uvedeného vyplývá: kdyby se všichni v obci žijící obyvatelé přihlásili k trvalému pobytu do obce Struhařov, obec by získala 
dle našich propočtů dalších 1.440.000,- Kč.

Za tyto peníze by se v ročním rozpočtu obce mohly objevit některé z těchto položek:
• dokončení oprav komunikací v obci;
• vlastní zdroje, např. na vybudování či spolufinancování nových chodníků;
• oprava budovy bývalé školy (revitalizace);
• rekonstrukce fotbalového hřiště;
• zateplení Požárního domu,
• podpora kultury a spolků v obci, atp.

 Mnohem snáze by se splácely úroky z půjček na náročnější projekty – MŠ, kompostárna, rekonstrukce komunikací, aj.
Pro zajímavost: pokud budete trvale hlášeni, např. v Praze, tak za každého takového občana Praha získává cca. 50.000,- Kč/rok do 
svého rozpočtu, ale Struhařov ani korunu.
 Co myslíte? Nestálo by přeci jen za úvahu stát se trvale obyvatelem obce Struhařov? S vědomím, že příspěvek na obyvatele, 
v rámci rozpočtového určení daní, přijde tam, kde by ho bylo zapotřebí?
Myslíte si, že Praha nebo jiné město Vašeho trvalého pobytu si tyto peníze zaslouží více, než Struhařov, kde žijete?   
           Dagmar Zajíčková
Loučení s létem
 23:00...světla zhasla, poslední tóny dávno dozněly. Lidé se postupně vytrácí. Někteří ještě nechtějí opustit vlahý večer, a 
tak lahodným mokem a konverzací oddalují svůj odchod domů. Balím bedny, smotávám kabely, vše nakládám postupně do auta... 
Zatímco ruce pracují rutinně a mechanicky, myšlenky se naopak vrací časem zpět.
 Horké odpoledne, kdy je každý pohyb vykoupen krůpěji potu, se mi mísí s rozesmátými obličeji lidí kolem. Nejprve těch, 
kteří dodělávají podium, sekají trávu hlediště, připravují stánky s pitím a jiným občerstvením... pak muzikantů, kteří mi pomáhají 
se zvukovou aparaturou... a  nakonec všech ostatních, kteří přicházejí užít hezkého 
večera a nedočkavě postávají kolem. Konečně vše připraveno a první písně pro-
říznou hustý vzduch... Prodlevy mezi kapelami naštěstí nejsou velké a celý večer 
příjemně proudí...stejně jako pivo, víno a jiné v tělech posluchačů... S přibývající 
tmou ubývá ostych jak na podiu, tak i pod ním. Vše nádherně graduje s několika pří-
davky poslední kapely...a najednou je po všem...V hlávách lidí znějí poslední akordy 
a v mé slova chvály a díků...
 Tak tedy i já přidávám své „DÍKY“...všem, kteří dorazili podpořit dobrou 
věc... muzikantům, co se vydali na podiu ze svých sil a pořadatelům za zvládnutí 
všeho, co si naplánovali a předsevzali... Díky a hezký zbytek léta...a to příští doufám 
nashledanou.                  RF
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Poskytování dotací spolkům 
 Vzhledem k novelizaci zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude Obec Struhařov v 
rámci svého rozpočtu poskytovat „individuální“ dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy 
spolkům, právnickým a fyzickým osobám se sídlem ve Struhařově.

• dotace a NFV na podporu činnosti spolků a zájmových organizací v obci
Žadatel požádá o dotaci (resp. NFV) písemnou formou, s udáním podrobné specifikace předmětu žádosti, odhadovaných nákla-
dů, požadované částky a termínu akce. Žádost je projednána v zastupitelstvu, v případě odsouhlasení je žadatel vyrozuměn a zís-
kává nárok na vyplacení dotace (resp. NFV). Žadatel doloží obci závěrečné vyhodnocení akce s vyúčtováním, obsahujícím kopie 
všech účetních dokladů a zprávu o průběhu a výsledku akce neprodleně po ukončení akce, nejdéle však do termínu uvedeného v 
žádosti o dotaci. Na základě předložených dokladů je dotace (resp. NFV) vyplacena. Ve vyjímečných případech může být dotace 
poskytnuta i předem, s podmínkou dodatečného doložení dokladů.

• dotace a NFV na investiční akce zajišťované spolky a zájmovými organizacemi 
Obec může podpořit investiční akce spolků a organizací, pomoci jim s jejich dofinancováním k získaným dotacím ze státního 
rozpočtu, EU, atp., a to na základě písemné žádosti o dotaci (resp. NFV). Spolek po odsouhlasení dotace zastupitelstvem zajišťuje 
stavbu, vede řádně stavební deník a účetnictví stavby. Obec (vedoucí kontroly + zástupce stavební komise, příp. starosta) průběž-
ně kontroluje (minimálně jednou za měsíc) postup stavby a hospodaření s prostředky při kontrolních dnech. Účetní obce v prů-
běhu stavby kontroluje kompletnost předávaných účetních podkladů. Po ukončení akce (max. 2 měsíce po ukončení) organizace 
předá Obci úplnou kopii závěrečného vyhodnocení akce, včetně kopie všech účetních dokladů. Vedoucí kontroly (příp. starosta) 
provede kontrolu použití prostředků poskytnutých obcí na účel uvedený v žádosti o dotaci a na případné zjištěné nedostatky upo-
zorní zastupitelstvo obce, které projedná možnosti řešení.

 Žadatel o dotaci z obecního rozpočtu podá žádost vždy do 15.11. předchozího roku, aby byla podkladem pro sestavování 
obecního rozpočtu. O dotaci žadatel může požádat i v jiných termínech, pokud potřeba dotace byla nepředvídatelná k výše uvede-
nému termínu. O poskytnutí dotace rozhoduje zastupitelstvo obce.
Formulář žádosti je zveřejněn na webových stránkách obce www.struharov.cz.

Posouzení žádosti o dotaci
O přidělení dotace spolkům rozhoduje zastupitelstvo obce na základě níže uvedených kriterií:
Kritéria pro udělení dotace spolkům: 
1. kvalita odůvodnění žádosti o dotaci – význam projektu pro Struhařov,
2. šíře aktivní členské základny,
3. rozsah a důležitost činnosti pro občany Struhařova v předcházejícím kalendářním roce (akce pro široké spektrum obyvatel, 

brigády, apod.), 
4. hospodaření spolku – např. bilance příjmů a výdajů za uplynulý rok, schopnost organizace zajistit finanční prostředky z jiných 

zdrojů (např. vlastní zdroje, sponzoring, další dotace),
5. Pro vyhodnocení těchto kriterií si obec od žadatele vyžádá relevantní podklady, které je povinen žadatel poskytnout.

Veřejnoprávní smlouva
 V případě přiznání dotace obec podepíše s žadatelem veřejnoprávní smlouvu, kterou zveřejní na úřední desce. Jinými slo-
vy, Obec ráda podpoří dobré záměry spolků i aktivních občanů, jen je o dotaci obce třeba žádat v souladu se zákony řádnou žádostí 
a poskytnutou dotaci řádně vyúčtovat. Každoročně je pak třeba žádosti o dotaci na příští rok podávat do 15. listopadu,  tj. před 
schválením obecního rozpočtu.

Knihovna
 Rádi bychom Vás upozornili na provozní dobu naší knihovny, která sídlí v bývalé škole na Školním náměstí. Paní Ka-
dlecová, která se o naši knihovnu vzorně stará, Vám jistě bude při výběru knih nápomocná.  Knihovna je otevřena vždy v pondělí 
od 16 hod. do 18 hod.

 Zároveň bychom rádi zřídili policovou knihovnu v chodbě OÚ, která bude fungovat na principu Půjč si Knihu, vrať Kni-
hu! Vezmi si Knihu, přines Novou! O jejím zřízení budeme všechny včas informovat a doufáme v hojné využívání.
          Mgr. Lenka Šourková
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Vítání občánků 2015
  V sobotu 17.10. jsme se sešli při již tradiční slavnosti 
Vítání občánků v prostorách Mateřské školy Stonožka Struha-
řov. Přivítali jsme tak nové Struhařováčky - 6 kloučků (Tomá-
šek P., Honzík M., Jindra Š., Tomáš S., Oldík K., Toník P.) a 8 
děvčátek (Zdenička N., Karolínka B., Josefinka P., Anežka K., 
Janička D., Terezka S., Ela K. a Nikolka Š), prostě pořádnou 
porci dětiček. 
 To, že se ve Struhařově rodí rok co rok více dětí je po-
zitivním signálem, že se tady dobře žije, mladé rodiny tu chtějí 
být. Možná tyto děti ve Struhařově zůstanou, dost možná, že 
při stávajícím trendu je vítr zavane kdovíkam do světa.   I když 

se časem stanou součástí jiného společenství lidí, bude pro ně 
Struhařov domovem, na který, doufejme, nezapomenou a třeba 
se sem jednou vrátí.
 Po krátkém proslovu a uvítání starostkou přišly na 
řadu dárečky - již oblíbené keramické kočárky z chráněné dílny 
v Nové Pace, plyšáci pro děti i kytičky maminkám, gratulace, 
hudební vystoupení Lukáše Kutmana a pak už si děti i rodiče 
hráli, ve školce se všem moc líbilo.
 Akci pěkně připravily naše paní místostarostka Lenka 
s paní Ježdíkovou a moc jim za to děkujeme.
Fotografie z akce zúčastněným můžeme poslat elektronicky 
přes Úschovnu, pokud dodáte e-mailové adresy, či se zastavte 
na OÚ s flash diskem.

Září v Mozaice
Stěhování
 V září se naše školka i škola zabydlely v nových prosto-
rách na Myšlíně. Jsme moc rádi, že jsme pohromadě, a děti si 
užívají obrovskou zahradu.
 Ve školce si už i ty nejmladší děti zvykly na nové kama-
rády i paní učitelky a jsme připravení přijmout pár dalších dětí, 
kterým se určitě bude líbit ve třídě upravené přímo pro jejich 
velikost, ve které zároveň všechno funguje - ve dřezu teče voda, 
žehlička hřeje a žehlí (pod dozorem), na stolech jsou skleněné 
vázičky, do kterých děti aranžují květiny, k dispozici je malý 
mop, aby rozlitá voda nebyla katastrofa, ale příležitost k další 
zábavě. Pokud je Vám blízký přístup, který podporuje samostat-
nost a zodpovědnost dětí radostným způsobem, přijďte se k nám 
podívat.
Děti s rodiči a těhotné maminky
 Pro nejmenší děti s rodiči jsou otevřená dvě dopoledne, 
v pondělí pro děti kolem roku a půl až dvou let, ve středu mohou 
přicházet i maminky s úplně nejmenšími nelezoucími dětmi. Vě-

nuje se jim Martina, která je provází a inspiruje v tomto období, 
kdy je dost času na povídání, upravování domácnosti, trénování 
respektujícího přístupu a podobně. 
 14. a 28. listopadu se sejdeme na workshopu pro těhot-
né, přijít mohou i čerstvé maminky a jejich rodiny. První setkání 
bude jen pro maminky, v ženském kruhu probereme všechny 
intimní aspekty. Poradíte se o všem, co Vás trápí nebo na co se 
těšíte v souvislosti s těhotenstvím i porodem. Při vyprávění si vy-
robíte závěsnou hračku pro své miminko. Na druhé setkání jsou 
srdečně zvány celé rodiny, tatínci, babičky a dědečkové, sestry, 
kamarádky… Získáte praktické informace o péči o miminko. I 
po setkání s Vámi rádi zůstaneme v kontaktu a odpovíme Vám 
na otázky, které Vás napadnou později. Kapacita je omezená, 
hlásit se můžete již nyní na martina.prusova@montessorimo-
zaika.cz

 Těšíme se na viděnou na Myšlíně!

