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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 --------

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

Slovo starostky

S blížícím se koncem roku se tempo
života zrychluje, každý se snaží stihnout
to či ono, jako by se měl čas zastavit.
„Klíííííííd!“ chce se mi zakřičet. Bohužel nás
to tempo mele všechny, i na obci kmitáme,
abychom splnili dotační podmínky
a dokončili započaté stavby. Sběrný dvůr

i sběrná místa již slouží celé obci a umožňují komfortní
službu pro třídění a likvidaci všech druhů odpadů, jen
ta slíbená dotace pořád nikde! Česká byrokracie zase jednou
perlí. Ač jsme se stavbou stihli předepsaný termín dokončení
stavby, k proplacení dotace vede ještě spletitá cesta, kdy
úřední šiml vesele řehtá a vzdor urgencím stále nic….

Stavba chodníků a rekonstrukce Mnichovické
je dramatičtější. Prolínání dvou staveb, několika stavebních
firem, stav odvodnění i podkladu, chyby projektu i chyby
provedení, počasí… to vše komplikuje toto „dvojdílo“
od prvopočátku. Nicméně se zdá (pokud dramaticky

nezamrzne), že nakonec vše dokončíme včas, aby financování
proběhlo do konce roku. Většina stavby chodníků
a komunikace je již hotova, nový koberec prochází napříč
celou vesnicí a odzdola nahoru jej lemují chodníky.

Ostatní činnost na obci se při tak velkých stavbách
nezastavila, jen pár vrásek na čele přibylo. Stihnout běžnou
agendu k tomu všemu je trochu honička.

A tak doufáme a trochu se těšíme, že směrem
k Vánocům již vše doběhne, a my si dokážeme užít tu
správnou pohodu. Připravované již tradiční vánoční akce
 Posezení pro seniory, Jarmark, Zpívání pod vánočním
stromem a další akce nám tu adventní atmosféru, věřím,
dokáží zpříjemnit stejně tak, jako chůze po bezpečném novém
chodníku u opravené hlavní ulice.

Milí Struhařováci, přeji Vám, ať si užijete vánoční
svátky s láskou v kruhu rodinném, život ve Struhařově Vás
naplňuje a je Vám v naší stále se vylepšující obci dobře. Nový
rok pak ať je pro vás úspěšný, veselý a plný spokojeného
života.

s úctou Mgr. Dagmar Zajíčková, starostka

Letní od 1.4 do 31.10.

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

Zimní od 1.11. do 31.3.

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

Provozní doba Sběrného dvora

Kompostárnu naleznete na adrese Ondřejovská 287, 25164 Struhařov; kontakt: +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

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



Děkujeme firmám:
HES stavební s.r.o. pod vedením pana Michala
Jakubce a zejména skvělého stavbyvedoucího
– praktického Valerije Kaliniče a jejich lidí
za vlastní stavbu chodníků.
MeritBau, a.s. a Eurovia CS, a.s. za rekonstrukci
komunikace.
Raisa spol. s r.o. za doplnění osvětlení přechodů
a veřejného osvětlení.
DIPOS J&C spol. s r.o. za operativní stavební
přípomoc při rozšíření komunikace v úzkém místě.

A na závěr děkujeme všem, kteří na obci se stavbou
jakkoliv pomáhali.

Projekt chodníků Mnichovická 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. Stavba dík nezbytné rekonstrukci
dešťové kanalizace pod chodníkem a dalším
vícepracem prodraží o dalších cca 500  700 000,
Kč, které obec hradí z vlastních zdrojů.

Osová komunikace Mnichovická je hlavní
tepnou protínající celou obec. Není člověka ve
Struhařově, který by po ní neprojel či neprošel. Jak moc
je užívaná, zjišťujeme až teď při stavbách, kdy na
ní můžeme jen omezeně či vůbec. Možná ti, kteří kolem
ní bydlí, si oddechli na chvíli od intenzivní dopravy,
ale všichni jsme museli oproti tomu zvládat těžkosti
s ruchem stavby a objízdnými trasami a to včetně
zásobování obchodu, MŠ či svozu odpadů. Stavba
se mezitím potýkala se zdržujícími komplikacemi jako
například stavem odvodnění, které bylo nezbytné v části
nově položit a mnohde opravit, šíří komunikace, kdy
se v nejužších místech chodník nevešel a musela
se rozšiřovat na druhou stranu i počasím, kdy v mrazu
či dešti už ani ten beton či asfalt zkrátka nepracuje jak
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Chodníky a rekonstrukce vozovky Mnichovická

