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Struhařovské informace v novém kabátě

Právě držíte v ruce vydání Struhařovských Informací v novém kabátě. V posledních letech se ze čtvrtletního periodika
stal občasník, který byl často velmi rozsáhlý a nemohl vždy postihnout aktuální dění v naší obci. Považujeme toto za chybu
ze strany vedení obce a zastupitelstva, nicméně na svoji obranu musíme podotknout, že se tady u nás opravdu nenudíme, neboť
se v našich dveřích střídá jeden dotační projekt za druhým a věřte, že často nezbývají síly například na vydání obecních novin.

Součástí informovanosti kladně kvitované z Vaší strany se stala obecní emailová rozesílka, o kterou se pečlivě stará naše
paní sekretářka Markéta Hodrová. Nicméně rádi bychom napravili svůj dluh vůči pravidelnosti ve vydávání Struhařovských
Informací. Rozhodli jsme se proto přípravu obecních novin zjednodušit, zrychlit. Požádali jsme tedy Markétu Hodrovou, aby
se ujala Struhařovských Informací se vším všudy v naději, že by tak vycházely v pravidelných intervalech 1x za dva měsíce.
Do daného čísla budou vždy zařazeny ty články a inzeráty, které dorazí do data uzávěrky. Datum uzávěrky nebude posunován
a vždy bude zveřejněn v předchozím čísle. Je tedy možné, že někdy bude mít vydání dva, tři listy – jindy výrazně více.

Panu Havelkovi moc děkujeme za dosavadní spolupráci a pevně věříme, že v případě potřeby nebude problém
na spolupráci opět navázat :)

Závěrem nezbývá nic jiného než doufat, že se najde dostatek autorů, kteří budou zasílat své příspěvky na email:
obec@struharov.cz. Uzávěrka dalšího čísla proběhne dne 19. 9. 2016. Tedy v době, kdy doufám, že už bezpečně dojdete
po novém chodníku od autobusové zastávky U Hřiště na Školní náměstí. V době, kdy předpokládáme, že bude probíhat čilý
stavební ruch ve Sběrném dvoře. Ještě nás ale čeká druhá polovina prázdnin, kterou si ve zdraví užijte  těšíme se na Vaše
příspěvky do dalšího vydání.

OÚ Struhařov – Mgr. Lenka Šourková

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

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

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

Slovo starostky
Dostává se Vám do rukou druhé

letošní číslo obecního zpravodaje,
ve kterém jistě naleznete spoustu
zajímavých a užitečných informací z dění na
radnici, v obci i ve spolcích.
Aktuálním mottem se v obcích stává řešení
odpadů a zejména naprostá nezbytnost jejich

třídění. Obec pracuje a snaží se zajistit co nejvíce možností pro
odkládání tříděných odpadů a my občané se zase musíme
snažit, abychom dokázali vytřídit z odpadu, co nejvíce
a správně. Pokud tak nebudeme činit, za pár let si tím zdražíme
poplatek za odpady třeba až čtyřikrát. Zjednodušeně řečeno
postupně s novým zákonem o odpadech totiž přichází pravidlo,
že kdo netřídí, platí více za skládkovné. Povinnost třídění je
sice vztažena na obce, ale v obcích je dána jen a jen přístupem
a zodpovědností občanů. Pevně věřím, že zrovna Struhařov,
který se na změny v odpadech připravuje spolu s obcemi
Regionu jih, uspěje a dokáže dík „třídící morálce“ struhařováků
náklady na odpady naopak snížit. Je jen a jen na nás, kolik nás
odpady budou stát!

Spolkové činnosti v obci se aktivně odvíjejí, rybáři se starají
o rybníky, hasiči jsou připraveni k zásahu a cvičí sebe i mládež,
Sokolové sportují a vedou děti ke sportu, Baráčníci vytvářejí
aktivity především pro seniory a pomáhají s akcemi, Struhadlo
pořádá akce pro děti… ve Struhařově se pořád něco děje a je to
tak dobře. Struhařov žije! Proto obec spolky podporuje, jak jen

může. Nový zákon sice přinesl poněkud svázanější formu
podpory předepsaným postupem prostřednictvím dotací,
o které spolky mohou žádat, což menším spolkům trochu
zkomplikovalo život. Na druhou stranu zákon přinesl stejná
pravidla podpory pro všechny spolky a tím zajistil rovný přístup
ke všem i rovné možnosti všech. Již nejsou možné žádné skryté
dotace, o kterých ani členové spolků nevědí, vše je jasné
a transparentní a každý snadno zjistí, koho a jak obec podpořila.
Spolky, které potřebují podpořit svou činnost, podají vždy
do 15.11. předcházejícího roku žádost o dotaci na rok
následující, zastupitelstvo žádost posoudí, zváží přitom
i aktivitu spolku pro veřejné dění v obci a dotaci většinou
schválí. V patnáctileté i delší historii se myslím ještě nestalo,
že by dotace spolku byla odepřena. Je to tak správně a tak malé
poselství pro spolky – nebojte se být aktivní, nebojte se
připravit akce a s tím spojenou žádost o dotaci na příští rok
a již nepřemýšlejte o jiných formách jak od obce získat
prostředky. Jsme všichni na jedné lodi a nelze hledat jiné
postupy podpory pro různé spolky.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří se snaží pomáhat obci,
např. tím, že se starají o trávník před svým domem, nebo zalijí
nově vysazené stromy, nebo vhodně vysadí nové stromy
či květiny na veřejných prostranstvích. Přeji Vám pohodové
letní dny a mnoho příjemných zážitků nejen z dovolených, ale
i z naší obce.

S úctou Mgr. Dagmar Zajíčková, starostka



Odpady, odpady, odpady !
Aktuálně

Tříděný odpad 2016 – změna systému
Pytlový svoz tříděného odpadu dle svozového kalendáře bude pokračovat až do konce září 2016!!! Pro tento svoz však

musí být používány pytle adekvátních barev s logem svozové firmy, které jste si mohli vyzvedávat na obci. Tyto pytle jsou zaplaceny
obcí včetně služby svozu. Jen pro informaci cena jednoho pytle včetně vývozu je cca 40 Kč, běžně takový pytel bez svozu lze koupit
za cca 5 Kč. Bohužel mnoho lidí tyto pytle používá zcela k jiným účelům, snad do nich i rajčata sází. Svědčí o tom fakt,
že z rozdaných pytlů jich nakonec svozová firma skutečně odváží cca čtvrtinu. V den svozu navíc pytlů se tříděným odpadem nebývá
mnoho, buď se lidé neorientují ve svozovém kalendáři, či prostě zapomínají. Tento systém se tedy neosvědčil a obec jej proto musí
změnit.