   Táňa Kadlecová, ředitelka školy
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Komise veřejného pořádku
Parkování na zelených plochách
 Komisi veřejného pořádku a životního prostředí obce 
Struhařov,  resp. jejímu předsedovi, bylo Zastupitelstvem obce 
Struhařov, dne 26. 11. 2014, uloženo za úkol zabývat se řeše-
ním problému s nepovoleným parkování vozidel v některých 
ulicích, resp. obecně problematiky soukromých motorových 
vozidel, parkujících na obecních pozemcích. Za zásadní je 
považována skutečnost, že motorová vozidla, parkující mimo 
komunikaci na tzv. „zeleném pásu“ podél komunikací, tyto 
zelené pásy poškozují, čímž nejen snižují estetiku obce Struha-
řov, ale rovněž působí nemalé hmotné škody, neboť tyto zelené 
pásy byly obcí na řadě míst revitalizovány za nemalé finanční 
částky.
 Že se nejedná o jev v katastru obce nijak vzácný, víme 
všichni. Naopak zejména stav ulice Požárníků, Souběžné nebo 
Mnichovické dokládá, živelnost a masovost tohoto jevu. Z uve-
deného pak vyplývá, že vyřešení tohoto problému není otázkou 
jednoduchou a že i ty nejmírnější metody nebudou ve Stru-
hařově „přijímány s nadšením“. Zejména proto, že uvedený 
způsob parkování je dlouhodobě zažitý a je tudíž celou řadou 
řidičů vnímán jako souladný se zákonem. Obec Struhařov je 
obec „venkovského typu“, kde se tradičně některá přísnější 
zákonná ustanovení vnímají poněkud volnějším způsobem. 
Jako doklad mohu uvést příklad ze své rodiny - jistého souseda, 
který je zvyklý své stroje parkovat na sousedním pozemku (na 
louce patřící mému otci) a když jej jako jeho majitel posledně 
vykazoval, vlastník nákladního vozidla mu vážně vysvětloval, 
že je tam přeci zvyklý parkovat už dvacet let…
 Mně osobně pak jeden mistr vysvětloval, že na naší 
posekané louce parkuje proto, že si myslel, že je obecní. Oprav-
du se zdá divné jen mně, že je někdo schopen vážně do očí 
vysvětlovat vlastníkovi, že úmyslně poškozuje jeho věc proto, 
že si to zvykl dělat?
 Z hlediska právního řádu je problém s parkováním 
mimo legální plochy, možné nahlížet za nesprávné především 
ze dvou dominantních úhlů pohledu:
1) soukromoprávního, 
2) veřejnoprávního.
 Z hlediska soukromoprávního je třeba zdůraznit 
výše uvedené, totiž že motorová vozidla často stávající na tzv. 
zelených pásech, jenž jsou ve vlastnictví obce, jenž je v mnoha 
případech revitalizovala a ozelenila, tyto pozemky poškozují. 
Zaparkovaná vozidla svým fyzikálním a mnohdy i chemickým 
působením na okolí tuto zeleň ničí, udusávají nakypřenou 
půdu, působí zásadní změny na morfologii těchto pozemků a 
znemožňují růst nové vegetace. Netoliko na tom, v řadě pří-
padů (např. v ulici Mnichovická) je jasně patrné, že zelený pás 
byl upraven zasypáním kamenivem tak, aby mohl sloužit jako 
odstavné parkoviště.
 Takový stav je ovšem v rozporu zejména s ust. § 2900 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů „Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti sou-
kromého života, je každý povinen počínat si při svém konání 
tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví 
nebo na vlastnictví jiného“. Z uvedeného ustanovení mj. vyplý-
vá, že každý je povinen počínat si tak, aby bezdůvodně nezpů-
sobil škodu na majetku druhého. V daném případě tedy každý, 
kdo používá motorové vozidlo, je povinen s ním zacházet tak, 
aby nepůsobil škodu druhému, tedy je i povinen jej odstavit 

tak, aby bezdůvodně nepoškozoval cizí věc, tj. pozemek, jež 
není jeho vlastnictvím.
 Skutečností je, že ust. § 38 odst. 2 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
„Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, 
odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem obec 
naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpi-
sy, 15) pokud tento zákon nestanoví jinak“, výslovně stanoví 
povinnost obcím o svůj majetek pečovat. Pokud by tedy uvede-
ný stav byl nadále ignorován a zůstal neřešen, bylo by to možné 
považovat za porušení zákona, a to v tomto případě ze strany 
obce.
 Z tohoto úhlu pohledu je pak možné tento problém 
řešit důrazně, tj. s využitím ust. § 12 občanského zákoníku 
„Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat 
ochrany u orgánu vykonávajícího veřejnou moc (dále jen „or-
gán veřejné moci“). Není-li v zákoně stanoveno něco jiného, 
je tímto orgánem veřejné moci soud“. Podání soudní žaloby 
by však, dle mého názoru, mělo být až tím posledním krokem 
tam, kde se kýženého výsledku nepodaří docílit smírnějšími 
metodami.
 Z hlediska veřejnoprávního je pak třeba především 
uvést, že parkování na zeleném pásu lze považovat za jednání 
v rozporu s ust. 25 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích, a o změnách některých zákonů (zákon 
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, resp. 
přestupkem dle ust. § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním 
provozu.
A dále, že parkování na pozemku obce mimo komunikaci lze 
považovat za tzv. zábor veřejného prostranství, jež dle ust. čl. 
19 a násl. Vyhlášky obce Struhařov, č. 1/2007,   o místních 
poplatcích, podléhá poplatkové povinnosti (vyhrazení trvalého 
parkovacího místa).
 Komise veřejného pořádku proto předložila zastupi-
telstvu obce materiál, v němž se mj. navrhuje řešení uvedeného 
problému následujícími postupnými kroky:
1. do příštího vydání Struhařovských informací připravit 

článek obsahující základní informace a především upozor-
nění na skutečnost, že problém bude obcí řešen, 

2. připravit návrh „obecného varování“, alternativně – po-
hrůžku úhradou za zábor veřejného prostranství (viz čl. 19 
a násl. vyhlášky obce č. 1/2007 o místních poplatcích), 

3. v případě, že viník bude znám, jej případně vyzvat k podání 
vysvětlení,

4. plnění hrozby z předchozího bodu č. 2, tj. předání věci 
příslušnému správnímu orgánu, resp. uložení a vymáhání 
poplatku za zábor veřejného prostranství,

5. případné opakování předchozích kroků, popř. žaloba.

 Hleďme kolik paragrafů (a to jsem zdaleka neuvedl 
všechny) lze porušit jedním nesprávným odstavením svého 
plechového miláčka. Komise veřejného pořádku má za úkol 
tuto nepříjemnou otázku řešit a navržená opatření realizovat. 
Ušetřeme si tedy navzájem nepříjemnosti, a kdo může, ať par-
kuje „na svém“, resp. tak, aby nikomu jinému neškodil …

   J. Jančík, Struhařov-Habr
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Veřejné osvětlení ve 
Struhařově
 Níže si Vám dovolujeme vypsat, která osvět-
lení ve Struhařově byla během léta opravená. Zároveň 
přikládáme mapku VO ve Struhařově, kde každá lam-
pa má své číslo – mapku naleznete i na http://www.
struharov.cz/technicke-sluzby-obce-struharov.htm , 
kde je v barevné plné verzi. Pokud budete nahlašovat 
nějakou nutnou opravu, můžete se čísel držet a pro lep-
ší orientaci všech nahlásit rovnou číslo lampy, o kterou 
se jedná. Poruchy nahlašujte na ts@struharov.cz, nebo 
na tel. 323 641 874.

Soupis oprav Veřejného osvětlení ve Struhařově:

Družstevní   č. 120  1190,- 
   č. 122   740,- 
Jevanská  č. 78  1040,- 
                               č. 63  980,- 
Mnichovická  č. 87,89  1960,- 
   č. 141  1190,- 
Ondřejovská  č. 29  980,- 
    č. 100  1190,- 
    č. 29  1040,- 
Školní náměstí  č. 129  740,- 
U rybníka  č. 22  1190,- 
Vilová   č. 92  1040,- 
Zvedací plošina   6h  5160,-
CELKEM    18440,-

Kulturní kalendář

4. listopadu – Slavnostní otevření Rekonstrukce komunikací III. etapa
14. listopadu – Struhařovská zábava (Iveta Tůmová)
Listopad – Lampionový průvod
5. prosince – Mikulášský lesní běh (TJ Sokol)
6. prosince – Jarmark a Mikulášská zábava pro děti (Obec a OS Struhadlo)
12. prosince - Výroční valná hromada SDH (hasiči)
13. prosince – Vánoční setkání seniorů
19. prosince – Zpívání pod stromem
Změny termínů kulturních akcí vyhrazeny

Nabídka vánočních stromků
Technické služby Obce Struhařov od 10.12. 2015 po občany a chataře Struhařova nabízejí prodej vánočních 
stromků z prořezávek lesa u budovy OÚ. Ceny mírné.
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Operace Srp 2015
 Letošní léto bylo krásně slunečné, a nebýt toho, že 
do druhých otav mi napršelo tak, že jsem je musel hodit na 
kompost, nestěžoval bych si na jeho průběh vůbec. Kromě se-
čení vlastních (a některých cizích, za jejichž propůjčení i touto 
cestou děkuji) pozemků, byl mi letos svěřen nevděčný úkol, 
dohled nad tím, aby si každý z nás usedlých i přespolních ten 
svůj kousek půdy posekal.
 Jak jsem napsal již do „letního čísla“, je na venkově 
jednu věc třeba řešit stále a tou je údržba zeleně, konkrétně tedy 
sečení pozemků. Za pár týdnů přijdou první mrazíky a tráva 
přestane růst, ale zatím ještě pořád roste.
 Drtivá většina struhařováků má pozemky vzorně pose-
kané a udržované tak, že mnohý exkluzivní golfový green může 
jen závistivě vadnout. Tradičně se ale najdou tací, se kterými 
nehne ani stav, kdy by se jim do jejich zahradní džungle klidně 
mohl ukrýt prapor motorizované pěchoty, aniž by si ho sousedé 
pro přerostlou trávu mohli vůbec všimnout.
 Přestože naprostá většina z nás chápe, že upravenou 
obec tvoří upravené veřejné i soukromé pozemky a plochy, 
nejsme na tom stejně všichni. Pro změnu přístupu těchto něko-
lika jedinců byla obcí připravena každoroční akce, mnou letos 
soukromě pojmenovaná „Operace Srp 2015“. Doufám přitom, 
že všichni akceptují volbu tohoto názvu s tím, že nejde o jakou-
koliv reminiscenci na dávné politické údobí, ani na duchovní 
vůdce našich keltských předků, ale že jde o odkaz na žací 
nástroj našich předků, dnes zřídka užívaný a mladé generaci 
patrně zcela neznámý. Ač je pravdou, že jsem se nikoho neptal, 
zda ví co je srp, a k čemu se používá. Jeho neznalost však presu-
muji z toho, že vím, že tento hardware se vždy dodával zásadně 
bez operačního systému, bez dálkového ovládání, bez přístupu 
k wifi, nadto výlučně jen s ručním pohonem. Zároveň doufám, 
že takový název nebude vnímán jako natolik necitlivý, jako 
když nedávno projíždějící konvoj americké vojenské techniky 
prezentoval svůj test odolnosti své terénní techniky na českých 
dálnicích heslem „Danube Ride“. Ještě že přijeli až v září, pro-
tože jejich předchůdci přijeli tenkrát v srpnu v rámci operace 
nazvané „Dunaj“.
 Operace „srp 2015“ byla ovšem naplánována a re-
alizována bez užití jakékoliv vojenské techniky, je s využitím 
papíru a citace zákonných ustanovení, přičemž jejím smyslem 
opravdu bylo jen dosáhnout lepšího vzhledu obce. Vždyť nejen 
zákon, ale i farář Otík ve Slunci, senu… říká: „Hleď, ať bejlí ne-
čisté nezachvátí pole pěstěné a neudusí, co má k užitku vzejíti“.
V první fázi přišlo obecné upozornění v obecním periodiku a 
na  internetových stránkách obce všem, že sečení vlastního po-
zemku je nejen tradice a příjemný relax, ale rovněž povinnost 
(viz http://www.struharov.cz/files/2015/info_o_seceni.docx).
V druhé fázi byla, především na základě upozornění sousedů, 
provedena obhlídka neposečených pozemků. Tam kde na 
přelomu července a srpna bylo zjištěno, že pozemky jsou stále 
neposečené, následovala individuální výzva doporučeným 
dopisem s výzvou ke splnění zákonem uložené povinnosti 
a s upozorněním na aktuální zákonná ustanovení. Každý tako-
vý vlastník byl výslovně upozorněn mj. na ust. § 3 odst. 1 písm. 
a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jež 
stanoví, že fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje, vyrábí, 
zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty 
nebo jiné předměty, a vlastník pozemku nebo objektu nebo oso-
ba, která je užívá z jiného právního důvodu, jsou povinni „zjiš-
ťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně 

plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo 
k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí 
nebo zvířat“. A dále byl každý jednotlivě upozorněn na skuteč-
nost, že nebude-li výše uvedená povinnost splněna do 10 dní od 
doručení této výzvy, bude postupováno v souladu se zákonem. 
V této souvislosti byl zdůrazněn zejména ust. § 47 odst. 1 písm. 
d) zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů, přestupku se dopustí ten, kdo: „znečistí veřejné 
prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné 
zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostran-
ství“, a ust. § 47 odst. 2 zákona o přestupcích „Za přestupek 
podle odstavce 1 písm. a) až c) lze uložit pokutu do 5000 Kč, 
za přestupek podle odstavce 1 písm. d) pokutu do 20 000 Kč, 
za  přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 3000 Kč, 
za přestupek podle odstavce 1 písm. g) pokutu do 10 000 Kč 
a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) a i) pokutu do 50 000 
Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), d), f), g) a h) 
lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu“. 
K výzvám bylo přistoupeno mj. proto, že povinností stanove-
ných zákonem je přehršel, ne vždy každý vše ví, ne vždy se dá 
vše stihnout a veřejná moc je tu pro pořádek, nikoliv pro zby-
tečnou šikanu. Každý z nás může nevědomky činit něco, co 
se nesmí, nebo nečiní to, co se musí a tak by (až na závažné 
výjimky), před každou represí mělo být umožněno kýžený stav 
nastolit, či nežádoucí stav odstranit smírně - dohodou, domlu-
vou…
Z hlediska obce je zcela irelevantní, zda si vlastník svůj poze-
mek poseče sám, zadá tuto práci podnikateli, zjedná si souse-
da, využije pracovní síly svých dětí, vnoučat, příbuzných, nebo 
práce schopných důchodců, pořídí či pronajme si ovce... Pod-
statný je výsledek, tj. posečená plocha, sousedskému pořádku-
milovnému oku lahodící, která neláká klíšťata ani zlomyslného 
zakladatele černé skládky. Taková udržovaná plocha pak jistě 
ani nemůže obtěžovat sousedy tím, že na jejich pěstěný a 
opečovávaný pažit neustále dodává nežádoucí sémě plevelné, 
zejména pak ten ze zelených neřádů snad nehorší tj. bodlák. 
Obci tak ubude stížností na sousedy a všude bude (větší) klid 
a mír, tak jak se patří.
Těchto výzev bylo ve finále rozesláno 29 (další se ještě připra-
vují), a s potěšením mohu konstatovat, že většina dotčených 
reagovala pozitivně a tyto pozemky byly, k úlevě většiny z nás, 
posečeny. 
Někteří však i tuto výzvu ignorovali a vyskytli se dokonce i tací, 
kdo místo toho, aby nabrousili žací nástroj, nahodili sekačky, 
nebo zjednali druhého, zahájili odboj. Z odpovědí některých 
obeslaných jsem se tak dozvěděl např.:
• Upozornění jednoho ze dvou spolumajitelů (obesláni 
byli přirozeně oba), že je jen spolumajitelem a že doufá, že ten-
to omyl bude v dohledné době napraven. Upozornil zároveň, 
že druhý spoluvlastník má zemědělské vzdělání a že si tedy více 
uvědomí nutnost péče o společné pozemky.
• Sdělení, že pozemek nemůže být posečen z důvodu 
nemoci. (V dané věci se jedná o pozemek, zjevně neudržovaný 
celou řadu let, ale jak uvedeno již výše, potřebnou péči nemusí 
osobně provádět vlastník, postačí, když bude provedena kým-
koliv, důležitý je výsledek, nikoliv to kdo údržbu provede.)
• Sdělení, že vlastníci nechápou, jak by jejich zarostlý 
pozemek mohl obtěžovat sousedy (Jedná se o pozemek zjevně 
několik let nesečený, porostlý travinami a bylinami místy do 
výše cca 1,7 metru, kde při každém poryvu větru se zvedá oblak 
semen bodláku a jiného plevelu a zasypává sousední obydle-
nou a udržovanou zahradu.), ale že jsou tedy ochotni si svůj 
pozemek nechat posekat, pokud mu ovšem obec dodá kontakty 
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na místní zemědělce, kteří jsou ochotni tuto činnost provést.  
Tito vlastníci zároveň poskytli poučení o tom, že jakýkoliv 
zásah obce proti tomuto (zjevně protiprávnímu stavu) bu-
dou považovat za porušení Listiny základních práv a svobod. 
(Nevím, jak si toto sdělení správně vyložit, avšak jsem si zcela 
jist, že tím nemysleli čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv 
a svobod „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu 
práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecný-
mi zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu 
a  životní prostředí nad míru stanovenou zákonem“, tj. ustano-
vení, jež zanedbáním péče zjevně sami nedodrželi.)
 Při výkonu tohoto úkolu, dostalo se i některých rad 
a doporučení. Asi nejpodnětnější byla myšlenka jednoho z „na-
šich chatařů“, který měl mj. tu smůlu, že mu jeho pěstěnou za-
hradu, při každém vánku, zasypávala semena bodláků od sou-
sedů, že on by to udělal jinak. Že by to posekal na náklady obce 
a pak by tyto náklady zpětně vymáhal po vlastníkovi. Takhle 
to prý dělají tam, co bydlí jeho strýc. Takový postup však naráží 
na celou řadu problémů, a řekněme si to na rovinu, i na hradbu 
paragrafů. Tady by mohli mít pravdu výše parafrázovaní vlast-
níci, kteří varovali před porušováním Listiny základních práv 
a svobod.

 Ostatně, agenda obce spojená s vymáháním povinnos-
ti posekat zaplevelené pozemky je jen jednou stranou mince. 
Tou druhou je skutečnost, že ten kdo se cítí být nadměrně 
obtěžován výkonem vlastnického práva souseda, má se domá-
hat nápravy soudně, tj. odstranění popsaného stavu určovací 
žalobou.
 Třetí fází operace „Srp 2015“, jež je aktuálně připra-
vována a nastane v nejbližších dnech, bude bohužel represe. 
Zanedbané pozemky, které jejich vlastník neposekal ani proto, 
že je to slušnost k sousedům, ani proto, že je to zákonná povin-
nost, ani proto, že byl upozorněn v našem periodiku, ani proto, 
že byl k splnění této povinnosti písemně vyzván a byl varován, 
bude řešit v přestupkovém řízení Městský úřad Říčany.
Pro příští rok, pro operaci „Srp 2016“ navrhuji mírnou inovaci 
v tom smyslu, že vlastník nejzanedbanějšího pozemku obdrží 
od obce diplom a třeba možnost bezplatné exkurze v naší obec-
ní kompostárně. 
Tento příspěvek je projevem svobody slova, obsahuje výlučně 
osobní názory, dojmy a domněnky autora.

   J. Jančík, Struhařov - Habr

Struhařov žije!
 Léto je za námi, prázdniny utekly jako voda a dětičky 
nám opět zasedly do školních lavic. Dovolila bych si napsat pár 
řádků o tom, jaké prázdniny jsme ve Struhařově měli a co nás 
ještě v letošním roce čeká.
 Z pohledu místního obyvatele a maminky dvou dětí 
si dovoluji říci, že se mi tu líbí čím dál víc. Akcí je dostatek jak 
pro děti, tak pro dospělé - nebo spíš pro celé rodiny, a to beru 
jako velkou výhodu, neboť není nutné vyhledávat rodinné akce 
v okolí. Některé akce, jako například Hasičský táborák, nebo 
koncert kapely Blue Effect se již staly místní tradicí a  dokonce 
si podle nich řídíme dovolenou tak, abychom na nich nechybě-
li. Líbí se mi, že akce různého druhu organizuje nejen obec, ale 
i místní spolky a dokonce i ,,dobrovolní občané“  . Hasičským 
táborákem každoročně zahajujeme prázdniny a ani letos tomu 
nebylo jinak. Počasí přálo, a tak z toho byla krásná akce, kde se 
dokonce do pozdních hodin koupalo v rybníce, a tak si to užili 
nejen dospělí. Na přelomu července a srpna 
proběhl koncert kapely Blue Effect, kde 
vystoupila  tentokrát i předkapela Dekolt 
z Mnichovic. Byla jsem tam mezi organizá-
tory, ale i tak si dovoluji říci, že to byl opět 
krásný večer a z pohledu organizátora si 
myslím, že i po této stránce nebyl žádný pro-
blém. Prázdniny tradičně zakončujeme akcí 
Pohádkový les, nicméně ještě před ním byla 
letos nově zorganizována Rozlučka s létem, 
kdy nám zpříjemnily pozdní odpoledne u 
Hliněného rybníka 3 kapelky – Strouhan-
ka, FPJ a OMB. V každé z nich byl někdo z 
místních, což byl záměr této akce. Myslím, 
že budeme rádi, když se i tato akce stane do 
budoucna jednou z těch tradičních. V so-
botu 5. září pak byla skutečně ta závěrečná 
akce – Pohádkový les. I přes docela chladné 
počasí se sešlo bezmála 100 soutěžících 
dětí, a to je myslím důkaz toho, jak tradiční 
Pohádkový les je. Je mi ctí na takové akci být 

a převtělit se tak alespoň na jeden den do některé z pohádko-
vých bytostí a připravit pro děti jedno ze stanovišť.
 Jak tak koukám, z pár řádků je nakonec řádků víc, 
omlouvám se  . Nicméně je to tím, že ve Struhařově to prostě 
žije a tudíž je o čem psát…
 Na závěr už jen napíšu to, že i v posledním čtvrtletí se 
máte na co těšit.  Nedovoluji si za ostatní spolky a dobrovol-
né občany říci, co za akce budou pořádat, ale za Obec a o. s. 
Struhadlo vím s jistotou, že i letos se můžeme těšit na neděli 
6.prosince, na Struhařovský vánoční jarmark, který stejně jako 
v loňském roce plynule přejde v Mikulášskou zábavu pro děti, 
dále  se bude konat tradiční Zpívání pod stromem, které se 
bude konat na Školním náměstí v sobotu 19. prosince. Veškeré 
podrobnosti k plánovaným akcím se včas dozvíte, o to se posta-
rám já osobně .
        
  Markéta Hodrová
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Jak létají lejstra, než ve 
Struhařově strom se kácí …
 Povolováním kácení stromů se v naší obci zabývám již 
téměř rok, resp. od 1. 11. 2014, kdy  nabyla účinnosti vyhláška 
č. 222/2014 Sb., která novelizuje vyhlášku Ministerstva život-
ního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování 
jejich kácení, jež je prováděcí vyhláškou k zák. č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 
a která povolování ke kácení výrazně změnila, resp. částečně 
znovuzavedla. Dovolím si laskavému čtenáři předložit na toto 
téma některé osobní postřehy.
 Legislativou a postupy při této činnosti jsem se zabýval 
již v předchozím článku  „Když se kácí les, lítají třísky, než 
se kácí strom na zahradě, lítají lejstra“   (viz Struhařovské 
informace č. 3/14), od té doby jsem zpracoval řadu žádostí                                  
a vyhotovil řadu rozhodnutí o nich. Návod na podání žádosti 
naleznete samozřejmě  v právních předpisech, stručný přehled 
jsem vypracoval  v předchozím článku a pro zjednodušení 
a usnadnění procedury pro obyvatele Struhařova jsem vypraco-
val i formulář pro podání žádosti (viz: http://www.struharov.cz/
files/dokumenty_2014/sc280_papri14122910430.pdf) tak, aby 
v případě jeho řádného vyplnění, měla žádost všechny zákonem 
požadované náležitosti a bylo tak snadné věc posoudit a vyřídit. 
 Za ten skoro rok výkonu mi rukama prošla celá řada 
žádostí, z nichž některé byly vzorné, a nebyl problém na jejich 
základě povolení vydat, některé byly docela dobré, a některé 
z nich byly katastrofální. Ne že mně samotnému by vše šlo ide-
álně a že bych nebyl býval udělal některé přešlapy, ale všichni se 
stále učíme a učit budeme muset.
 Zejména vzhledem k, pravděpodobně teprve počína-
jící, kalamitě způsobené škůdcem napadajícím stříbrné smrky, 
ale i jiné jehličnany, lze předpokládat výrazný nárůst počtu 
žádostí o povolení kácení. Dlouhé teplé a suché léto bylo zřejmě 
příznivé pro sušení sena, uškodilo však našim stromům.
Dovolím si proto připomenout, že žádosti o povolení kácení 
stromu, bez toho, že by bylo uvedeno, o jaký strom se jedná 
a kde má tento strom stanoviště není možné vyřídit a je třeba je 
doplnit, resp. je třeba, aby byl žadatel písemně vyzván k dopl-
nění. To ovšem výrazně prodlužuje již tak dlouhou povolovací 
proceduru. To platí i pro specifikaci stromu (tj. uvedení předmě-
tu řízení) např. slovy: za námi roste strom.
Procedura je stanovena zákonem, včetně některých procesních 
lhůt a je tudíž třeba počítat s tím, že povolení není hned. (S las-
kavým svolením vynechám většinu odkazů a citací na zákon, jež 
by tento text sice zpřesňovaly, avšak činily jej nepřehlednějším.) 
 Setkal jsem se např. se žadatelem, který podal žádost 
o povolení ke kácení ve středu večer s tím, že v pátek dopo-
ledne má pozvanou firmu na kácení. Text žádosti byl zhruba 
takovýto: Žádost o pokácení stromu. Žádám tímto o souhlas 
pokácet jehličnan na mém pozemku, který je z 1/3 již suchý a 
hrozí nebezpečí, že se zlomí. Objednal jsem si na tento pátek 
14. 8. t. r. pokácení z bezpečnostních důvodů. Děkuji. Žádost 
jsem obdržel, s některými dalšími písemnostmi své agendy, ve 
večerních hodinách dne 12. 8. 2015. Předběžným prostudová-
ním žádosti (v sobotu dne 15. 8. 2015) jsem zjistil, že žádost 
neobsahuje žádné přílohy a že vykazuje celou řadu zásadních 
nedostatků a vad, takového rozsahu, že bylo možné maximálně 
odhadovat to, o jaký strom se jedná. Dne 16. 8. 2015 jsem se šel 
osobně podívat na místo, provedl předběžnou obhlídku v teré-
nu, neboť jsem předpokládal, že dalším opatřením ve věci bude 
výzva k doplnění žádosti tak, aby mohla být řádně projednána.