má. Do toho všeho se na stavbě potkávají čtyři až pět firem, každá
má své úkoly, ale koordinace je především na starostce a TDI
chodníků, máme totiž největší zájem na tom, aby každý detail dopadl
jak má, a konečné dílo fungovalo dobře. Ne všichni na stavbě jsou
z neustálých připomínek nadšeni, aneb jak napsala trefně
místostarostka Lenka zastupitelům: “až na konci uvidíte pod
asfaltem takovou malou bouličku, tak to zaasfaltovali Dášu, která jim
pořád stojí za zády…“. Vzhledem k tomu, že tenhle článek píši, zdá
se, že jsem přežila a stavba už je až na drobnosti téměř hotova.

Chci tímto poděkovat velice všem trpělivým občanům, kteří
nepříjemnosti stavby dokázali zvládnout, nebylo to pro mnohé lehké.
Vždyť mnozí si na vlastní náklady museli provést mnoho úprav, aby
se vůbec dostali domů – výškové úpravy vjezdů, převařování pantů
na vratech, parkování kdovíkde, zjištění, že nová lampa bude svítit
do okna a klopýtání přes hromady, to bylo na denním pořádku. Jsem
moc ráda, že jste se nakonec všichni dokázali na řešení dohodnout,
byť ne vždy bylo pro vás příjemné. Je jasné, že při tak rozsáhlé
stavbě se nedá vyhovět všem ani při maximální snaze. Věřím, že ale
konečný výsledek dělá radost všem. Můžete jít bezpečně po novém
přes kilometr dlouhém bezbarierovém chodníku z dolního konce
obce až nahoru ke hřišti, na přechodu jste vidět dík osvětlení i v noci,
už se nemusíte bát pustit děti na autobus do školy samotné, aby
je cestou nesrazilo auto.

V neposlední řadě to však kolem hlavní Struhařovské tepny
vypadá hezky  místo vyježděných bahnitých pruhů a olámaných
krajnic je vše čisté, hezké a funkční. A tak doufám, že se nám na obci
tenhle vánoční dárek Vám všem struhařovským občanům podařil
a bude Vám dělat trvalou radost!

Poděkování na tomto místě patří všem, kteří se na zdárném
dokončení stavby chodníků a rekonstrukce Mnichovická podíleli.
V první řadě patří dík Středočeskému kraji (zejména tehdejšímu
panu hejtmanovi Ing. Milošovi Peterovi) a krajské Správě a údržbě
silnic (zejména panu řediteli Bc. Zdeňkovi Dvořákovi, paní
náměstkyni Ing. Boženě Chámové, panu vedoucímu střediska
Ing. Petru Holanovi a dalším), za prosazení a realizaci takto
kombinovaného stavebního záměru. Dojednat společnou podporu
těmto stavbám vyžadovalo obrovské úsilí všech zúčastněných a bez
jejich dobré vůle by se neobešlo.

Poděkování patří poskytovateli dotací – Státnímu fondu
dopravní infrastruktury (zejména panu Ing. Karlu Havlíčkovi a jeho
týmu), když dokázáli efektivně konzultovat a podpořit byť dobrý, ale
velmi komplikovaný průběh obou staveb.

Poděkování patří Technickému dozoru pánům Dominikovi
Plhoňovi i Vítovi Jakoubkovi, kteří řešili potíže stavby mnohdy i nad
rámec svých smluvních povinností. Děkujeme projektantovi
Ing. Jiřímu Šírovi za přípravu projektu i jeho průběžné dolaďování
dle skutečnosti.

Dagmar Zajíčková



8 sběrných míst ve Struhařově, pak nabízí
možnost likvidace tříděného odpadu v příznivé dochozí
vzdálenosti pro každého. Na obecním úřadě si pro domácí
třídění můžete vyzvednout barevné pytle za 5, Kč/ ks,
do kterých doma lze tříděný odpad odděleně
shromažďovat, než jej odnesete do kontejnerů.

Pevně věříme, že snahu obce o komfortní služby
pro třídění a likvidaci odpadů dokážete plně využít
a budeme společně životní prostředí v naší zemi
podporovat maximálním tříděním a recyklací odpadů
i tím, že kolem obce již zachováme čisto.