Že třídit odpady pro jejich znovuvyužití je nutné, snad již pochopil každý slušný člověk, který si uvědomuje, že kapacita
skládek není nekonečná a mnoho složek odpadu je cennou surovinou, pokud se poctivě vytřídí. Obec Struhařov chce lidem umístit
kontejner co nejblíže a trvale dosažitelné možnosti, kam tříděný odpad odkládat.

Od října 2016 pytlový sběr nahradí 9 sběrných míst, která se postaví v rámci projektu Sběrného dvora. Některá místa již
fungují nyní, u ostatních je třeba vytvořit zpevněnou plochu. Sběrná místa jsou situována ve všech částech obce tak, aby pro každého
byly dosažitelné bez problémů pěšky a nemuseli odpady nosit daleko. Nadále platí možnost likvidace tříděného odpadu na sběrném
dvoře.

Vzhledem k tomu, že jsme ve Struhařově
uvykli mít doma v kůlně či garáži žlutý pytel
na plast, zelený na sklo a modrý na papír, obec od
firmy Pytlík nakoupila pro své občany pytle,
tentokráte bez loga, které již ale nejsou určeny pro
vývoz svozovou firmou. Občané tak mohou dále
doma do pytlů, které si na OÚ koupí za pouhých
5Kč/ks plast, papír a sklo třídit a následně je dovézt
a vysypat do kontejnerů na nejbližším sběrném
místě.

Na sběrných místech postupně přibudou
kontejnery na více komodit tříděného odpadu.
Kromě nejběžnějšího papíru (modrá), plastu (žlutá)
a skla (zelená) budou samostatné kontejnery
na nápojové kartony – kompozitové obaly
(oranžová), na drobné kovy (šedá) a na jedlé
tuky. Přehled sběrných míst
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Shromaždiště odpadů – dočasný přesun po dobu výstavby Sběrného dvora
Shromaždiště odpadů na rohu Ondřejovské a Mnichovické projde letos v létě přestavbou na legitimně zřízený Sběrný dvůr

včetně odvodnění, zpevněné plochy, technické budovy, osvětlení, plotu a nových kontejnerů. Nežli však bude nově upraven, je třeba jej
po dobu stavby dočasně přesunout, aby služba občanům nebyla přerušena. Provizorně bude jako náhradní prostor zřízeno
shromaždiště odpadů u budovy bývalé školy na návsi. Cca od poloviny srpna tak budete 3 měsíce směřovat své odpady dočasně
na náves ke škole.

Projekt Sběrného dvora je dotován v rámci Operačního programu životního prostředí
ve výši 85% investičních nákladů, obec jej spolufinancuje ve výši necelého 1 mil. Kč.

Stavbu bude realizovat firma Strabag, která vysoutěžila dílo s cenou 4,8 mil. Kč, práce zahájí od poloviny srpna,
stavba bude dokončena v polovině října 2016.

• Kontejnery na tuky budou opatřeny kruhovým vstupním otvorem, kam je možno ukládat tuk z pánví, friťáků apod.
v uzavřených plastových pet lahvích. Dosud nám tyto tuky činí potíže na čistírně odpadních vod, když někteří méně soudní občané
je klidně nalijí do záchodu či dřezu. Věříme, že se i naší kanalizaci uleví, když tuk doma slijete do petky a odnesete na sběrné místo.

• Do kontejneru na drobné kovy budete moci odkládat plechovky od konzerv i od piva, víčka od jogurtů, kovové nádobky
od sprejů apod. Větší kusy kovů je pak třeba likvidovat na sběrném dvoře.

• Nápojové kartony, neboli kompozitové obaly  nejčastěji krabice od mléka či od džusů jste doposud dávali do žlutých nádob
spolu s plasty. Až se objeví na sběrných místech oranžové kontejnery, budete je již třídit samostatně.

•Na sběrném dvoře pak máte navíc možnost odevzdat odděleně elektroodpady a použitá elektrická zařízení (kromě boilerů),
použitá svítidla a žárovky, baterie (včetně autobaterií), bioodpad, pneumatiky a větší kovy. Po přestavbě Sběrného dvora přibude navíc
možnost odevzdat i nebezpečné odpady jako jsou oleje, barvy, rozpouštědla, nádoby od nich atp.

Snažíme se vytvořit dostatečně širokou škálu možností pro třídění odpadů a bude jen na Vás, občanech, jak tyto možnosti
dokážete efektivně využít. Třídění odpadů nabývá stále na své důležitosti a spolu s připravovanou změnou zákona o odpadech se bude
i vyplácet. Nový zákon o odpadech již totiž bude mít ekonomické nástroje, kterými bude původce tlačit k vytřídění, co jen půjde.
Například pokud obec v minulém roce nevytřídí určité procento odpadů (v roce 2020 se předpokládá požadavek 50% vytřídit!!!), bude
mít až čtyřnásobný poplatek za skládku.

Co to v praxi znamená? Pokud každý z nás nedokáže polovinu z hmotnosti odpadu, který vyprodukuje, vytřídit
k recyklaci, budeme za odpady platit až 4x tolik! Sáhněme si všichni do svědomí, jak moc v každé domácnosti třídíme. Je pravdou,
že pokud svědomitě, tak běžná čtyřčlenná domácnost nemůže 110l popelnici naplnit zbytkovým odpadem ani za měsíc. V návaznosti
na třídění, ale zákon počítá také s jinou formou poplatku za odpady tzv. PAYT (z anglického Pay as You Throw – platíš tolik, kolik
vyhodíš). No a k tomu je ale potřeba, aby svozové firmy dokázaly odpad vážit u každé nemovitosti a identifikovat čipem popelnice….
Uvidíme, co vše nám změna zákona přinese. Je však jisté, že se musíme naučit svědomitě odpad třídit. Při navýšení objemu vytříděného
materiálu bude i přísnější kontrola jeho kvality. Podívejte se občas do kontejnerů s plastem a budete se divit – tuhle matrace, tuhle
bedýnka… Inu zneužít se dá sebelepší služba, je to na každém z nás….