Na místě samém jsem při předběžné obhlídce zjistil, že strom 
byl již pravděpodobně pokácen (strom nebyl v žádosti nijak 
relevantně konkretizován, byl identifikován toliko slovem 
„jehličnan“). Identifikaci předmětného stromu jsem tak mohl 
provést pouze přibližně a to porovnáním skutečného stavu 
místa a leteckých snímků na internetu, kde jsem zjistil absenci 
vzrostlého stromu na okraji pozemku žadatele. Na komunikaci, 
při oplocení předmětného pozemku jsem viděl oranžový kontej-
ner, z něhož místy přesahovaly větve jehličnatého stromu. 
V pondělí dne 17. 8. 2015, v dopoledních hodinách jsem telefo-
nicky kontaktoval žadatele na telefonním čísle uvedeném v žá-
dosti. Žadatel mi mj. sdělil, že strom je samozřejmě již pokácen 
a že na vyřízení žádosti poskytl OÚ dostatek času. Nejpozoru-
hodnějším argumentem pro podporu správnosti svého postupu 
žadatel odůvodnil, že tento postup radili v televizi.
 Na uvedeném případě bych rád demonstroval, jak 
takto nedostatečná žádost může způsobit potíže nejen obci, ale 
především samotnému žadateli. Stále totiž platí, že za pokácení 
dřeviny podléhající povolení, bez pravomocného povolení, lze 
fyzické osobě v přestupkovém řízení, podle ust. § 87 zákona 
o ochraně přírody a krajiny uložit pokutu až Kč 20.000,- a práv-
nické osobě za totéž, podle ust. § 88 zákona o ochraně přírody 
a krajiny v podobě správního deliktu, pokutu až Kč 1.000.000,-. 
Ten flastr hrozí v takovém případě tomu, kdo strom pokácel bez 
povolení, ne obci…
 Žadatel, byvše zjevně spravedlivě rozhořčen, že jeho 
žádost nebyla vyřízena v jím vyměřeném čase (cca 40 hodin), 
mi to do telefonu řádně vysvětlil. Avšak žadatel nebral v potaz 
skutečnost, že několik hodin či dní se ztratí už tím, než žádost 
doputuje z podatelny úřadu do rukou vyřizující osoby a než je 
možné vyhotovit písemnost, jíž se oznamuje zahájení řízení. 
K věci je třeba provést místní šetření, oznámení o něm je třeba 
vypracovat, doručit všem účastníkům řízení, a to patnáct dní 
předem. Vzhledem k úložní době zásilky zasílané do vlastních 
rukou a k tomu, že by na přípravu na takového šetření měli mít 
účastníci řízení min. 15 dní, tak konání místního šetření není 
reálné předpokládat dříve, nežli cca 25 dní od podání žádosti. 
Tuto dobu lze teoreticky zkrátit tím, že si účastníci řízení písem-
nost vyzvednou na úřadě osobně a její převzetí potvrdí. Rozhod-
nutí o žádosti pak na základě místního šetření zpravidla napíši 
ještě téže noci, ale není a nemůže tomu tak být vždy. Písemné 
vyhotovení rozhodnutí je pak třeba doručit všem účastníkům 
řízení, pro jeho doručování platí v zásadě totéž co pro doručo-
vání oznámení o zahájení řízení. Vydané rozhodnutí však ještě 
samo osobě neznamená, že je možné okamžitě nastartovat pilu 
a chystat vatru. Takové rozhodnutí je totiž správním rozhod-
nutím a ve smyslu ust. § 73 a násl. správního řádu je třeba, aby 
bylo nejen vydáno, ale také aby bylo pravomocné a vykonatel-
né. To zpravidla znamená, že musí být nejen doručeno všem 
účastníkům řízení, ale žádný z účastníků nesmí podat odvolání 
(má na to právo, ale když odvolání podá, má to zásadní vliv 
na běh lhůt). Pro podání odvolání stanovil zákonodárce lhůtu 
15 dní, tzn. nejdříve 15 dní od doručení rozhodnutí poslednímu 
z účastníků řízení lze vykonávat oprávnění obsažené ve výroku 
rozhodnutí, tj. strom pokácet. Pro celou proceduru tak ze záko-
na vyplývá (bez přirozených prodlev úřadu způsobených tím, 
že je málokdy možné vypsat místní šetření týž den kdy je žádost 
doručena, resp. tím, že rozhodnutí není vyhotoveno týž den, kdy 
proběhlo místní šetření), že od podání žádosti trvá (v ideálním, 
ale téměř nereálném případě) minimálně 50 dní od podání 
žádosti do okamžiku, kdy je možné strom s platným a účinným 
povolením v ruce, porazit. Pozor však na situaci, kdy odvolání 
je podáno koncem odvolací lhůty, nebo některý úkon není hned 
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a napoprvé! To pak celý tento zjednodušený výpočet padá jako 
domeček z karet a přibude celá řada dalších dnů a úkonů. 
 A pro své kritiky zdůrazňuji, že jsem si to nevymyslel, 
to se člověk dočte v zákoně (v daném případě se jedná o správ-
ní řád), pokud jej otevře a přečte celý, nebo alespoň v někte-
rých částech, jež si přečte navíc k té pasáži, jež jej jako jediná 
zajímá.
 Předmětný žadatel však, zjevně ovlivněn výše uve-
denou televizí (co ale tam už se za těch posledních 62 let 
naplácalo pitomostí), předpokládal, že jím stanovených 40 
hodin bylo prostorem dostatečným pro vyřízení jeho žádosti. 
K tomu musím pouze konstatovat, že platí svoboda slova a tak 
si v televizi mohou říkat, cokoliv chtějí, pro správní řízení je 
ale závazný zákon, nikdy ne to co říkali v televizi (v rádiu, nebo 
napsali někde na internetu).  Vždyť třeba i já sám mohu do 
svého článku vtělit nějakou chybu či nesmysl, vždy se jedná 
jen o osobní názor, nikoliv o závazný výklad (ten podává pouze 
soud). Pro každou věc upravenou zákonem je nejlépe příslušný 
zákon si vyhledat a přečíst. Je to rozhodně lepší, nežli se slepě 
svěřit se do rukou názoru kohokoliv v kterékoliv televizi. (S lás-
kou vzpomínaje na „volejte direktorovi!“)
 Nedávno jsem dostal do ruky žádost jednoho žada-
tele, ve které nebyl nijak srozumitelně identifikován strom 
(dle leteckých snímků je na předmětném pozemku vzrostlých 
stromů cca 15) s tím, že pověřuje pana x (uvedeno pouze a jen 
příjmení) k zastupování při vyřizování. Ani tady nebude po-
volování jednoduché, ani rychlé, alespoň do té doby, než bude 
žádost doplněna.
 Pozor na situace, kdy pozemek, na němž strom roste, 
nemá jednoho vlastníka, ale je ve spoluvlastnictví více osob. 
Dle občanského zákoníku je mj. strom součástí pozemku a tak 
je i ten vlastnictvím majitele pozemku. Je-li těchto osob více, 
pak všech těchto osob. Žádost pak sice může dát jen jeden ze 
spoluvlastníků, musí však doložit souhlas ostatních, nebo ještě 
lépe plnou moc. Není přitom vůbec důležité, že spoluvlast-
níkem je třeba manželka, která s tím přece souhlasí, protože 
to ona mne nutí pokácet ten strom, kterého se bojí, že na ní 
spadne. Pro úřad totiž není podstatné jen to co kdo tvrdí, ale 
i to co kdo může doložit. V reálu by to přeci mohlo být i tak, že 
manžel plánuje ze msty pokácet manželce její oblíbený strom 
kde si už jako malá hrála a teď v jeho stínu spáchala vůči svému 
muži nějaké ohavné protivenství… (A je jedno, jestli to bylo 
smilstvo, pokus úkladné vraždy, křivopřísežnictví, zapomněla 
koupit pivo, nebo že ze msty schválně přesolila polévku).
 Řešil jsem ale také případ žadatele, který mi do mailu 
napsal: že žádá o ořezání větví či pokácení stromu za jeho do-
mem: Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o skácení, nebo 
ořezání větví vzrostlého stromu nacházejícího se za naším 
pozemkem v ulici …, jehož větve přesahují na náš pozemek, a 
zasahují nad střechu rodinného domu. Pokud by došlo k pádu 
stromu, nebo jeho větví, může toto mít za následek újmu na 
majetku nebo zdraví. Věřím, že nám v rámci bezpečnosti vy-
jdete vstříc. Předem Vám děkuji za kladné vyřízení a přeji Vám 
krásný den.. S pozdravem …“. Žadateli jsem odpověděl s tím, 
že jsem jej požádal o upřesnění požadavku, neboť mi nebylo 
zřejmé, čeho konkrétně se domáhá, zda mám jeho žádost 
považovat za (bohužel neplatnou) žádost o povolení ke kácení, 
jež mám v gesci, nebo o předběžnou informaci a požadavek 
na konzultaci před takovou žádostí (což je ve Struhařovských 
poměrech běžné), nebo zda upozorňuje na konkrétní ne-
bezpečný či jiný stav (např. u sousedů), nebo upozorňuje, že 
jako vlastník pozemku hodlá využít ust. § 1016 odst. 2 Zák. 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších před-
pisů „Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to 
soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné 
roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na 
jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže pře-
vyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také 
náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá.“, etc. Zároveň 
jsem uvedl, že „Jelikož z uvedeného e-mailu lze usoudit, že 
nejste vlastníkem předmětného stromu, předpokládám, že se 
nejedná o žádost o povolení kácení stromů ve smyslu ust. § 8 
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů“. Nevím, moje maminka asi udělala v mé 
výchově celou řadu chyb, ale určitě mi říkala. „… když něco 
chceš, musíš to říct tak aby ti bylo rozumět …“.
 Obdržel jsem odpověď (redakčně jen mírně uprave-
no): Dobrý den díky za odpověď ... no, myslel jsem, že bude 
stačit napsat naši adresu. Předpokládal jsem, ze když posílám 
žádost na Místní Úřad, tak dle adresy a jmena si na mapě 
najdete pozemek a zároveň i tím zjistíte, že konkrétní strom se 
nachází na Vašem pozemku (les). Pokud by se strom nacházel 
na mem pozemku, nebo na pozemku někoho se sousedu, oslo-
vil bych samozřejmě nejdřív je. No nic ... asi sem se přepočítal. 
Jedná se o vzrostlý dub. A tímto tedy žádám o jeho odstranění, 
jelikož jeho případný pád, nebo jeho části nás může ohrozit na 
majetku a případně i zdraví. Pro jistotu Vám tedy posílám ještě 
jednou naši adresu: … Struhařov u Mnichovic (to, pokud by 
jste třeba mel pocit, ze jsem si spletl Struhařov). 251 64 Pokud 
nevíte, kde je v ulice … rád pro Vás někdy na úřad přijedu a 
odvezu Vás se na strom a celou situaci podívat a pak Vás opět 
v pořádku vrátím na úřad. Cestou mi třeba můžete recitovat 
paragrafy a poučky. Čest práci. 
 Možná jsem měl jeho nabídku přeci jen využít, za těch 
cca 27 kilometrů co to k onomu žadateli mám z práce, bych si 
toho poučování jistě krásně užil, značka: poslouchám se rád! 
 Slyšel jsem o tom, že v některých obcích se kácení 
vůbec nepovoluje, resp. že se vůbec nevydává rozhodnutí a 
k pokácení stačí, když přijde starosta a řekne: „Franto to je 
dobrý, můžeš to porazit“. To by se mi také líbilo, pěkně by to 
odsejpalo, jenže to není žádné skutečné povolení, a pokud 
přijde na lámání chleba, může snadno nastat situace, že … za 
pokácení dřeviny podléhající povolení, bez pravomocného 
povolení, lze fyzické osobě v přestupkovém řízení, podle ust. 
§ 87 zákona o ochraně přírody a krajiny uložit pokutu až Kč 
20.000,- a právnické osobě za totéž, podle ust. § 88 zákona o 
ochraně přírody a krajiny v podobě správního deliktu, pokutu 
až Kč 1.000.000,-… Stačí jedno (demokratické, spravedlivé, 
pluralitní…) udání a už jste v tom! Já potažmo obec bychom 
byli z obliga, protože takovéto „ústní povolení“ neexistuje a 
není vymahatelné ani doložitelné, ale kácející vlastník by si to 
odnesl, tedy vlastn. zaplatil.
 Nicméně, po čuni jsem zatím ještě nedostal, ale co 
není, může být. „Ten kdo kušnu nedrží, ten na ní obdrží…“.
Tento příspěvek je projevem svobody slova, obsahuje výlučně 
osobní názory, dojmy a domněnky autora.

    J. Jančík
    Struhařov – Habr
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo odsouhlasilo:
zasedání č.7/2015 konané dne 15. 7. 2015
1. Stanovení hodnotící komise pro projekt Sběr a svoz BRKO v obci Struhařov ve složení: Zajíčková, Dlouhý, Stričko, Náhradníci: Šourková, Hrouda, Jančík.
2. Smlouvu o dílo Zařízení pro separaci a sběr BRKO v Obci Struhařov
3. Příkazní smlouvu na výkon zadavatelské, konzultační a poradenské činnosti s firmou Ecentre a smlouvu o společném postupu zadavatelů pro konání elektronické aukce na svoz odpadů ve 

finálním znění.
4. Smlouvu o dílo Rekonstrukce a modernizace místních komunikací v Obci Struhařov III. etapa 
5. Smlouvou na technický dozor investora k projektu ,,Rekonstrukce a modernizace místních komunikací III. etapa“ s Pavlem Dlouhým a částkou 20 000,- Kč.
6. Smlouvu o řízení projektu ,,Rekonstrukce a modernizace místních komunikací III.etapa“ s fy. LK Advisory - cena 500Kč/hod, max 99 000,-Kč.
7. Rozpočtové opatření číslo 3/2015.
8. Legislativní změnu tlakové kanalizační přípojky na pozemku 609/5 na řad tlakové kanalizace „B1-1“ a předloženou veřejnoprávní smlouvu.
9. Žádost MŠ Stonožka o udělení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2015/16 na 56 dětí.
zasedání č.8/2015 konané dne 16.9. 2015
1. Smlouvu č. 15253424 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR vázanou k  projektu „Separace a svoz BRKO na  území obce Struhařov“.
2. Změnu odpadového systému v obci se zřízením sběrných míst na tříděný odpad a zrušení pytlového svozu tříděného odpadu.
3. Sběrné místo č. 1 (U hráze Hliněného rybníka).
4. Sběrné místo č. 2 (Zaječí).
5. Sběrné místo č. 3 (Školní náměstí).
6. Sběrné místo č. 4 (zóna Optreal).
7. Nezřizování sběrného místa č. 5 (u transformátoru).
8. Sběrné místo č. 6 (zóna Konhefr u ul. Dlouhá).
9. Posunutí sběrného místa č. 7 k elektru Ježdík.
10. Sběrné místo č. 8 (Štěrbárna).
11. Sběrné místo č. 9 (u Penzionu).
12. Sběrné místo č. 10 (u obchodu).
13. Sběrné místo č. 11 (před sběrným dvorem).
14. Po zanesení změn v rozsahu a umístění sběrných míst předloženou Optimalizaci odpadového hospodářství ve Struhařově.
15. Stanovení hranice pozemku mezi Sběrným dvorem a hřištěm tak, aby byla rovnoběžná s hranicí pozemku parc. č. 721/5.
16. Smlouvu SPF Group, s. r. o. na  zpracování žádosti o dotaci na sběrný dvůr
17. Rozpočtové opatření číslo 4/2015.
18. Zavedení infokanálu (nástroj smskové rozesílky) po zjištění podrobnějších informací k poskytovateli této služby, případně poptání dalších provozovatelů obdobného systému.
19. V souvislosti s nepovolenou stavbou – plotem sousedícím s obecním pozemkem parc. č. 134/115, ponechání spodní desky plotu  a zbývající části odstranit a vyplnit svislými, nebo vodorov-