Odpadový systém bude ještě doplněn motivačním
vážením čipovaných popelnic a kontrolou vytříděnosti
odpadů v nich.

Poděkování za zdárný průběh a dokončení stavby
patří realizační firmě Strabag a.s., zejména pak panu
vedoucímu projektu ing. Markovi Režovi
a stavbyvedoucímu panu Votavovi.

Děkujeme přísnému stavebnímu dozoru Pavlovi
Dlouhému, který během stavby vychytal snad všechny
chybičky, které šlo najít.

Děkujeme všem, kteří se na stavbě jakkoli podíleli.

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 realizovala firma Strabag, která vysoutěžila
dílo s cenou 4,8 mil. Kč.
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Sběrný dvůr, sběrná místa
Projekt pro vylepšení odpadového hospodářství

ve Struhařově „Sběrný dvůr a sběrná místa“ je dokončen.
Místo bahnitého plácku u fotbalového hřiště vzniklo
kultivované zázemí se zpevněnou plochou a novými
kontejnery, kde krom původních komodit odpadů – plastů,
papíru, skla, kovů, velkoobjemového, bioodpadpadu,
elektroodpadu (vysloužilé elektrické spotřebiče, baterie,
žárovky atp.), textilu a směsného odpadu můžete nově
odkládat i odpady nebezpečné (barvy, oleje, rozpouštědla
a nádoby od nich atp.), kovy (včetně drobných kovů
– plechovky, víčka, konzervy atp.), tuky (v PET lahvích
použitý olej, co slijete z pánve), v malém množství
do 0,5 m3 i stavební odpad (suť).

Dagmar Zajíčková

Upozorňujeme na povinnost týkající se majitelů kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního
vytápění domu. Podle současně platného zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je v tomto předpisu již od roku 2012
zakotvena nová povinnost, kterou musí provozovatelé splnit do konce letošního roku. Do 31. 12. 2016 musí každý
spalovací zdroj na tuhá paliva o tepelném příkonu 10  300 kW napojený na teplovodní soustavu vytápění
(radiátory,podlahové vytápění) projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si může úřad obce
s rozšířenou působností (Odbor životního prostředí Říčany) vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti
čeká takového provozovatele kotle postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně
zopakovat (viz § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15) zákona o ochraně ovzduší).

Seznam odborně způsobilých osob, které mohou revizi kotle provést, naleznou zájemci na stránkách Asociace
podniků topenářské techniky  http://www.aptt.cz/opravneniozo.php?kraj=STČ.

Seznam se průběžně aktualizuje podle toho, jak jednotliví výrobci proškolují servisní techniky a udělují jim
osvědčení. V seznamu lze vyhledávat podle značky výrobce, typu kotle nebo podle kraje či města, kde odborně způsobilá
osoba sídlí. V seznamu jsou vedeni pouze proškolení technici. Současně ale platí, že nejsnazší cestou je obrátit se přímo na
výrobce daného kotle na tuhá paliva. Bohužel ale ne všichni výrobci mají své zástupce na uvedeném seznamu. Pokud na
seznamu konkrétního existujícího výrobce nenajdete, může se tak využít revizních techniků jiných výrobců, avšak
proškolené na daný typ kotle.

Povinnost majitelů kotlů na tuhá paliva

Jitka Zákravská
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"Chybami se člověk učí" a "on tě život naučí",
říkávala mi často maminka. Dlužno podotknout, že měla
často pravdu. Optikou těchto přísloví je pak každý z nás
věčným studentem a alespoň tedy mně dává život poučení
měrou vrchovatou. Třebas tuhle v sobotu, dostalo se mi
nového, nečekaného, překvapivého a zásadního poučení.

Jako zastupitel jsem povinen střežit obecní
majetek před poškozením a jako poslušný syn a správce,
jsem mj. povinen pečovat o obdobnou ochranu rodinné
pozemkové držby, jež mi byla svěřena. O tom, že jsem
povinen hlídat nepovolené parkování v zelených pásech
jsem ostatně psal již dříve.