Struhařov se spolu s obcemi regionu na změnu spojenou s novým odpadovým zákonem připravuje, do výběrového řízení ukládá
svozovým firmám vážení odpadu a další podmínky pro možnost větší kontroly toku odpadů.
Vzhledem k ekonomické motivaci bude obec namátkově kontrolovat skladbu odpadů v popelnicích před jejich výsypem. Prokázat, kdo
ostatním odpady prodražuje tím, že netřídí, je velice jednoduché. Namátkové kontroly popelnic u domů snadno ukážou kdo je tak trochu
černá ovce vesnice…
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Bioodpady
Relativně mladou zákonnou povinnost samostatného sběru bioodpadů Struhařov díky Kompostárně a projektu Sběru a svozu

BRKO splnil na jedničku s hvězdičkou. V domácnostech se velice rychle zavedlo fungování biopopelnic, které jsou pravidelně
vyváženy a skýtají pro většinu z nás příjemný komfort, který nezatížil domácí rozpočty, protože jej obec (jako jedna z mála v okolí)
zahrnula do poplatku za odpady. Nikdo už nemusí řešit kam s bioodpadem, v okolí Struhařova už v lesích hnijící hromady většinou
nepřibývají, naopak mnozí své původní černé komposty zlikvidovali. Ubylo i obtěžování kouřem z pálení zahradního odpadu… vždyť
už nic není třeba pálit, když se to dá nechat odvézt do kompostárny. Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří nově zavedený systém
bioodpadu využívají, do biopopelnic dávají jen to, co tam patří, nepálí na zahradě, nenosí odpady do lesa a necpou bioodpad
do popelnic na směsný odpad.

Pár biopopelnic z dotace ještě Obec na skladě má, každý vlastník nemovitosti má na ni nárok jen za manipulační poplatek
200Kč a dále mu pak bude vyvážena po dobu sezony 1x za 14 dní, pokud bude mít poplatek za odpad uhrazen. Kdo jste tak dosud
neučinil, doporučuji si biopopelnici na OÚ vyzvednout, dokud jsou. Až dojde dotovaná sada, budete si je již muset kupovat za vlastní
prostředky, tj. za cca 1200Kč. Tak neváhejte!

Jaká je půlroční statistika fungování projektu BRKO s biopopelnicemi?

Za první polovinu letošního roku bylo ve Struhařově vysbíráno od občanů celkem 95t bioodpadu, z údržby obce pak cca 400t
bioodpadu. Oproti loňskému roku se navýšil návoz z biopopelnic oproti návozu soukromými vozidly. Celkově na kompostárnu
v prvním pololetí svezeno 1600t BRKO, což je doposud historicky nejvíce a je tak plně saturována kapacita kompostárny.
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Spolupráce obcí Region jih v odpadovém
hospodářství

Struhařov začal aktivněji řešit odpadové hospodářství
někdy od roku 2012, v souvislosti s povinností odděleného
sběru bioodpadu. V okolí nebylo v dosahu koncové zařízení,
proto jsme s pomocí dotace z OPŽP postavili kompostárnu
s celkovou kapacitou do 2800t bioodpadu a začali
spolupracovat s asi 20 obcemi v okolí, které zařízení využívají.
Prvotní volný systém svozu jsme optimalizovali dalším,
tentokrát již společným projektem 11 obcí svazku obcí Region
Jih, v jehož rámci jsme pořídili přes 2000 biopopelnic
do domácností v obcích, velkoobjemové kontejnery
na bioodpad a malé svozové auto na kontejnery. Občané
v obcích tak mají službu sběru odpadu u sebe doma
a ve dvoutýdenním i týdenním cyklu se biopopelnice vyvážejí
na kompostárnu ve Struhařově. Zúčastněné obce se snaží
zapracovat tuto doplňkovou službu do poplatku za odpady
a přitom jej zásadně nenavyšovat. S vědomím toho, že ceny
svozu odpadů v okrese Praha  východ jsou jedny z nejvyšších
v republice, rozhodli jsme se postupovat s obcemi Regionu jih
v rámci společného výběrového řízení na svozovou firmu
s cílem snížit náklady na odpadové hospodářství obcí
a optimalizovat odpadové systémy v obcích. Čekala nás však
složitá cesta.

Malé obce mají svá specifika. Zjistilo se, že každá
obec má nejen jinak nastaven rozsah služeb dle místních
zvyklostí, ale i zcela rozdílnou výši cen za stejné služby, byť
mnohdy u stejné firmy. Mnohé obce obtížně dohledávaly
smlouvy se svozovými firmami staré téměř 20 let a jen občas
dodatkované novými ceníky, mnohé obce ani netušily, kde
se berou data v Ročním hlášení o odpadech, vlastní evidenci
nevedou, vše ponechávají na svozové firmě….

Výběrové řízení proběhlo formou Eaukce, a doufali
jsme, že svozové firmy budou mít o bezmála 40 mil. Kč
zakázku na čtyři roky zájem a budou skutečně soutěžit.
V zadávací dokumentaci jsme nastavili maximálně přípustné

limity cen jednotlivých položek, abychom se nedostali na ceny
ještě vyšší. Chtěli jsme znát skutečné množství odpadů
vyvážených z jednotlivých obcí a jako podmínku předepsali
vážení odpadů, a dále mít oddělenou cenu za manipulaci (svoz)
odpadu a za jeho likvidaci na koncových zařízeních. Dosud
jsme všichni platili pouze za svoz odpadu a množství svozová
firma přepočítávala podílem na jednotlivé obce, takže
o skutečném objemu odvezeného odpadu z obce prakticky
neexistoval nikde přesný údaj. Dle očekávání přišlo mnoho
žádostí o doplňující informace i mnoho námitek. Nemile nás
překvapilo, když nabídku nakonec podala pouze jedna svozová
firma, a to ta dominantní, která dosud naše území majoritně
obsluhuje, druhá z firem v území sice složila jistinu, ale nabídku
nepodala. Soutěžit v druhém kole aukcí nemělo smysl a navíc
se zjistilo, že i při dodržení limitu maximálně přípustných cen
se jedna z obcí dostává do méně výhodných podmínek než má
dosud, a tak jsme se nakonec rozhodli výběrové řízení zrušit.
Připravujeme však nové, a nově vypisovaná zakázka v novém
výběrovém řízení již bude větší zhruba o třetinu, i další obce
se chtějí přidat. Ceny služeb svozu mají své rezervy
a tak můžeme získat lepší službu za nižší peníze.