nými dřevěnými plaňkami. Pohledovou stranu betonového plotu otočit lícovou pohledovou stranou.
20. Umístění sklopného sloupku na klíček do ul. Vilová se změnou dopravního značení.
21. ověření komise veřejného pořádku k vyřešení nevhodných reklamních cedulí restaurace u Knapů – uložit odstranění.
22. Na základě hydrogeologického průzkumu povolování studny i v případě dosahu vodovodu. Hydrogeologický průzkum musí zohlednit  i možnost ovlivnění obecních studní.
23. Poskytnutí příspěvku SDH Struhařov na povinné školení vedoucích mládeže v plné výši, tj. 5200,- Kč a vyjádřit jim tak poděkování za operativnost při zásazích u letošních četných požá-

rech. 
24. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně se středočeským krajem ve výši 22634,- Kč + 5444,- Kč.
zasedání č.9/2015 konané dne 14.10. 2015
1. Smlouvu o dílo s Ing. Jiřím Šírem - VISTA – projektová dokumentace  Sběrný dvůr Struhařov.
2. Příkazní smlouvu na TDI s Pavlem Dlouhým k projektu Sběrný dvůr Struhařov.
3. Podání žádosti o dotaci na projekt Sběrný dvůr Struhařov.
4. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo k projektu Rekonstrukce a modernizace místních komunikací – III. Etapa.
5. Další příprava projektu Výstavba chodníků – Mnichovická, příprava žádosti o dotaci na SFDI.
6. Jmenování do výběrové komise MAS Pavla Kudrmana.
7. Rozpočtové opatření č. 5.
8. Jako kompromisní řešení variantu č. 1 z přiloženého dokumentu, týkající se nepovolené stavby na pozemku parc. č. 134/91. 
9. Do zadní části ul. Požárníků navézt velké kameny, které budou bránit nepovolenému parkování.

Infokanál pro občany
 Máte dojem, že byste potřebovali některá důležitá upo-
zornění od obce vědět operativněji? Jak by se Vám líbila mož-
nost, že vám na Váš mobilní telefon včas přijde sms  s informací 
např. o vypnutí proudu v ulici, nebo že půl dne nepoteče voda, 
nebo že se našel Váš pes, nebo že se blíží vichřice, případně kdy 
je svoz nebezpečného odpadu…
No zkrátka urgentní informace si vyžadují rychlý přenos až 
k Vám domů a to právě bude umožňovat SMS Infokanál pro 
občany, který obec právě zřizuje. Obec Struhařov Vám tímto 
nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých in-
formací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informova-
nost zahajujeme provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje 
zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla Vašich 
mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).
Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:
• plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu 

jejich řešení?
• plánovaných přerušeních dodávek elektrickéenergie?
• uzavírkách místních komunikací?
• termínech mimořádných svozů odpadu?
• termínech konání zasedání zastupitelstva obce?
• konání kulturních a společenských akcí?
• mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
• a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?

Jak se k odběru SMS informací přihlásit?

V každém domě zvolte jednoho příjemce zpráv a zašlete e-mai-
lem na adresu obec@struharov.cz jeho mobilní telefonní číslo, 
nebo jej přijďte na OÚ nahlásit osobně či telefonicky (323 641 
874).

Neodpovídejte na SMS, které od nás dostanete, komunikace je 
v tomto smyslu jednosměrná. 

S veškerými dotazy ohledně služby SMS InfoKanál se, prosím, 
obracejte na úřad obce. Další informace získáte rovněž na 
webových stránkách www.struharov.cz.

Vážení občané,
Zavedením SMS InfoKanálu se snažíme zkvalitnit život v naší 
obci. Věříme, že budete se službou spokojeni, proto, prosím, 
neváhejte a registrujte se. Jen dobré zprávy Vám přeje vedení 
obce Struhařov.
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Letecké snímky obce Struhařov
 Vážení občané, nabízíme Vám možnost pořídit si nejnovější letecké snímky obce, které byly pořízeny v létě tohoto roku. 
Můžete vybírat z několika druhů snímků, které budou označeny i znakem Obce a rokem pořízení. Náhledy snímků, ze kterých mů-
žete 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 může-
te 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 10 ks.

Taneční Struhařov 
 Blíží se nám doba plesů a Struhařov je v okolí už známý nejen opravenými ulicemi, živostí četných akcí, ale i taneční 
kulturou. Po loňském obecním plese přišla skupinka místních s přáním se zas přiučit pár tanečních kroků a tak jsme během 10ti 
jarních lekcí zvládli základy a pár figur všech standardních i 
latinskoamerických tanců. Dlužno podotknout, že mají můj 
obdiv – ono večer, kdy už obvykle zalézáme do tepla rodin-
ného krbu, je někdy těžké se přesvědčit, že se budete potit 
na parketě v tanečním rytmu. Po pár taktech ale z člověka 
obvykle odpadá zátěž celého dne, tanec sice dá zabrat, ale 
„pročistí hlavu“. K tomu sklenka vína a dost legrace.
 Inu a tak od října zase pokračujeme, přidalo se i 
pár dalších párů, se kterými jedeme takříkajíc „od píky“.  
Do tohoto vlaku se dá stále ještě nastoupit a tak, kdo byste 
se chtěli ještě přidat neváhejte buďto přijít kterékoliv  úterý 
večer v 19.00  do společenského sálu Požárního domu nebo 
mi dejte vědět na email: dasaf@seznam.cz,  Tel: 725 026 
768.       
     Dáša Zajíčková
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Pochod Krásné vyhlídky 
 O naučné stezce Krásné vyhlídky jsme již několikrát psali, vznikla před dvěma lety nadšeným zájmem Mnichovického 
klubu seniorů a třech dotčených obcí – Struhařova, Mnichovic a Klokočné. Mnozí ji za tu dobu jistě dobře znáte, vždyť ty výhledy 
z kopce mezi Struhařovem a Myšlínem či u Klokočné opravdu stojí za to. 8 km dlouhý okruh zvládne každý a tak není divu, že se 
10.10.2015 v den Pochodu Krásné vyhlídky, sešlo u Mnichovického nádraží přes sedmdesát turistů. Každá obec vždy pro pochod-
níky připravuje nějaké to občerstvení a tak jsme se ani ve Struhařově nenechali zahanbit a do stánku u rybníka nanosili bábovky, 
štrúdly a jiné dobroty (díky holky, které jste napekly!). Původní myšlenka, že si za Struhařov dáme pochod od rybníka jaksi nedopa-
dl, nikdo nepřišel a tak jsem vyrazila porodníkům vstříc jen já a tři psi. Uvítali jsme turisty u pátého zastavení a cestou k nám jim po-
vídali o stezce i okolí. Oči se jim rozzářily, když na stolech u stánku uviděly tu hromadu dobrot, které Terezka šikovně naaranžovala. 
Všichni byli spokojeni. Jak s trasou, tak se zázemím, které 
všechny tři obce zajistily. Tak se je na co těšit i v příštím roce 
a to již snad za účasti struhařováků, kteří snad také jednou 
vyrazí na tuto trasu.

Okénko Pro občany
Procházky po Struhařově a okolí
 Bydlím ve Struhařově teprve krátce a díky mateřské do-
volené si hojně užívám přírody, aj., co je tu kolem nás. Nejednou 
mě něco nového překvapí nebo udiví.
 Začátkem srpna mě několik dnů udivovala velká hejna 
ptáků, dle mého se jednalo o špačky, ale jistá si nejsem. Chví-
lemi jsem si připadala jak v Hitchcockově filmu Ptáci, hejna se 
usazovala různě. Ptáci ozvučovali koruny stromů, za chvíli vzali 
útokem nějakou zahradu, jindy se zase usídlili na louce. Vždy 
je doprovázel ohlušující křik, a když se hejno vzneslo, tak se na 
chvilku setmělo ... Jak znenadání přiletěli, tak po pár dnech zase 
zmizeli... 
 Na jedné procházce mě zas překvapil obrovský pes, 
který mě při cestě do cukrárny na kraji Svojetic vyštěkával přes 
plot. Nikdy jsem neviděla tak velkého psa. Celou obrovskou 
hlavu měl nad vysokým plotem, a to stál jen na zadních nohách. 
 Neskutečně horké a suché léto mě donutilo odpolední 
procházky vyměnit za brzké ranní, které mají také obrovské 
kouzlo. U Hliněného rybníka jsem se kochala obrázkem koupa-
jících koňů v ranním  sluníčku, a kaprů, co plavali při hladině – 
vzhledem k málu vody už možná neměli jinou možnost. Dokon-
ce mezi rybami plave jeden červený kapřík :).
 Sucho trápilo zjevně úplně všechny a i příroda dostala 
pořádně zabrat. Vůní mi připomínala vyprahlé Středomoří.  
Nově vysázené stromy, z nichž většina se na jaře zelenala, už 
vypadají nenávratně uschle :( - zejména lípy... na vyschlé koryto 
Zvánovického potoka také nebyl příjemný pohled (naštěstí se po 
prvních srpnových vydatných deštích zase zalilo vodou). Kon-
cem srpna (na sv. Bartoloměje) jsem se snažila najít pár větviček 
jeřabin a zjistila jsem, že většina mladých stromků je spálená a i 
ty větší nevypadaly dobře a jeřabinu na nich nebylo lehké najít. 

Nejvíce úzko mi bylo, když jsem viděla někde za lesem oblaka 
dýmu a bylo jasné, že zase něco hoří... Klobouk dolů před hasiči!
Snad se příroda z tropických teplot a velkého sucha rychle 
vzpamatuje a já se budu kochat struhařovským okolím zase na 
podzim. Už se na to moc těším.
      PŠ
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Veselý výlet ála „Vesnička má 
středisková“
 Sedíme tak večer s kamarády u piva a tak si vzpomenu 
na pozvání pana Macháče z Moravy, že prý má vinohrad a sklep 
a jestli chceme přijet, jsme vítáni. Tak jo, dí kamarádi, ale vez-
meme alespoň kola, ať to pití trochu kompenzujeme pohybem. 
Myšlenka se chytla a kamarádi řekli dalším kamarádům a na-
jednou nás bylo 25. Při další poradě přišel nápad, že když je nás 
tolik, chtělo by to bus, ať je legrace už cestou. Tak jo, ale ten aby 
se vyplatil, je třeba jej naplnit. No a tak jsme řekli ještě dalším 
pozitivně laděným lidičkám, nakonec nás bylo šestatřicet. Uby-
tovat najednou takovou skupinu nešlo a tak jsme rozhodili sítě 
a tři penziony v různých koutech Bořetic nakonec poskytly azyl 
naší četné struhařovské výpravě. Jožka Macháč sice poněkud 
zalapal po dechu, když jsem mu týden před odjezdem hlásila 
počet účastníků zájezdu (čekal nás prý tak deset), ale nakonec 
prohlásil, že to i tak s bráchou zvládnou. Autobus s vlekem na 
kola si to před prvním říjnovým víkendem přihasil k obchodu 
a ze všech stran se začaly vynořovat postavičky s batůžky a koly. 
S rozverným hlaholem se to podařilo vše nacpat dovnitř a jupí 
na Moravu. Již cestou se prokázala síla skupiny, když neustále 
kolovaly pochutiny a pitiva různých druhů, kolektiv se nám 
velmi rychle tmelil. D1 na nás byla milosrdná a řidič šikovný a 
tak už v podvečer jsme mohli ochutnávat lahodná vína ve sklepě 
bratrů Machačových. Připravili se na nás opravdu dobře. Byť 
sklep komerčně normálně vůbec neprovozují, společenskou 
místnost upravili, snad i vybílili, dobrot plné stoly a ve sklepě 
jsme se při ochutnávce seznámili nejen s kvalitou a druhy vín, 
ale i s 600ti letou historií jejich rodu, který tuhle vinici i sklep 
má. Vyjádřili jsme naději, že když přežil sklep i rod třicetiletou 
válku, snad přežije i nás.