V jisté nejmenované struhařovské ulici vlastní můj
otec pozemek, tedy stavební parcelu sousedící
s komunikací, jež není dosud zastavěna, a je na ní proto
udržován pravidelně sečený travní porost. Tedy není
udržován sám o sobě, ale udržuji ho já. Pokaždé se při
sekání můžu vzteknout, když tam objevím nějaké nové
vyjeté koleje, nové odpadky (minule jsem ostřím své
sekačky našel pěkný pilový kotouč o průměru dobrých
40cm), nebo nějaku jinou stopu po tom, že komusi
neznámému nestálo za to si uvědomit, že když mu
pozemek nepatří, tak si tu nemůže dělat skládku když
ho to napadne, parkovat, ani jezdit jak ho napadne.

Onu sobotu měl jsem cestu kolem a na místě jsem
uviděl, jak na tomto soukromém pozemku parkuje
nákladní automobil, osobní automobil a že jsou zde
složeny i nějaké výkopky. O takovémto využití jsem nebyl
informován a jako správce jsem k němu nevydal souhlas.
Na místě jsem zjistil, že jeden ze sousedů cosi kutá
na svém pozemku a přizvané pracovní síly si prostě
zaparkovaly vedle, vždyť je tam přece místo... Soused
měl pochopení a tak i přes protest pracovníků, kteří
požadovali vysvětlení, proč by si nemohli parkovat
na cizím trávníku, když tam přece není cedulka,
že se to zakazuje, přiměl je aby si přeparkovali. Měl jsem
radost, že se mi podařilo učinit svým povinnostem za dost,
ale dlouho mi to nevydrželo.

Když jsem se ohnul pro plastový obal, jež na onen
trávník někdo nadělil, málem mě (na tom trávníku) přejela
paní ve velikém SUV. Podotýkám, že mám přes metr
osmdesát a trávník měl tak 5 centimetrů, takže mne
nemohla přehlédnout ptoto, že bych byl schovaný
ve vysoké trávě. Paní ne že by přes trávník projížděla,
zkrátka si na něj pohodlně zaparkovala (skoro doprostřed
pozemku), protože poblíž je taková příjemná provozovna...

Došel jsem za milou paní a optal jsem se jí, copak
zde hledá? Dostalo se mi vysvětlení, že parkuje, protože
míří do oné provozovny. Optal jsem se jí tedy, jak přišla
na to, že se zde smí parkovat, a proč tak činí, když ona
provozovna má své parkoviště? Paní mi sdělila,
že jí to dovolil její manžel (spolujezdec na vedlejším
sedadle), který mne na místě seznámil se svým právním
názorem, že parkovat může kdekoliv, kde není cedulka,
že se to nesmí. Na oplátku jsem seznámil oba
se skutečností, že se jedná o soukromý pozemek,
jež evidentně není pozemní komunikací, jehož vlastník
s parkováním nedal souhlas a proto se zde parkovat nesmí.

Dozvěděl jsem se však, že protože zde není žádná cedulka,
že parkování na trávníku je zakázáno, parkovat zde mohou
a svolení vlastníka pozemku nepotřebují. Oba jsem také
upozornil, že vozidlo je těžké a v měkké hlíně zanechá
hluboké stopy. Jelikož se ani pak neměli k odstanění svého
vehyklu ze soukromého trávníku, zakončil jsem další
debaty o právních výkladech jednoznačně srozumitelným
gestem provázeným rezolutně proneseným slovem "ven".
To jsem musel v další debatě zopakovat ještě nejméně
třikrát, protože oba aktéři se neměli k vyklizení, ale
neustále se pokoušeli mi vysvětlit, že oni si mohou
parkovat kde chtějí, protože jsme ve svobodné zemi, kde
co není zakázáno je dovoleno. Až teprve má pohrůžka
povoláním asistence PČR zabrala a automobil se z trávníku
přesunul na parkoviště u oné provozovny.

Ne že bych byl nikdy nic neprovedl, ale jsemli
přistižen při nepravosti, mám obvykle potřebu takového
jednání co nejdříve zanechat (omluvit se), vycouvat
a prchnout. Jak jsem se však přesvědčil již mnohokrát,
takové jednání nevede k úspěchu, neboť k úspěchu vede
jen drzé čelo, jež jak praví lidové přísloví je užitečnější než
poplužní dvůr.

Nebylo mi však dáno užít si svého morálního
vítězství, z bezpečné vzdálenosti onoho parkoviště, volala
na mně ona paní ještě "No, je vidět, že jste vobyčejná
nevychovaná a nevzdělaná lopata, na který je vidět,
že jí evidentně chybí vzdělání...".