Spolupráce ve svazku obcí v odpadovém hospodářství
se v rámci přípravy výběrového řízení osvědčila. Nový zákon
o odpadech již obsahuje i ekonomické nástroje nutící obce
maximálně třídit a minimálně skládkovat a to prostřednictvím
navýšením poplatku za skládkování u obcí, které nedosáhnou
předepsaného procenta vytříděnosti odpadů. To potvrzuje
nutnost požadovat vážení odpadů na svozových autech
i jednotlivých nádob u nemovitostí. Bude třeba mít možnost
ekonomicky motivovat občany k třídění odpadů a minimalizaci
směsných komunálních odpadů a to bez znalosti skutečného
odvezeného množství odpadu nelze. Spolupráce na přípravě
výběrového řízení obce propojila a posunuje dál v povědomí
o tom, kam směřuje odpadové hospodaření ČR, jak
optimalizovat systémy v jednotlivých obcích, co a jak správně
evidovat a kontrolovat, co chtít po obchodních partnerech,
co si raději zajistíme sami, ale i jak motivovat občany,
co jim můžeme nabídnout atp.

Chodníky Mnichovická
Stavba chodníků podél komunikace Mnichovické ve Struhařově přitahuje

pozornost místních občanů i stavebních firem. Z devíti uchazečů byla vybrána pro
realizaci této zakázky firma HES stavební s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou
bezmála 4 mil. Kč včetně DPH. Hned bylo započato s přípravou stavby, která má být
za dva měsíce hotova, aby na ní navázala rekonstrukce vlastní komunikace Správou
a údržbou komunikací Středočeského kraje.

Na veřejné schůzi v polovině července byli o podrobnostech projektu
informováni zejména vlastníci nemovitostí podél chodníku, spolu s projektantem
a TDI u nich řešíme individuálně technické detaily vjezdů, dešťových svodů atp.
Paralelně probíhá čištění a kamerová zkouška dešťové kanalizace, která pod
budoucím chodníkem vede a je třeba, aby byla v pořádku, než se chodníky položí.
Je to historické technické dílo, snad jen pamětníci pamatují, jak a kudy vede, tak
se tato práce podobá trochu archeologickým vykopávkám. O nezbytnosti fungování
odvodnění podél Mnichovické netřeba asi ani hovořit, zkušenost z povodně v roce
2013, jasně ukázala, že i druhý bezpečnostní přeliv z rybníka, který do ní ústí, bylo
třeba obnovit. Všechny drenáže ze zídek, které dosud ústily do zeleného pruhu
u komunikace, kudy povede chodník, bude třeba svést do této dešťové kanalizace.

Projekt chodníků je dotován z Programu zaměřeného na zvýšení bezpečnosti
dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
Obec z celkového nákladu na investici uhradí celkem 600 tis. Kč. Za přípravné,
administrativní, projekční práce, TDI, výběrové řízení zpracování žádosti o dotaci
atp. obec navíc hradí cca 500 tis. Kč. Program dotuje 85% nákladů na vlastní realizaci
projektu, tj. 3,4 mil. Kč.
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Pohár Ladova kraje
V našem kraji, Ladově kraji, jsou pořádány nezávisle na sobě mnohé běžecké závody. Organizátoři některých závodů

se dohodli, že v zájmu zejména možných termínových kolizí by bylo vhodné domluvit se na jisté míře spolupráce. A tak vznikl nápad
vyhlásit Pohár Ladova kraje, který by zastřešil místní menší závody. Z dříve konkurenčních akcí tak postupně vznikne seriál závodů,
které spolupracují. Realizací projektu dojde k propojení nezávislých sportovních akcí do seriálu závodů, které budou organizovat místní
spolky ve vzájemné spolupráci pod hlavičkou Ladova kraje. Přínos pro účastníky závodů vidíme v komplexní informovanosti
o všech závodech v kraji na každém závodě poháru a v neposlední řadě ve vyhlášení nejlepších v hlavních kategoriích celého poháru.
Účast v poháru nijak neomezuje pořadatele pořádat závod podle svých tradic a představ. Výjimečnost poháru je také v tom, že „časově
kopíruje“ školní rok. V tomto prvním ročníku jsou součástí závody:

• Běh Voděradskými bučinami Louňovice 1.10.2016
• Lesní běh Říčany XCR 2016  8.10.2016
• Mikulášský lesní běh ve Struhařově – 3. prosince 2016
• Jarní běh U Kanálu v Senohrabech – duben 2017
• Běh Krásné vyhlídky ve Struhařově  1. květen 2017
• BONAVITA běh ve Velkých Popovicích – červen 2017
•Mnichovická Běhna v Mnichovicích  červen 2017

Předpokládáme, že následně se budou moci do poháru zapojit i další běžecké akce Ladova kraje.

Projekt „Pohár Ladova kraje“ je významnou sportovní akcí regionu, která zároveň dává předpoklad pro rozvoj
volnočasových aktivit pro všechny věkové skupiny. Projekt je výjimečný i tím, že podporuje sousedské vztahy obyvatel daného regionu
a komunitní předávání znalostí, pokud jde o organizaci závodů. Mottem poháru je „lepší je spolupráce, než konkurence“.

„Srp 2016“
Údajně nejteplejší a zpravidla nejkrásnější měsíce roku červen a červenec si svým průběhem pranic nezadají s obvyklým

průběhem měsíce dubna, čímž chatařům, chalupníkům a vůbec všem vlastníkům nemovitostí nadělaly nejednu vrásku nejen na čele.
Kdo chtěl nějaké to seno pro domácí havěť usušit, ten letos v létě mnoho klidného spaní neužil. Mě do toho napršelo několikrát
a poslední várkou jsem pak musel „potěšit“ naší kompostárnu, protože pod střechu to uložit nešlo. Kdo seká na krátko,
je letos již zaběhlý rutinér.

Krom jiných povinností, komplikovaných změnami počasí a hlavně těmi neustálými dešti (kdeže jsou ty jarní předpovědi,
že bude sucho a nezaprší a nezaprší?!), znamená kombinace slunce s deštěm další potíž: travní porosty, touto dobou již často sežehlé
sluncem a tudíž sečení nevyžadující, rostou. Rostou jako z vody, ale ne jako pěkné kultivované, udržované a slušně vychované trávníky.
Kam nezajede sekačka každých deset dní, tam se brzy skví houští, v němž srnčí rodinka v skrytu k dennímu odpočinku ulehne, či velký
pytel odpadků neviděn se schová.
Jak jsem na těchto místech napsal již v loni, je na venkově jednu věc třeba řešit stále a tou je údržba zeleně, konkrétně tedy sečení
zahrad, dvorů, sadů i parcel a jak se vůbec všechny ty typy pozemků nazývají. Drtivá většina struhařováků má pozemky vzorně
posekané a udržované tak, že mnohé milionářské sídlo může jen závistí zezelenat. Ale bohužel i letos se ale najdou tací, se kterými
nehne ani stav, kdy by se jim do jejich zahradní divočiny klidně mohl skrýt autobus i se šoférem aniž by je kdo zahlédl.