Pár slov o Bořeticích 
 Vinařská vesnice leží v samotném srdci Modrých Hor v 
mírně zvlněné krajině na úpatí Ždánického lesa.  Nejproslulejší 
lokalitou jsou Kraví hory, kde se nad početnou řadou vinných 
sklepů zvedají kopce úrodných vinohradů. Vesnice žije bohatým 
společenským a kulturním životem. Největší kulturní akcí jsou 
třídenní krojové hody, které tradičně začínají první neděli v 
srpnu. Do krojů se obléká více než 20 párů mládeže. Bořetice jsou 
významnou vinařskou obcí s vysázenými 168,8 ha vinic. Nejčas-
tější pěstované odrůdy jsou Ryzlink vlašský, Veltlínské zelené, 
Neuburské a Müller Thurgau. Vysokých kvalit dosahují červená 

vína Modrý Portugal, Svatovavřinecké, Frankovka a další. V roce 
2000 byla založena recesistická republika Kraví hora. Na jejím 
území je více jak 260 vinných sklípků. 
Místní vinaři založili recesistickou vinařskou republiku Kraví 
hora, když v roce 2000 byla zvolením prezidenta a osmi ministrů 
slavnostně vyhlášena. Prezident a vláda se ihned po volbách ujali 
práce kolem vinařství a vinohradnictví. Dne 18. 4. 2001 podvýbor 
pro heraldiku a vexilologii poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
udělil republice právo užívat znak a prapor. Republika vydala 
pasy, poštovní známky a propagační materiály. Platidlem repub-
liky je jeden „kravihorec“, který má v přepočtu cenu jednoho eura 
a je krytý vínem pokladu republiky. Republika má svou hymnu 
„Bořetické Kraví hory“.
 Druhý den jsme na kolech v naší věkově i druhově 
pestré výpravě, kdy nejmladší účastnici bylo 6 a nejstarší 70let, 
zvládli krásnou cyklotrasu z Břeclavi podél Dyje lednickým 
areálem. Těch 35 km dali všichni i se zastávkami na občerstvení. 
Někteří si pak ještě jeli zařádit na kole po okolí Bořetic, a tak 
neváhali navštívit po cestě pár rozhleden, pro jednu účastnici 
kultovní vesnici Zaječí a najet tak celkem něco kolem 65 km. 
5ti členná skupinka ultracykloušů, která se oddělila od skupiny 
hned po ránu s tím, že si jedou „zamakat“ projla těch rozhleden 
asi deset a prozkoumala snad všechny vinařské stezky v okolí. Je 
neuvěřitelné, kolik rozhleden je na tak malém a mírnězvlněném 
kousku země. Dlužno podotknout, že ze všech je krásný výhled 
do nekonečných vinic. Tak v tomhle jsme ve Struhařově přece 
jen trochu pozadu, rozhlednu tu ještě nemáme! A na kopcu 
Krásných vyhlídek by jí to moc slušelo!
 Večer bylo pak o čem povídat a víno chutnalo snad ještě 
lépe než první den. Bylo veselo, že si místy ani nepamatuji jak. 
Odnášeli jsme si pak s sebou krom lahví vína, skvělého bořetic-
kého chleba i pořádnou vinnou opičku.
 Druhý den bylo jasné, že výkony cyklistů celkově po-
klesnou a tak byl stanoven za cíl cca 30 km vzdálený Strachotín 
u Novomlýnských nádrží s návštěvou Věstonic pro naše chlapí-
ky důležitého místa stran poprsí Venuše. Soudružnost skupinky 
již nebyla taková, mnozí dokonce zbaběle naložili kola do busu 
již ráno a věnovali se raději drobným procházkám a vysedávání 
po cukrárnách a hospodách. Ti kteří šlápli do pedálů se nedali 
zahanbit a  jeli s větrem o závod s cílem dobře se najíst a posilnit 
v Strachotínské hospůdce. Kupodivu se ani po dvou dnech ve 
sklípku nikdo neztratil a našli jsme i náš autobus, který si tu 
rozjuchanou bandu zas odvezl zpátky do Struhařova. 
Díky všem účastníkům za bezva výlet a díky bratřím Machačo-
vým za úžasnou pohostinnost!
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120 LET SDH STRUHAŘOV
Mimořádné sucho a výjezdy jednotky SDH Struhařov
Vážení spoluobčané, 
v uplynulém období jste jistě zaznamenali zvýšené počty požárních 
poplachů, které se rozléhaly po naší obci. Výzvy k výjezdu zásaho-
vé jednotky SDH Struhařov na pomoc s likvidací lesních a polních 
požárů přicházely   bez ohledu na to, zda se jedná o pracovní den, 
či víkend. Jednotka byla povolána celkem k pěti událostem, vždy 
mimo katastr obce Struhařov. Jednalo se o rozsáhlé požáry, které 
vzhledem k extrémnímu suchu, a někdy i s podporou silného 
větru, byly těžce zvladatelné a rychle se šířily. Na místo událostí 
byly svolávány na pomoc profesionální jednotce zásahové jednotky 
dobrovolných hasičů ze širokého okolí. U dvou případů se v těsné 
blízkosti nacházely obytné zástavby a hrozilo rozšíření požáru i na 
tyto nemovitosti. V těchto případech byla nasazena, a pomáhala 
s likvidací, i letecká služba MV ČR. Na požářiště bylo navozeno 
cisternami stovky kubíků vody z okolních rybníků, kdy hlavně 
lesní požáry bylo nutné prolévat i několikrát za sebou, protože  se 
oheň neustále šířil kořenovým systém.  Zásahy byly velmi náročné, 
jak pro zasahující hasiče, tak na technické prostředky. Ve velmi 

vysokých teplotách docházelo u zasahujících hasičů k nadýchání 
kouřem a přehřátí organizmu, což vedlo až k situacím, že musela 
být přivolána Záchranná zdravotnická služba Středočeského 
kraje. V lepším případě se po několika kapačkách vraceli k práci 
na požářišti, ale byl i případ, kdy zasahující hasič byl převezen 
k ošetření do nemocnice. V těchto podmínkách dostávala zabrat 
i technika, která vzhledem ke svému stáří vyžadovala následnou 
údržbu a opravy. Je až zarážející, kolik dobrovolných hasičů, a to 
nejen ze Struhařova, je ochotných se uvolnit ze zaměstnání a na 
úkor své dovolené, nebo formou neplaceného volna se zúčastnit 
zdolávání těchto požárů.  Dnes je již jasné, že stávající systém 
požární ochrany v ČR, s ohledem na  změny klimatických podmí-
nek (povodně, vichřice, sucha a následné požáry), nemůže bez 
dobrovolných hasičů existovat. Ještě je nutno podotknou, že příči-
nou těchto požárů byla vždy nedbalost, nebo technická závada na 
zemědělském stroji.  Závěrem mi dovolte touto cestou poděkovat 
všem struhařovským hasičům za obětavost a nasezeni při zdolává-
ní těchto požárů a následné údržbě a opravách techniky.

  Karel Kulhavý Velitel JSDH Struhařov

Dětská soutěž
Dne 9.května 2015 se 
uskutečnila v rámci 
oslav 120. výročí od 
založení SDH Stru-
hařov soutěž v požár-
ním sportu mládeže. 
Soutěž  byla pojata 
jako zkouška před 
hlavní okresní soutěží  
a probíhala za účasti 

družstev mládeže ze Struhařova, Svojšovic, Klokočné a Třemblat 
za Požárním domem. Struhařov reprezentovala družstva v obou 
věkových kategoriích, a za mohutné podpory přihlížejících přátel 
tohoto sportu  a v této silné konkurenci obsadila 1. místa. Pevně 
věříme, že pohled na soutěžící mladé hasiče byl velmi hezkým 
zpříjemněním krásného slunečného odpoledne.

Okrsková soutěž v požárním 
sportu dospělých 

Součástí letošních 
oslav bylo i uspořádá-
ní okrskové soutěže 
v požárním sportu 
dospělých, která se 
uskutečnila 20.červ-
na 2015 na fotbalo-
vém hřišti. Do bojů 
o postup na okresní 
soutěž v roce 2016 

jsme nasadili družstva žen a mužů ve všech věkových kategoriích. 
Vydařené sportovní odpoledne kazilo pouze nepříznivé počasí, ale 
i přesto si naše družstva na domácí půdě vybojovala v požárních 
útocích docíleným časem postup.

Přátelské posezení u táboráku
Můžeme říci, že letošní ročník „Přátelského poseze-
ní u táboráku“ se vydařil. I přes vysoké letní teploty, 
které v den konání panovaly, jste nás přišli podpořit. 
Dobrou atmosféru umocnilo příjemné prostředí, 
dobré občerstvení a skvělý hudební doprovod. Ještě 

jednou 
Vám 
všem 
děku-
jeme 
za 
účast 
a  pod-
poru.

Přehled  výjezdů  JSDH Struhařov 2015
Datum Čas výjezdu Událost Poznámka    
11.1.2015 9:10 Uvolnění komunikace Struhařov směr Mnichovice spadlý strom   
26.1.2015 16:55 Požár kontejneru Svojetice
20.2.2015 11:07 Požár střechy Struhařov
17.3.2015 11:25 Požár dřevníku Mnichovice
30.3.2015 15:32 Uvolnění komunikace – spadlý strom Jevany 
31.3.2015 13:58 Uvolnění komunikace – spadlý strom Svojetice směr Klokočná
  17:06 Uvolnění komunikace Struhařov směr Mnichovice spadlý strom
1.4.2015 7:46 Uvolnění komunikace – spadlý strom Struhařov  směr Jevany
26.7.2015 15:27 Požár lesního porostu Černé Voděrady
1.8.2015 11:15 Požár polního neposekaného porostu Černé Voděrady  směr Stř. Skalice
7.8.2015 18:30 Lesní požár Světice
11.8.2015 10:09 Lesní požár Kozojedy Jednotka nevyjela -  pracovní den
12.8.2015 16.08 Požár travního porostu a posekaného pole Pětihosty
14.8.2015 11:32 Požár lesního porostu Vyžlovka směr Štíhlice
9.10.2015 22:55 Požár nízké budovy Zvánovice
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Fotbalový turnaj
 Dne 11. října, se konal na hřiti TJ Sokol Struhařov, turnaj fotbalistů do 10-ti let. Na naše hřiště 

přijelo kromě domácího družstva, také další z okolí. Říčany, Ondřejov, Všestary a Velké Popovice.
 Turnaj se hrál systémem každý s každým. My jsme sledovali jen zápasy Struhařova. Na to, že 

máme celkem mladý tým, hráli dobře. První zápas vyhráli 1:0 se Všestarami po gólu Matěje Hladí-
ka. Asi po patnácti minutách jsme zápasili proti Velkým Popovicům, které skončili bohužel 2:0 pro 
Popovice. Po třiceti minutové přestávce hráli s Říčany, kde  jsmeprohráli 6:1.

 Naše družstvo remizovalo 1:1 s Ondřejovem. Skončili jsme až 4. za Ondřejovem. 2. byly Všestary a 
1. Říčany.  Poslední byli Velké Popovice. Podle slov přadatelů a dětí se tento turnaj povedl.

       Alex

Struhařovský časopis
  Asi všichni víme, že Struhařov nabízí nejen mládeži spoustu aktivit a možností vyžití. Kromě SDH Struhařov, který se pravidel-
ně účastní soutěží v hasičském sportu ve všech věkových kategoriích, existuje také kroužek keramiky, fotbalový oddíl a například také 

taneční pro dospělé. Počátkem letošního školního roku zde ale vznikla volnočasová aktivita, 
která se obvykle na vesnicích až tak nevidí – Novinářský kroužek. Ten si klade za cíl vydávání 
vlastního časopisu, ve kterém si určitě každý najde svůj šálek kávy. Časopis se bude zabý-
vat nejen novinkami a reportážemi ze Struhařova a blízkého okolí a zajímavostmi z místní 
přírody a historie, ale nabídne i odpočinkové pobavení pro děti a dospělé. Mladí novináři si 
pod vedením Jiřího Matějovského dali za cíl, vydat první číslo do konce letošního roku. Za 
kolektiv Novinářského kroužku doufáme, že se nám podaří oslovit každého z vás a budete se 
spolu s námi na každé nové vydání těšit.  
      Markéta Löserová a Jakub Zuza

Zakončení sezóny ,,Kiosku u Františka“ + Dlabání dýní
 Po tom, co jsme se v loňském roce sešli u nás na zahradě v pár lidech a udělali jsme 
si helloweenské odpoledne kdy jsme dlabali dýně, pomalovali jsme sebe i děti strašidelnými 
výrazy a den zakončili bojovkou, vznikl takový nápad sejít se tentokrát u Kiosku u Františ-
ka a spojit tak hromadné dlabání dýní s podzimním táborákem. Vzhledem k tomu, že vyšlo 
nádherné počasí, sešlo se nás překvapivě skutečně hodně. Byla vytvořena spousta krásných 
dýní, některé byly hotová umělecká díla  a byla realizována i večerní bojovka. Děkuji všem 
návštěvníkům a všem, kteří nějakým způsobem přispěli k improvizované organizaci celé 
akce. Je jasné, že nedostatky na organizaci byly – opravdu jsme takový počet lidí a dětí na 
večerní bojovku nečekali . Pevně však věřím, že pokud budeme v příštích letech akci opako-
vat, postupně vše vypilujeme a dovedeme tak akci k dokonalosti. 
 Ještě bych ráda zmínila, že ve stejný den proběhla dopoledne i první Struhařovská Drakiáda, která byla organizována Obcí 
Struhařov. Osobně jsem tam nebyla z důvodu příprav na odpoledne, ale dostalo se ke mně, že i tam přišlo okolo 40 ti dětí i přes ne úplně 
vhodné povětrnostní podmínky. Děkuji tedy i za Obec Struhařov všem zúčastněným i těm, kteří pomohli s organizací, a věřím, že počet 
draků bude v příštích ročnících stoupat.  Přeji Vám všem krásný podzim.
                                                                                                                                          Markéta Hodrová

Klub seniorů Mnichovice a okolí

STRUHAŘOVŠTÍ SENIOŘI, PŘIDEJTE SE K NÁM!

 Klub seniorů Mnichovice a okolí pořádá řadu zajímavých akcí pro seniory, které mohou zpestřit Vaše dny a obohatit Vás no-
vými zážitky. Podrobné informace získáte u Jany Povýšilové, tel. 773 293 402, email: janastruharov@seznam.cz nebo ing. Magdaleny 
Třebické, tel. 733 368 717, email: trebicka@email.cz. 