Za ocejchování "lopatou" jsem paní poděkoval
(ostatně byl jsem v montérkách), nadto takové označeníza
hanlivé nepovažuji, a slíbil jsem jí, že si vzdělání doplním.

Měl jsem sice sto chutí jízlivě odpovědět, že jsem
v životě již absolvoval několik škol, jmenovitě mateřskou,
základní a autoškolu, nebo že mám řidičák i zbrojní
průkaz, čímž své vzdělání považuji za dostatečné, ale nic
z toho jsem raději neřekl. Byli u toho dva svědci a ti vědí,
jak moc se mé vyprávění shoduje (či liší) s tím, co svými
vlastními smysly na místě vnímali.

Dostala se mi tak celá řada poučení, jež si ponesu
do života. Za obzvláště užitečný považuji pozoruhodný
právní názor, že kde není cedulka že něco je zakázáno,
znamená to, že je to dovoleno, ale osobně bych nikomu
nedoporučoval se takovým názorem řídit. Věřte mi,
je to trochu jinak!

Výše uvedení nejmenovaní aktéři možná věc
ze svého úhlu pohledu vnímali jinak, ale jejch stanovisko
jsem se ani nepokoušel obstarat.

Jen si nejsem jistý, co mám udělat pro splnění
slibu, jenž jsem té dobré paní učinil. Nevíte někdo o kursu
na téma "On po tobě kamenem, ty po něm chlebem", nebo
třeba "Jak uvítat v svém domě vetřelce chlebem a solí"...?

Jan Jančík
Struhařov  Habr

Jak jsem byl poučen



PODZIM – ZIMA
Lubomír Mohyla

NA RAMENA DNE
NA VÍČKA VEČERA
DÉŠŤ S MLHOU PADÁ
ZA ŠERA
DO NOCI
KDE HLADOVÍ PAVOUCI
VEČEŘÍ
JAK PÁNI Z VEVEŘÍ
VYSOKO
NAD JEJICH HLAVAMI
SPÍ ČERNÍ HAVRANI
V PRÁZDNÝCH KORUNÁCH
STROMŮ
STARÝCH OPUŠTĚNÝCH
DOMŮ
PODOBNI NOTÁM
V PARTITURÁCH
PODZIMNÍCH SYMFONIÍ

BAREVNÉ ČEPICE
STROMŮ
V ULICÍCH
ZAHRADÁCH
NAD ŠTÍTY DOMŮ
TEĎ VÍTR
CHYTIL MĚ ZA KABÁT
UTRHL KNOFLÍK
VISEL UŽ NA NITCE
A JE PRYČ
ZŮSTALO PO NĚM
NIC!

MODRAVÝM SOUMRAKEM
KOLÉBÁ ZVON
TĚŽKÝ
DUNIVÝ TÓN
PŘES OKRAJ VEČERA
PADÁ DO NOCI
DÉŠŤ

LISTOPAD
POSLEDNÍ KAŠTAN
UŽ KDESI
DÁVNO SPAD

SNĚŽÍ
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Fotbalové soustředění žáků a přípravky

Ve dnech 24. – 28. srpna 2016, proběhlo fotbalové
soustředění našich nejmenších fotbalistů, konané již tradičně
u Jablonce nad Jizerou.

Hned první den po příjezdu proběhl odpolední trénink,
kterým začala poslední část letní přípravy na novou fotbalovou
sezónu. Všech 23 mladých fotbalistů se po celou dobu soustředění
snažilo usilovně plnit všechny úkoly, které na ně byly kladeny.
Mnohdy i s velkým sebezapřením a úsilím, ale vždy se vše podařilo
úspěšně dokončit.

Nezapomínalo se ani na aktivní odpočinek, jehož součástí
bylo i koupání ve zdejším venkovním bazénu. Nad tím vším dohlíželo
pět dospěláků ,,trenérů“, aby vše probíhalo správně a bez problémů.
Všem aktérům patří velké DÍK za snahu a úsilí.