Pro změnu přístupu těchto několika jedinců pořádá naše obec, dnes již tak trochu tradiční akci – „SRP 2016“.

Proto bych rád upozornil, že i pro letošek stále platí obecná výstraha z loňského roku, uveřejněná v tomto periodiku pod názvem
„Operace Srp 2015“ (viz např. http://www.struharov.cz/files/2015/info_o_seceni.docx).

Díky všímavosti našich spoluobčanů, kteří na neposečené pozemky sami poukazují, jakož i na základě vlastních poznatků bude
i letos přikročeno k aplikaci individuálních výzev doporučeným dopisem s požadavkem ke splnění zákonem uložené povinnosti
a s upozorněním na aktuální zákonná ustanovení. Každý takový vlastník bude opět výslovně upozorněn mj. na ust. § 3 odst. 1 písm.
a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 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 osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, jsou povinni „zjišťovat 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 bude každý jednotlivě upozorněn na skutečnost, že nebudeli výše uvedená povinnost
splněna do 10 dní od doručení této výzvy, bude postupováno v souladu se zákonem. V této souvislosti bude zdůrazněn zejména ust. § 47
odst. 1 písm. e) 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 prostranství“,
a ust. § 47 odst. 3 zákona o přestupcích „Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d), f) a g) lze uložit pokutu do 10 000 Kč,
za přestupek podle odstavce 1 písm. e) pokutu do 20 000 Kč, za přestupek podle odstavce 2 pokutu do 3 000 Kč a za přestupek podle
odstavce 1 písm. h) a i) pokutu do 50 000 Kč“.

První tyto výzvy již byly rozeslány a další se zpracovávají!

Kdo nechce zbytečně běhat na poštu, nechť namasíruje svaly, natáhne kabel, nebo dolije benzín a ať seče! Z pohledu naší obce
je zcela libovolné, zda si vlastník svůj pozemek poseče sám, zadá tuto zakázku podnikateli, zjedná si souseda, přátele, známé, použije
pracovní síly svých dětí, vnoučat, pravnoučat, příbuzných (pokrevních či nepokrevních), nebo práce schopných důchodců, pořídí
či pronajme si ovce, kozy, nebo králíky... Podstatný je výsledek, tj. posečená plocha, sousedskému pořádkumilovnému oku lahodící,
nevábící klíšťata ani jiné parazity a nečastující okolní udržované plochy výsevem bodláků, pampelišek a jiného neřádstva. Taková
udržovaná plocha pak jistě ani nemůže obtěžovat sousedy tím, že na jejich pěstěný, opečovávaný a snad i manikůrními nůžtičkami
zastřihovaný pažit neustále dodává nežádoucí sémě plevelů, zejména pak ten ze zelených neřádů snad nejhorší tj. bodlák.
Obci tak ubude stížností na sousedy a všude bude (větší) klid a mír, tak jak se patří.

Obec je přitom jen jedním z možných prostředníků k donucení nehodného souseda pečovat o svou půdu. Základním nástrojem
je pravidlo, že souseda obtěžuji jen tak, jak je nezbytně nutné a ten, kdo se cítí být nadměrně obtěžován výkonem vlastnického práva
souseda, má se domáhat nápravy soudně, tj. odstranění popsaného stavu určovací žalobou.

Abych však jen nedštil oheň a síru, rád bych vyzdvihl skutečnost, že dle mých informací, řada z těch, kdo v loňském roce
obdrželi individuální výzvu, má letos již nejméně jednou posečeno a tyto papírové „hromy a blesky“ se jich tudíž netýkají. Vida,
v loňském roce stačilo připomenout a letos to mnohde jde i bez doporučených dopisů.

V loňském roce jsem sliboval, že v rámci operace „Srp 2016“ obdrží vlastník nejzanedbanějšího pozemku od obce diplom
a třeba možnost bezplatné exkurze v naší obecní kompostárně. Kroky k zavedení této novinky právě konzultuji s vedením obce. Pro
dosažení maximální možné míry objektivity a nestrannosti prosím vážené čtenáře o nominace vhodných kandidátů na mou služební
adresu: jancik@struharov.cz. Hlasováním o vítězi navrhuji oblažit obecní zastupitelstvo při některém z podzimních zasedání.

Za obdržené náměty předem děkuji.
Tento příspěvek je projevem svobody slova, obsahuje výlučně osobní názory, dojmy a domněnky autora.

J. Jančík / Struhařov  Habr

Zarostlé komunikace potřebují sestřih
Probíhá opětovně bujné vegetační období a je třeba udržovat veřejná prostranství i zahrady  sekat trávu, kácet staré

a nevyhovující stromy, prořezávat křoví. Technické služby obce se snaží seč mohou, zahrady si opečováváme každý, jak chceme
a umíme.

Při průjezdu obcí si bedlivý pozorovatel nemůže nevšimnout v mnoha místech větví přesahujících přes ploty daleko do ulic.
Máme rádi zeleň a stromy, ale když pak už má problém projet i svozový vůz na odpady, lidově zvaný „kukačka“, může se snadno stát,
že zůstanou popelnice bez výsypu nebo neprojedou hasiči. Mnohde nejsou přes křoví vidět lampy veřejného osvětlení či dopravní
značky. Rozhledové podmínky v křižovatkách se roštím zhoršují, je přímo ohrožena bezpečnost chodců i vozidel.

Žádáme důrazně všechny vlastníky nemovitostí, aby si během měsíce srpna zajistili ořez větví přesahujících přes
ploty do komunikací, zejména tam, kde zhoršují rozhledové podmínky, stíní osvětlení či dopravnímu značení.

Pokud tak neučiní, obec následně bude nucena zajistit ořez větví tam, kde je to nezbytně nutné.



Odečty vodoměrů
Od 22.8. do 2.9.2016 budou v celém Struhařově probíhat odečty vodoměrů.