Klub seniorů srdečně zve občany Struhařova na své akce:
4.11.     9,30 plavání v hotelu Sen Senohraby
4.11.     15,00 beseda v Infocentru Mnichovice „Vím jak bránit sebe a své peníze“, ochrana seniorů před podvodníky a finančními 
nátlaky (zdarma)
12.11.  10,30 Poslanecká sněmovna -  Prohlídka poslanecké sněmovny a dalších prostor, včetně oběda v poslanecké jídelně   
(zdarma) 
18.11.   15,00 beseda o cestě  po Islandu s fotoprojekcí – klubovna Mnichovice (zdarma)

Dále připravujeme:
- beseda s místním oddělením Policie ČR
- beseda s lékařkou na zdravotní témata seniorského věku
- jarní (2016) zájezd do rakouského údolí Wachau, klášter Melk, prohlídka místních vinic s ochutnávkou
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FOTBALOVÁ SEZÓNA 2015 -
S podzimem se opět rozběhly fotbalové sout

mužstva dospělých, starších žáků, přípravky a staré gardy.

     

     K minulé sezóně ještě doplňme, že ze všech turnaj
vytvořeno celkové pořadí, v němž se Sokol Struha
Union Čelákovice A.
      V úvodním turnaji podzimní sezóny v
porážky. Na druhém turnaji pořádaném TJ Sokol Ond
když ani jednou neprohrála, ve Všestarech 
     V našem domácím turnaji se již tolik neda
kluků, ostatní zápasy však byly vyrovnané (Všestary 1:0, V. Popovice 0:2, Ond
kvůli horšímu skóre. V posledním turnaji ve Velkých Popovicích 
v celkovém součtu podzimní sezóny se 
přípravka umístila na krásném druhém 
místě! 
     Konečná tabulka nebyla v době
uzávěrky Informací ještě k dispozici. 

Fotbalové soustředění žáků
     Stejně tak jako před rokem, tak i letos prob
malých fotbalistů, které se konalo ve dnech od 26.8. do  30.8.  2015  
v Jablonci nad Jizerou. 
     Ač jsou mezi dětmi mnohdy velké vě
v přípravce po třináctileté starší žáky), všichni se snažili odvést 
maximální výkon při plnění tréninkových jednotek, které m
denně.  
     Na správné plnění zadaných úkolů dohlíželo „ p
zapálených do fotbalu a odhodlaných vychovat pár fotbalist
budoucnost Struhařovského fotbalu. 
     Nezapomnělo se ani na zápasy proti skute
nám poskytli žáci a přípravka zdejšího fotbalového oddílu, kterým 
byly naše mladé naděje rovnocenným soupe
     Co říci závěrem?    
Prostě jednoduché a vřelé DÍK. 
Dík všem zúčastněným dětem. 
Dík všem okolo, kteří přispěli, aby se tato akce mohla uskute

     V plném proudu je také okresní 
přebor starších žáků. Struhařov je zatím 
desátý se ziskem čtyř bodů za vítězství 
nad Radonicemi a remízu s Mukařovem.  

2016 SE BLÍŽÍ KE SVÉ POLOVINĚ
ě ěhly fotbalové soutěže, v nichž má TJ Sokol Struhař
řípravky a staré gardy.

     

, že ze všech turnajů přípravek OFS Praha-východ v
mž se Sokol Struhařov umístil na 23. místě ze 33 mužstev. Na 1. míst

Říčanech skončilo mužstvo přípravky na čtvrtém míst
ádaném TJ Sokol Ondřejov 20. 9. se přípravka umístila na druhém míst

, ve Všestarech pak skončila třetí (2 vítězství a 2 porážky). 
našem domácím turnaji se již tolik nedařilo výsledkově, především favorit z Říčan (1:7) byl nad síly našich 

vyrovnané (Všestary 1:0, V. Popovice 0:2, Ondřejov 1:1) a výsledkem bylo 4. místo jen 
posledním turnaji ve Velkých Popovicích 25. 10. jsme skončili se dvě

tu podzimní sezóny se 
ném druhém 

době

Podzimní výsledky a rozlosování okresního přeboru žák
22.8. Struhařov - volno  
5.9. Struhařov - Mukařov 1:1 (

12.9. Úvaly - Struhařov 17:1
19.9. Struhařov - Kostelec n.Č.l. - přátelsky 1:5
26.9. Struhařov - Radonice 2:0 (1:0)
28.9. Klíčany - Struhařov 18:0
3.10. V. Popovice - Struhařov 11:0

10.10. Struhařov - Veltěž 0:10
18.10. Kostelec n. Č. l. - Struhařov 9:0 (2:0)
24.10. Struhařov - Stříbrná Skalice 0:7 (0:1)
31.10. Louňovice - Struhařov  

7.11. Struhařov - Mirošovice  
14.11. Mnichovice - Struhařov  

ed rokem, tak i letos proběhlo soustředění našich 
, které se konalo ve dnech od 26.8. do  30.8.  2015  

tmi mnohdy velké věkové rozdíly (od šestiletých 
é starší žáky), všichni se snažili odvést 

ní tréninkových jednotek, které měli 2x 

ní zadaných úkolů dohlíželo „ pět dospěláků“ 
zapálených do fotbalu a odhodlaných vychovat pár fotbalistů pro 

lo se ani na zápasy proti skutečným soupeřům, které 
ípravka zdejšího fotbalového oddílu, kterým 

je rovnocenným soupeřem.

li, aby se tato akce mohla uskutečnit.     
                                                                                                             

Roman Kuchař     

Soustředění v Jablonci nad Jizerou absolvovalo na t
desítky mladých struha

okresní 
ov je zatím 

ězství 

nichž má TJ Sokol Struhařov čtyřnásobné zastoupení - 

východ v sezóně 2014-2015 bylo 
 ze 33 mužstev. Na 1. místě skončil tým SK 

čtvrtém místě s bilancí 2 vítězství / 2 
ípravka umístila na druhém místě za FK Říčany, 

Říčan (1:7) byl nad síly našich 
ejov 1:1) a výsledkem bylo 4. místo jen 

čili se dvěma remízami pátí, ovšem 

řeboru žáků: 

(0:1) Branka: M.Kuchař
1 (8:0) Branka: M.Kuchař

(1:0) Branky: Krčmář, Sadílek 
18:0 (8:0)  
11:0 (5:0)  
0:10 (0:4)  

(2:0)  
(0:1)  

Jablonci nad Jizerou absolvovalo na tři 
desítky mladých struhařovských fotbalistů.
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Okresní přebor starších žáků - průběžná tabulka 2015-2016 
1. Úvaly 8 8 0 0 75:9 24 
2. Mnichovice 7 7 0 0 66:5 21 
3. Veltěž  9 6 0 3 38:10 18 
4. Klíčany 9 5 1 3 49:15 16 
5. Velké Popovice 8 5 1 2 43:13 16 
6. Louňovice 8 5 0 3 39:15 15 
7. Kostelec n. Č. l. 9 4 0 5 25:34 12 
8. Mukařov 9 2 1 6 15:36 7 
9. Stříbrná Skalice 8 2 0 6 21:75 6 

10. Struhařov 8 1 1 6 4:73 4 
11. Radonice 7 1 0 6 4:37 3 
12. Mirošovice 8 1 0 7 8:65 3 

III. třída, oddělení B - muži - průběžná tabulka 2015-2016 
1. Senohraby A 10 10 0 0 38:11 30 
2. Ondřejov A 10 6 3 1 15:6 21 
3. Pacov 10 6 2 2 33:12 20 
4. Říčany B 10 6 2 2 31:17 20 
5. Kamenice A 10 5 3 2 37:17 18 
6. Mirošovice 10 4 4 2 18:8 16 
7. Kostelec n. Č. l. 10 4 3 3 24:17 15 
8. Svojetice 10 3 4 3 18:15 13 
9. Strančice 10 3 2 5 23:25 11 

10. Křenice 10 3 2 5 21:29 11 
11. Všestary 10 1 4 5 18:38 7 
12. Radošovice A 10 1 2 7 17:36 5 
13. Mnichovice B 10 1 1 8 17:49 4 
14. Struhařov 10 0 2 8 6:36 2 

Podzimní výsledky a rozlosování A mužstva: 
22.8. Struhařov - Mirošovice 1:4 (0:3) Branky: Dvořák 
30.8. Mnichovice B - Struhařov 3:0 (0:0)  
5.9. Struhařov - Říčany B 1:6 (0:4) Dvořák 

12.9. Pacov - Struhařov 6:0 (4:0)  
19.9. Struhařov - Křenice 1:5 (1:3) Havlas 
26.9. Ondřejov A - Struhařov 2:0 (0:0)  
3.10. Struhařov - Všestary 0:0 

10.10. Strančice - Struhařov 3:2 (1:1) Kutman, Dvořák 
17.10. Struhařov - Kamenice A 0:6 (0:2)  
24.10. Struhařov - Svojetice 1:1 (1:0) L. Horáček 
31.10. Kostelec n. Č. l. - Struhařov   

7.11. Struhařov - Radošovice A   
15.11. Senohraby A - Struhařov   

Podzimní výsledky a rozlosování gardy: 
6.9. Struhařov - Chocerady 1:2 (0:1) Branky: Váša 

12.9. Louňovice - Struhařov 4:1 (2:0) Imramovský 
26.9. Struhařov - Ondřejov 6:2 (3:1) Váša, Barták, Dlouhý, 

Schwarz, Horáček, Pác 
31.10. Struhařov - Sázava 
15.11. Jevany - Struhařov 

     Mužstvo dospělých zatím bohužel navazuje na výkony 
z jarní části sezóny a krčí se se dvěma body na posledním 
místě tabulky. Zbývá však ještě více než polovina sezóny a 
stále se nabízí prostor pro zlepšení. Bodový odstup zatím 
není propastný. 

     Memoriál Jaroslava Medřického se letos 
vzhledem k rekonstrukci hřiště uskutečnil 1. srpna 
pouze v „komorní“ podobě za účasti výhradně
domácích mužstev Struhařova - „Áčka“, „Gardy“ a 
mužstva „Cizinců“, které nakonec zvítězilo.  

Dva záběry z domácích zápasů Struhařov - Křenice (1:5) a 
Struhařov - Mirošovice (1: 4). 

Vítězné mužstvo memoriálu a Mirek Kurel s trofejí 
pro nejlepšího brankáře turnaje. 
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ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY – ELEKTRO REVIZE 
 

PP – COUPLE 
Petr Přibyslavský 

Březová 59E      
251 64  Struhařov 

 
+420725811140    pp-couple@email.cz  

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

PRAVIDELNÉ SERVISNÍ PROHLÍDKY A KONTROLY SYSTÉMŮ 
ELEKTROINSTALACE KABELOVÝCH ROZVODŮ A HROMOSVODŮ 

REVIZE ELEKTRICKÝCH ELEKTROINSTALACÍ, SPOTŘEBIČŮ A 
ZAŘÍZENÍ 

REVIZE HROMOSVODŮ 

Nabízím výživové poradenství.    
Snažíte se zhubnout? 
Chcete se cítit lépe?
Nedaří se vám zhubnout posledních pár kil?
Chcete začít s hubnutím, ale bojíte se prvního kroku?
Chcete se kvalitně stravovat, ale nevíte jak na to?
Chcete podpořit sportovní výsledky správnými doplňky stravy?
Nevíte jaké jídlo připravovat malému sportovci?
Potřebujete rady a informace v oblasti poruch příjmu potravy?
Vaše ratolest si vybrala jeden z mnoha aktuálních směrů stravování (vegetariánství, ve-
ganství, frutariánství) a vy nevíte, co si pod tím představit?
Vyzkoušeli jste už milión diet a máte pocit, že na Vás nic nefunguje?
Anebo se jen chcete lépe stravovat, abyste zvládali každodenní stres a uměli řešit pro-
blémy všedních dnů?

            
Ráda Vám budu nápomocná, nebojte se na mě obrátit. 
Kateřina Kudrmanová, 720705086, sealova@seznam.cz;
Podrobnější info: www.spravnejidlo.cz
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Hledáme nové kamarády.

Do naší krásné školky U Kačenky hledáme nové parťáky a  parťačky. 
Najdete nás v  Hrusicích, v  nádherné, malebné vesničce, kde se narodil 
slavný Josef Lada. Jsme malá soukromá školka, kde se hned od začátku 

každé dítě cítí jako doma. Podporujeme individuální 
přístup, kamarádské prostředí a rodinnou atmosféru. 
Pracujeme s  dětmi v  duchu programu „začít spolu“. 
Program podporuje zdravý a hlavně přirozený vývoj dětí. 
Snažíme se děti přimět samostatně myslet, podporujeme 
jejich přirozenou touhu učit se novému, ale respektujeme 
jejich individuální tempo i  vrozenou povahu.  Vedeme 
děti k  respektu k  ostatním a   pomáháme jim osvojovat si 

základní společenské normy a pravidla. 
 Dětem je k  dispozici prostorná zahrada plná zvířátek. Máme ovečky, 

morčátka, kočičky i husy. Často také podnikáme výlety nejen po okolí, ale 
i  do vzdálenějších míst (jezdí se do pražské ZOO, na různé hrady a zámky, 
cestujeme autobusem i vláčkem). V  zimních měsících navštěvujeme 
solnou jeskyni, rádi si zajdeme do divadla, nebo na zajímavou exkurzi. 