Žádáme všechny o zpřístupnění vodoměrům a vlídnost
k našim odečtářům.

„Srp 2016“
Údajně nejteplejší a zpravidla nejkrásnější měsíce roku červen a červenec si svým průběhem pranic nezadají s obvyklým

průběhem měsíce dubna, čímž chatařům, chalupníkům a vůbec všem vlastníkům nemovitostí nadělaly nejednu vrásku nejen na čele.
Kdo chtěl nějaké to seno pro domácí havěť usušit, ten letos v létě mnoho klidného spaní neužil. Mě do toho napršelo několikrát
a poslední várkou jsem pak musel „potěšit“ naší kompostárnu, protože pod střechu to uložit nešlo. Kdo seká na krátko,
je letos již zaběhlý rutinér.

Krom jiných povinností, komplikovaných změnami počasí a hlavně těmi neustálými dešti (kdeže jsou ty jarní předpovědi,
že bude sucho a nezaprší a nezaprší?!), znamená kombinace slunce s deštěm další potíž: travní porosty, touto dobou již často sežehlé
sluncem a tudíž sečení nevyžadující, rostou. Rostou jako z vody, ale ne jako pěkné kultivované, udržované a slušně vychované trávníky.
Kam nezajede sekačka každých deset dní, tam se brzy skví houští, v němž srnčí rodinka v skrytu k dennímu odpočinku ulehne, či velký
pytel odpadků neviděn se schová.
Jak jsem na těchto místech napsal již v loni, je na venkově jednu věc třeba řešit stále a tou je údržba zeleně, konkrétně tedy sečení
zahrad, dvorů, sadů i parcel a jak se vůbec všechny ty typy pozemků nazývají. Drtivá většina struhařováků má pozemky vzorně
posekané a udržované tak, že mnohé milionářské sídlo může jen závistí zezelenat. Ale bohužel i letos se ale najdou tací, se kterými
nehne ani stav, kdy by se jim do jejich zahradní divočiny klidně mohl skrýt autobus i se šoférem aniž by je kdo zahlédl.

Pro změnu přístupu těchto několika jedinců pořádá naše obec, dnes již tak trochu tradiční akci – „SRP 2016“.

Proto bych rád upozornil, že i pro letošek stále platí obecná výstraha z loňského roku, uveřejněná v tomto periodiku pod názvem
„Operace Srp 2015“ (viz např. http://www.struharov.cz/files/2015/info_o_seceni.docx).

Díky všímavosti našich spoluobčanů, kteří na neposečené pozemky sami poukazují, jakož i na základě vlastních poznatků bude
i letos přikročeno k aplikaci individuálních výzev doporučeným dopisem s požadavkem ke splnění zákonem uložené povinnosti
a s upozorněním na aktuální zákonná ustanovení. Každý takový vlastník bude opět výslovně upozorněn mj. na ust. § 3 odst. 1 písm.
a) zák. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 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 osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, jsou povinni „zjišťovat 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 bude každý jednotlivě upozorněn na skutečnost, že nebudeli výše uvedená povinnost
splněna do 10 dní od doručení této výzvy, bude postupováno v souladu se zákonem. V této souvislosti bude zdůrazněn zejména ust. § 47
odst. 1 písm. e) 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 prostranství“,
a ust. § 47 odst. 3 zákona o přestupcích „Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d), f) a g) lze uložit pokutu do 10 000 Kč,
za přestupek podle odstavce 1 písm. e) pokutu do 20 000 Kč, za přestupek podle odstavce 2 pokutu do 3 000 Kč a za přestupek podle
odstavce 1 písm. h) a i) pokutu do 50 000 Kč“.

První tyto výzvy již byly rozeslány a další se zpracovávají!

Kdo nechce zbytečně běhat na poštu, nechť namasíruje svaly, natáhne kabel, nebo dolije benzín a ať seče! Z pohledu naší obce
je zcela libovolné, zda si vlastník svůj pozemek poseče sám, zadá tuto zakázku podnikateli, zjedná si souseda, přátele, známé, použije
pracovní síly svých dětí, vnoučat, pravnoučat, příbuzných (pokrevních či nepokrevních), nebo práce schopných důchodců, pořídí
či pronajme si ovce, kozy, nebo králíky... Podstatný je výsledek, tj. posečená plocha, sousedskému pořádkumilovnému oku lahodící,
nevábící klíšťata ani jiné parazity a nečastující okolní udržované plochy výsevem bodláků, pampelišek a jiného neřádstva. Taková
udržovaná plocha pak jistě ani nemůže obtěžovat sousedy tím, že na jejich pěstěný, opečovávaný a snad i manikůrními nůžtičkami
zastřihovaný pažit neustále dodává nežádoucí sémě plevelů, zejména pak ten ze zelených neřádů snad nejhorší tj. bodlák.
Obci tak ubude stížností na sousedy a všude bude (větší) klid a mír, tak jak se patří.

Obec je přitom jen jedním z možných prostředníků k donucení nehodného souseda pečovat o svou půdu. Základním nástrojem
je pravidlo, že souseda obtěžuji jen tak, jak je nezbytně nutné a ten, kdo se cítí být nadměrně obtěžován výkonem vlastnického práva
souseda, má se domáhat nápravy soudně, tj. odstranění popsaného stavu určovací žalobou.

Abych však jen nedštil oheň a síru, rád bych vyzdvihl skutečnost, že dle mých informací, řada z těch, kdo v loňském roce
obdrželi individuální výzvu, má letos již nejméně jednou posečeno a tyto papírové „hromy a blesky“ se jich tudíž netýkají. Vida,
v loňském roce stačilo připomenout a letos to mnohde jde i bez doporučených dopisů.

V loňském roce jsem sliboval, že v rámci operace „Srp 2016“ obdrží vlastník nejzanedbanějšího pozemku od obce diplom
a třeba možnost bezplatné exkurze v naší obecní kompostárně. Kroky k zavedení této novinky právě konzultuji s vedením obce. Pro
dosažení maximální možné míry objektivity a nestrannosti prosím vážené čtenáře o nominace vhodných kandidátů na mou služební
adresu: jancik@struharov.cz. Hlasováním o vítězi navrhuji oblažit obecní zastupitelstvo při některém z podzimních zasedání.

Za obdržené náměty předem děkuji.
Tento příspěvek je projevem svobody slova, obsahuje výlučně osobní názory, dojmy a domněnky autora.

J. Jančík / Struhařov  Habr
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Starostka obce Struhařov podle § 27 zákona č. 130/200Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e:

1. Volby do zastupitelstva Středočeského kraje se konají:

• v pátek dne 7. října 2016 od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin a
• v sobotu dne 8. října 2016 od 8. 00 hodin do 14. 00 hodin.

2. Místem konání voleb do zastupitelstva Středočeského kraje je volební místnost na OÚ Struhařov,
Mnichovická 179, 251 64 Struhařov pro voliče s trvalým pobytem ve Struhařově



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

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

Kvalitně vytištěné snímky Vám nabízíme rovnou zarámované v jednoduchých dřevěných rámečcích, jejichž barvu si můžete
vybrat vždy dle aktuálně předložené nabídky.
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo odsouhlasilo:
Zasedání č. 5/2016 konaného dne 25. 5. 2016

1. Zrušení eaukce na sběr a svoz odpadů a vypsání nového výběrového řízení
2. Záměr na umístění úsekových radarů Městem Říčany
3. Jmenování nového člena kontrolního výboru  Pavla Kušičky
4. Podporu MAS Říčansko v roce 2016 ve výši 73 806,Kč a následně v letech 20172023 financování MAS Říčansko vždy dle aktuálního počtu

obyvatel ve Struhařově ve výši 10,za obyvatele
5. Účetní závěrku Obce Struhařov za rok 2015
6. Rozpočtový výhled od r.2016 do r.2021
7. Založení Investičního a Krizového fondu obce Struhařov
8. Výběr firmy pro administraci výběrového řízení na projekt Chodníky  Arpus Trade Lukáš Podškůbka a pověření pí starostky přípravou

a podpisem příkazní smlouvy
9. Výběr technického dozoru investora – PK Flora Dominik Plhoň a pověření pí starostky přípravou a podpisem smlouvy o dílo
10. Akceptování nabídky SPF Group na administraci a managerské řízení projektu Sběrný dvůr v ceně 30 000, Kč bez DPH
11. Úhradu příspěvku na rozvoj ZŚ Mnichovice ve výši cca 800 000, Kč s podmínkou rozložení do dvou rovnoměrných splátek v letech 2016, 2017,

projednání možnosti začlenění podmínky navrácení proporcionální celkové části peněz za nevyčerpané období v případě předčasně vypovězené
spádovosti ze strany Mnichovic

12. Vytvoření svazkové školy s obcí Ondřejov
13. Zrušení bodu č.17 z 30.10. 2013 usnesení ,,Prověřit podmínky pro převod třídy MŠ na 1. třídu ZŠ“ z r.2013, který je v tuto chvíli bezpředmětný.
14. Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 725/1 v k.ú. Struhařov u Mnichovic v ceně 2500,Kč
15. Podání Přezkumu Rozhodnutí města Mnichovice týkající se plotu pana V. u ulice Úzká
Zasedání č. 6/2016 konaného dne 22. 6. 2016

1. Závěrečný účet obce spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 a celoroční hospodaření obce bez výhrad
2. Rozpočtové opatření č.2/2016
3. Přijetí dotace na projekt „Výstavba chodníků v obci Struhařov, ulice Mnichovická – 2. + 3. etapa“
4. Zadávací dokumentaci včetně Smlouvy o dílo na projekt „Výstavba chodníků v obci Struhařov, ulice Mnichovická – 2. + 3. etapa“
5. Přijetí dotace na projekt ,,Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově“
6. Zadávací dokumentaci včetně Smlouvy o dílo na projekt ,,Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově“
7. Prozatimní umístění Shromaždiště odpadů u budovy staré školy po dobu výstavby Sběrného dvora
8. Dohodu o užívání pozemku  Dodatek č. 2 mezi TJ Sokolem Struhařov a Obcí Struhařov
9. Revokaci usnesení o hospodářském výsledku Technických služeb za rok 2014 (zasedání č.5/2015), kdy kladný hospodářský výsledek TS byl po

opravě o 117.491,7 Kč vyšší. Z toho bude převedeno 90 tis. Kč do rezervního fondu TS Struhařov a 27 491,7 Kč do Fondu odměn TS Struhařov
10. Veřejnoprávní smlouvu č. 292/2016/VS o poskytnutí dotace ZŚ Nerudova v Říčanech ve výši 3 821, Kč
11. Odkoupení pozemků (orná půda, louky) pana P. v k.ú. Struhařov u Mnichovic v případě, že sníží cenu na 9, Kč/m2
12. Udělení výjimky z počtu dětí MŠ Stonožka Struhařov na 56 dětí
13. Zákaz pronajímání obecních pozemků (včetně pozemku parc. č.76/1 u stánku u Hliněného rybníka) na soukromé oslavy
14. Smlouvu o poskytnutí služeb na bezplatný sběr použitého jedlého oleje z domácností
Zasedání č. 7/2016 konaného dne 20. 7. 2016

1. Smlouvu o poskytnutí služeb  bezplatný odběr tuků
2. Veřejnoprávní smlouvu na úseková měření rychlosti s městem Říčany
3. Rozpočtové opatření č. 3/2016
4. Smlouvu pro administraci nadlimitní zakázky ,,Pořízení nové CAS pro JSDH Struhařov“
5. Smlouvu o smlouvě budoucí na služebnost – ČEZ
6. Plnou moc paní starostky k úkonům spojeným s právem služebnosti liniové stavby
7. Plnou moc pro organizaci ROPID za účelem provedení roční notifikace v Úředním věstníku EU
8. Prodloužit nájemní smlouvu s panem Z. za stávajících cenových podmínek

Nabízíme formáty: 20 x 30 cm / 200, Kč, A3 / 250, Kč

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

Objednávky budou vyřizovány vždy,
když se jich sejde více jak 10ks



Dětský den
Dne 4. 6. 2016 od 1400 hodin se u Hliněného rybníka konal

již tradiční Dětský den. K vidění zde bylo divadelní představení
společnosti p. Fatky, připraveno 17 soutěží okolo rybníka
a na závěr nechyběla ani ukázka práce hasičů. Počásí nám přálo
a tak se soutěžilo jedna radost! A kdo nesoutěžil, mohl se občerstvit
v kiosku u rybníka a nebo si nechat nakreslit karikaturu
od p. Vladimíra Dvořáka. Dětského dne se tentokrát zúčastnilo
rekordních 145 dětí. Děkuji všem, co se na přípravě této akce
podíleli, především pak novým ochotným maminkám a tatínkům.
Bez Vás by si děti tento den užít nemohly!!! Zároveň se těším
na další spolupráci, třeba na Pohádkovém lese, který se bude konat
10. 9. 2016 taktéž od 1400 hodin  tak už si znamenejte do kalendáře :)

Všem přeji krásné léto plné sluníčka, radosti a pohody.