V  rámci školky se hodně zaměřujeme na 
výtvarnou činnost, dramatickou tvorbu, 
každodenní součástí je i hudební výchova. 
Hodně komunikujeme s  rodiči a ve skupině 
pak probíráme aktuální témata, která se 
právě řeší v  rodině. Naší hlavní prioritou je 
spokojenost každého člena naší skupiny. 
Učíme děti týmové práci, ale vedeme je 
také k  samostatnosti a zodpovědnosti. 

Nezapomínáme na děti ani v  létě, kdy se koná velký školkový tábor plný 
her, zážitků a dobrodružství. 

 Uvítáme všechny děti od 3 do 6 let. Více na www.skolickaukacenky,cz, 
tel:731105397, email:dundycha@seznam.cz

Pokud se chcete dozvědět více, určitě zavolejte a přijďte se k  nám podí-
vat.
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 TANEČNÍ  
 

  PRO DOSPĚLÉ (12.SEZÓNA) 

SOKOLOVNA  STRANČICE 
Začátečníci 15:15 – 16:50  
Mírně pokročilí 17:00 – 18:35 neděle, od 4.10.15 
Středně pokročilí 18:45 – 20:25  
Speciál   20:35 – 22:15  
 
       Info: tel: 603 238 090      e-mail: vasova@volny.cz 

     www.tanecni.net 
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Finanční poradenství  
zdarma, nezávislé, nezávazné 

Neplaťte více, než musíte. 

Kontrola stávajících smluv, uzavírání 

nových smluv… 

Bližší informace a sjednání schůzky na  

tel.: 774 996 652       Kristina Mertus 
  

www.kristiii.wz.cz 
Ručně vyráběné drobnosti. 
Háčkované hračky, botičky 

pro miminka, košíčky, gumičky 
do vlasů… 

 Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
 Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, 
proč a jaký je jejich další osud. 
 Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpeč-
nou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně 
vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví. 
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje 95–100 %. Využitím recyklovaných mate-
riálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin. 
 Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém 
EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši obec Struhařov. Obyvatelé naší obce Struhařov mohou nefunkční zářivky zdarma 
odevzdávat ve sběrném dvoře u fotbalového hřiště nebo v elektro obchodě při nákupu nových. 
 Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných recyklačních firem, kde jsou z nich pro opětovné použití 
získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro sou-
částky jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána 
v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický materiál nebo i pro výrobu nových zářivek. 
 Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2014 recyklovalo téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To představuje 26 kg rtuti, 
která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále téměř 60 % českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky 
hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit. 
 Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

OBCHOD RÁMy A RÁMEčKy V ŘÍčANECH

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

www.facebook.com/ramecky.ricany

www.thelight.cz / tel.: 603 562 210
Ulice Černokostelecka 
naproti studia Harmonie



32

Do této sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, lineární (trubicové) 

zářivky do 40 cm, světelné zdroje s LED diodami. kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Svítím vám dlouho. 
Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 
do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech.
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Elektronovela zákona o odpadech ulehčí život spotřebitelům
 Takzvaná elektronovela zákona o odpadech, která zavádí v České republice do praxe nové požadavky evropské směrnice, 
začala platit od 1. října 2014. Některá její ustanovení nabyla účinnosti ihned, jiná během roku 2015. Poslední změny vstoupí v plat-
nost až v roce 2018.
 Novela vychází ze Směrnice  2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, která mimo jiné nařizuje 
členským státům, aby - na základě uplatnění zásady rozšířené odpovědnosti výrobce - dosáhly stanovené minimální úrovně sběru 
vypočítané z průměrného množství elektrozařízení uvedených na trh za předcházející tři roky. V roce 2016 to má být 40 %, v roce 
2021 už 65 %. 
 Pro splnění tohoto cíle plánuje Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím návrhu Plánu odpadového hospodářství 
ČR pro roky 2015-2024, meziročně navyšovat zpětný odběr a oddělený sběr o 5 %. Stávající úroveň sběru se pohybuje na úrovni 30 
%. 
Nové povinnosti
 V novele je s platností od 1. 10. 2014 uzákoněna například povinnost prodejců elektra s prodejní plochou větší než 400 m2 
zdarma odebírat a předávat k recyklaci všechny malé spotřebiče bez nutnosti zakoupit nové zboží.

 Nikdo jiný než zpracovatel, prodejce nebo provozovatel sběrného dvora či jiného místo zpětného odběru, už také nesmí 
přijímat elektrozařízení a elektroodpady. Výkupny kovů, ale i sběrné dvory, pokud nemají smlouvu s výrobcem nebo s provozovate-
lem kolektivního systému, tedy musejí tyto věci odmítnout. S tím souvisí také ta část novely, podle které vyjma zpracovatele nesmí 
nikdo elektrozařízení nebo elektroodpad jakkoliv upravovat, využívat nebo odstraňovat.

 I při prodeji elektra přes internet je nyní povinné informovat o způsobu zajištění jeho zpětného odběru, sběrná místa muse-
jí být povinně zřízena ve všech obcích a městských částech s více než 2000 obyvateli. 

 Další ustanovení elektronovely se týkají nových povinností výrobců a jimi zřízených kolektivních systémů. Od 1. ledna 
2015 musejí například vést evidenci toku zpětně odebraných spotřebičů z míst zpětného odběru až po zpracovatele. 

 S platností od 1. června roku 2015 má také vzniknout jednotný registr míst zpětného odběru za účelem sdílení informací 
pro spotřebitele o možnosti odevzdat elektrozařízení. Údaje do něj budou poskytovat prostřednictvím dálkového přístupu všichni 
výrobci a provozovatelé míst zpětného odběru. Tento registr tak bude jediným a jednotným zdrojem pro občany, pokud budou hle-
dat, kde mají odevzdat své spotřebiče a nemusejí informace vyhledávat na webových stránkách jednotlivých systémů (www.mzp.
cz).
 Novela mění také rozdělení jednotlivých druhů spotřebičů do skupin. Ze stávajících 10 se stane pouze šest. Změna ale 
vstoupí v platnost až k 15. 8. 2018 a bude mít dopady především na výrobce a zpracovatele. 

Odevzdávat vysloužilá elektrozařízení 
na místa zpětného odběru se opravdu vyplatí!

1 kg
zlata

1 kg
železa

ruda

1 tuna
CO2

1 litr
ropy

černé uhlí

1 kg
mědi

py

Recyklací vysloužilých elektrozařízení...

100 000 kg

100 000 kg

13 kg

1 strom za 100 le
t

24
0 m

ilio
nů kg

200 kg

2 kg 10,7 kWh200 kg

0,16 kg

0,086 kg

1,69 kg

1 kWh
el. energie

výhřevnost

...se uspoří...se uspoří
primární 
suroviny

...se získá ...se ušetří

00

absorbce

CO22

ý

EW_odpadforum_plakatA3_final.indd   Odd1:1 24.10.2011   19:35:05
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501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537 539 541 543 545 547 549 551

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

100383 Praha,Háje - Chocerady

383 Platí od: 14.12.2014

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

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

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

Tarifní pásmo

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

Tarifní pásmo
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502 504 506 508 510 512 514 516 518 520 522 524 526 528 530 532 534 536 538 540 542 544 546 548 550 552

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

554 556 558 560 562 564 566 568 570

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

100383 Chocerady - Praha,Háje

383 Platí od: 14.12.2014

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

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

ce -
db -
eg -
eh -

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

x -
X -
6 -
+ -
H -

Tarifní pásmo

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

Tarifní pásmo
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1,2 5:29 7:13 7:24 7:56 9:26 10:26 12:04 13:20 13:26 14:20 15:31 15:56 16:31 17:31 17:56 18:31 19:31 21:26 21:26
1   7:28       13:48          

x 1   7:31       13:51          
x 2 5:32 7:16  7:59 9:29 10:29 12:07 13:23 13:29  14:23 15:34 15:59 16:34 17:34 17:59 18:34 19:34 21:29 21:29

2 5:34 7:18 7:35 8:01 9:31 10:31 12:09 13:25 13:31 13:55 14:25 15:36 16:01 16:36 17:36 18:01 18:36 19:36 21:31 21:31
2 5:35 7:19 7:36 8:02 9:32 10:32 12:10 13:26 13:32 13:56 14:26 15:37 16:02 16:37 17:37 18:02 18:37 19:37 21:32 21:32
2 5:36 7:20 7:37 8:03 9:33 10:33 12:11 13:27 13:33 13:57 14:27 15:38 16:03 16:38 17:38 18:03 18:38 19:38 21:33 21:33
2   7:39                

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

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

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

x 2 5:09 5:50 5:56 6:19 7:40 8:49 10:19 11:19 12:29 13:59 14:19 14:59 15:59 16:49 16:59 18:19 18:49 20:19
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2 5:11 5:52 5:59 6:21 7:43 8:51 10:21 11:21 12:31 14:01 14:21 15:01 16:01 16:51 17:01 18:21 18:51 20:21
2 5:11 5:52 6:21 7:43 8:51 10:21 11:21 12:31 14:01 14:21 15:01 16:01 16:51 17:01 18:21 18:51 20:21
2 5:13 5:53 6:03 6:23  8:53 10:23 11:23 12:33 14:03 14:23 15:03 16:03 16:53 17:03 18:23 18:53 20:23

x 2     7:44             
2     7:46             
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2 5:25 6:45 7:05 9:05 9:35 11:35 12:28 13:35 14:35 14:35 15:35 16:35 17:05 17:35 18:35 19:05 20:35 23:02

x 2       12:30           
2       12:32           

x 2       12:34           
2 5:27 6:47 7:07 9:07 9:37 11:37  13:37 14:37 14:37 15:37 16:37 17:07 17:37 18:37 19:07 20:37 23:04
2 5:30 6:50 7:10 9:10 9:40 11:40 12:35 13:40 14:40 14:40 15:40 16:40 17:10 17:40 18:40 19:10 20:40 23:06

x 2 5:31 6:52 7:11 9:11 9:41 11:41 12:37 13:41 14:41 14:41 15:41 16:41 17:11 17:41 18:41 19:11 20:42 23:07
x 2 5:32 6:53 7:12 9:12 9:42 11:42 12:38 13:42 14:42 14:42 15:42 16:42 17:12 17:42 18:42 19:12 20:43 23:08

2 5:34 6:56 7:14 9:14 9:44 11:44 12:41 13:44 14:44 14:44 15:44 16:44 17:14 17:44 18:44 19:14 20:46 23:10
2 4:53 5:41 6:56 7:22 9:22 9:52 11:52 12:41 13:52 14:52 14:52 15:52 16:52 17:22 17:52 18:52 19:22 20:51

x 2 4:55 5:43 6:59 7:24 9:24 9:54 11:54 12:44 13:54 14:54 14:54 15:54 16:54 17:24 17:54 18:54 19:24 20:54
x 2 4:56 5:44 7:00 7:25 9:25 9:55 11:55 12:45 13:55 14:55 14:55 15:55 16:55 17:25 17:55 18:55 19:25 20:55

2 4:58 5:46 7:02 7:27 9:27 9:57 11:57 12:47 13:57 14:57 14:57 15:57 16:57 17:27 17:57 18:57 19:27 20:57
2 4:59 5:48 7:04 7:29 9:29 9:59 11:59 12:49 13:59 14:59 14:59 15:59 16:59 17:29 17:59 18:59 19:29 20:59
2 5:01 5:50 7:06 7:31 9:31 10:01 12:01 12:51 14:01 15:01 15:01 16:01 17:01 17:31 18:01 19:01 19:31 21:01

x 2 5:06 5:55 7:11 7:36 9:36 10:06 12:06 12:56 14:06 15:06 15:06 16:06 17:06 17:36 18:06 19:06 19:36 21:06
2   7:15  7:39    13:00  14:28         
2 5:08 5:57 7:16 7:38 7:40 9:38 10:08 12:08 13:01 14:08 14:29 15:08 15:08 16:08 17:08 17:38 18:08 19:08 19:38 21:08
2 5:09 5:58 7:17 7:39 7:41 9:39 10:09 12:09 13:02 14:09 14:30 15:09 15:09 16:09 17:09 17:39 18:09 19:09 19:39 21:09
2 5:10 5:59 7:18 7:40 7:42 9:40 10:10 12:10 13:03 14:10 14:31 15:10 15:10 16:10 17:10 17:40 18:10 19:10 19:40 21:10

x 2 5:12 6:01 7:20 7:42  9:42 10:12 12:12  14:12  15:12 15:12 16:12 17:12 17:42 18:12 19:12 19:42 21:12
x 1     7:45    13:06  14:34         

1     7:49    13:10  14:38         
1,2 5:15 6:04 7:23 7:45 9:45 10:15 12:15 13:14 14:15 15:15 15:15 16:15 17:15 17:45 18:15 19:15 19:45 21:15

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

Soft. CHAPS spol. s r.o.  

282489 Strančice - Mnichovice - Struhařov - Klokočná - Mukařov

489 Platí od: 1.10.2015

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

Svojetice,U háj.
Svojetice,Na skalce
Svojetice

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

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

Svojetice,U háj.
Svojetice,Na skalce
Svojetice,Na vyhlídce
Struhařov,U hřiště
Struhařov
Mnichovice,U křížku
MNICHOVICE,POŽÁRNÍ DŮM
Mnichovice,nám.
Mnichovice,zdrav.stř.
Mnichovice,bytovky
Všestary,Vávrov
Všestary,Menčice
VŠESTARY
STRANČICE,ŽEL.ST.  

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:
x -
 -
 -
 -
 -

 -
 -

Tarifní pásmo

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

příj.
odj.

příj.
odj.

Tarifní pásmo

příj.
odj.