Za OS Struhadlo Markéta Kajuková

Kalendář akcí

13.srpna  Hasičský táborák
?.srpna  MEMORIÁL Jaroslava Medřického

(TJ Sokol)
3. září  Rozlučka s létem

(F. Sklář)
10. září  Pohádkový les

(OS Struhadlo)
15. října  Pochod Krásné vyhlídky
?. října  Drakiáda

(Obec Struhařov)
29. října  Podzimní táborák + Dýňování

(F. Sklář)
?. října  Vítání občánků

(Obec Struhařov)
?. listopadu  Struhařovská zábava

(Iveta Tůmová)
3. prosince  Mikulášský lesní běh (TJ Sokol)
4. prosince  Jarmark a Mikulášská zábava pro děti

(Obec Struhařov + OS Struhadlo)
11. prosince  Vánoční setkání seniorů
17. prosince  Zpívání pod stromem

(Obec Struhařov)

Změny termínů kulturních akcí vyhrazeny

Naši páni piráti
Josef Kainar

Naši páni piráti, měli koráb zvaný necky.
A že byli pihatí, báli se jich žáby všecky.
A co žáby, raci též, kudy pluli byla řež.

Neboť pirát rvát se musí.

Ale takhle u Alžíru, zvrh se koráb, dostal díru,
chudinkové piráti, teď je máma vyplatí.

Vyplatí je máma všecky, za ty porouchané kecky.

Ku příležitosti Struhařovské neckyády, báseň dodal p. Pitera.

Neckyáda
V sobotu 25. 6. 2016 proběhl u Hliněného rybníka další ročník Struhařovské NECKYÁDY. Tenktokrát se sešlo 11 originálních

plavidel, což je oproti minulému ročníku neskutečný nárůst. Vzhledem k tomu, že počasí přálo, konal se i turnaj ve vodním pólu,
chodilo se na chůdách, střílelo se z luku.. bylo to prostě krásné odpoledne. Moc děkujeme všem, co se podíleli na organizaci
a závodníkům přejeme do dalších let spousta dalších kreativních nápadů při tvorbě plavidel.
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Koncert Blue Effect
Předposlední červencová sobota se stala letos trochu „hudebním svátkem“. S obavou

o zdraví Radima Hladíka jsme připravovali koncert Blue Effectu a těšili se na hudební zážitek.
Již předkapela Just Floating z Prahy příjemně naladila hosty, kteří se postupně scházeli na naši
otevřenou hudební scénu u Hliněného rybníka. Když pak chlapci z Blue Effectu hrábli do strun,
zachvěla se duše každého diváka silným prožitkem, snad ještě umocněný silou Radimova boje
s nemocí. Vždycky hrají báječně, ale tentokrát snad ta muzika měla ještě větší hloubku než kdy
jindy. Navzdory všemu byla atmosféra úžasná a publikum by nejradši dýchalo za Radima. Všichni
muziku přímo hltali a užívali ji plnými doušky. Děkujeme za úžasný večer a zážitek a Mooooc
držíme palce!

Mgr. Dagmar Zajíčková
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Přijďte si užít radosti z tance
- Taneční Struhařov -

Již tradiční taneční kurzy pro každého v klubové a pohodové atmosféře
budou zahájeny od 20. září 2016 v sále Požárního domu ve Struhařově.

19,00 začátečníci a mírně pokročilí
20,30 pokročilí

Každá lekce cca 90 min s možností zůstat i v druhém kurzu pro procvičení. Individuální výuka
či doučování možné od 18,00. Pokud váháte s pokročilostí, přijďte, vyzkoušejte a uvidíte,

kde se Vám bude více líbit.
Celkem 10 lekcí + 1 prodloužená.

Cena za pár 2000,-Kč, 100,- Kč sleva pro páry, které k nám již chodily.
Přihlášky a informace s uvedením jména a kontaktu zasílejte na e-mail dasaf@seznam.cz.

Dobrou náladu, něco veselého k pití a chuť se něco naučit s sebou !

Pozvánky na nejbližší akce konané ve Struhařově
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Provozní doba Kompostárny Struhařov

Letní od 1.5. do 30.11.

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

Zimní od 1.12. do 30.4.

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

Letní od 1.4 do 31.10.

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

Zimní od 1.11. do 31.3.

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

Přijímané druhy odpadů:
Směsný komunální odpad
tříděný odpad: papír, sklo, plast, železo
velkoobjemový odpad: např. starý nábytek,
koberce, kočárky, bioodpad.
Elektroodpad: např. lednice, sekačky, pračky,
PC, televize. Baterie včetně autobaterií.
Pneumatiky za poplatek 40Kč/kus.

Provozní doba Shromaždiště odpadů

Kompostárnu naleznete na adrese Ondřejovská 287, 25164 Struhařov; kontakt: +420 730 150 466, +420 778 007 742, ts@struharov.cz

KONTEJNEROVÝ SVOZ objednávejte na svoz@struharov.cz

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

větve, kůra, piliny
• odpady z destilace lihovin
• biologicky rozložitelný odpad z kuchyně (slupky

a zbytky zeleniny, ovoce, kompoty v kvasném stavu)

Na Kompostárnu nepatří:
• tekuté zbytky jídel
• oleje a tuky
• odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti
• uhynulá zvířata
• biologicky nerozložitelné a jiné odpady
• zemina, pařezy, kořeny
• ,,prozatím“ hnůj
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INZERUJTE VE STRUHAŘOVSKÝCH INFORMACÍCH
1 strana  600, Kč, 1/2 strana  300, Kč, 1/4 strana  150, Kč (ceny jsou uvedeny bez DPH)

objednávejte na emailu: obec@struharov.cz

STRUHAŘOVSKÉ INFORMACE, občasník vydávaný Obecním úřadem Struhařov

OÚ Struhařov, Mnichovická 179, 251 64 Mnichovice, IČO 00240 800, Evidenční číslo MK ČR E 14523
Grafická úprava: Markéta Hodrová, Redakce: Mgr. Dagmar Zajíčková, Markéta Hodrová
Příspěvky do dalšího čísla zasílejte na email: obec@struharov.cz