V sobotu 29.10.2016 se konal u Hliněného rybníka druhý ročník
Helloweenu, kdy jsme zároveň ukončili sezónu provozu Kiosku u Františka.
Vzhledem k tomu, že je to akce podzimní, jsme se všichni, co jsme se nějakým
způsobem na organizaci podíleli, dost báli co nám připraví počasí :). Zimy
se žádné strašidlo nebojí, hold navlékne více vrstev, ale přiznejme si... v dešti
strašit v lese, by nejspíš ani nebylo koho. Naštěstí ale vše dobře dopadlo, a tak
jsme akci zahájili v 15hod. dlabáním dýní, kdy se kreativně vyřádili malí i velcí.
Po 17hod. byly vyhlášeny 3 nejoriginálnější výtvory, o kterých měli možnost
hlasovat všichni zúčastnění během celého odpoledne. Zatím, co si všichni
užívali krásného odpoledne, byla vyslána vyvolená strašidla do lesa, aby
dostatečně označila cestu na bojovku a připravila svá místa na plnění úkolů.
Vzhledem k tomu, že se brzy stmívalo a start byl pro první skupinku vyhlášen
na 18:30, byl to pro strašidla z počátku trošku stres.., hlavně pro čarodějnici,
která chtěla mít své doupě dokonalé :). Jistě mi dají všichni za pravdu,
že nakonec to za to 15ti minutové zpoždění, opravdu stálo!

Roman Kuchař

Moc děkujeme Ivetce Palacké,
která z mého pohledu, připravila
bojovku naprosto skvěle. Od začátku
bylo jasné, že se jde za ,,nějakým"
cílem. Děti musely v rámci úkolů
doplňovat do kartičky zaklínadlo, které
na úplném konci řekly Ivetce, tedy...
čarodějnici :), která jim pak předala
odměnu. Já si prošla bojovku jako
poslední, kdy jsme sbírali světýlka
a musím říct, že jestli dětem čarodějnice

předvedla to, co nám, měla by se dát na hereckou dráhu :). V průběhu pozdního
odpoledne a večera nám zimu zpříjemňovala živá hudba a táborák, u kterého
jsme po úklidu bojovky rádi zakotvili.

Helloween

Zdá se, že i tato akce má
šanci být tou další tradiční. Je skvělé,
jak se do organizací takových akcí
zapojuje čím dál víc lidiček  děkuji
nejen za své děti, ale minimálně
za všechny ,,Struhařovské,, a budu
ráda, pokud nás v tomto směru bude
přibývat.

Teď už Vám jen přeji krásný
závěr podzimu a budu se na Vás těšit
na akcích ,,předvánočních". Markéta Hodrová
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Slavnostní vítání občánků
Každoročně vítáme nově narozené Struhařováky mezi nás.

Na již tradiční slavnost se vždy dopředu velmi těšíme, společné setkání
s malými špunty, jejich rodiči a prarodiči je vždy plné radosti, štěstí
a optimismu. Ani letošní vítání nových občánků nebylo vyjímkou.
V roce 2016 se narodilo 5 nových Struhařováků – 4 princezny
Karolínka, Nelinka, Justýnka, Violka a 1 kluk jak buk  Filípek.

Slavnostní přivítání proběhlo 23.10. 2016 v prostorách
MŠ Stonožka, uvítali jsme nejen letošní nové občánky, ale i Nikolku
a Oldíka, kteří se narodili již v loňském roce. Své nové kamarády přišly
uvítat básničkami děti z mateřské školky spolu se svojí paní učitelkou

Ivankou, Matylda Rieglová malé špunty
uchlácholila svým hudebním příspěvkem,
paní starostka ve svém krátkém proslovu
všem popřála nejen hodně zdraví, štěstí, ale
i trochu toho zlobení :). Na památku
si děti spolu s rodiči odnesly keramické
kočárky, které pro ně jako každoročně
připravila chráněná dílna v Nové Pace
a roztomilé plyšáky na hraní.

Všem moc děkuji za krásné dopoledne,
Marušce Ježdíkové a vystupujícím
za pomoc při organizaci.

Lenka Šourková

Obec Struhařov srdečně děkuje Dárkové prodejně za poskytnutí čertovské nadílky pro naše nejmenší.

V pátek 4. listopadu proběhlo setkání spolků
s vedením obce, dostavili se zástupci Obce Baráčníků,
SDH a Sokola Struhařov. Chci touto cestou poděkovat
všem, kteří se zúčastnili. Hlavními tématy setkání byly
možnosti spolupráce obce a jednotlivých spolků, příprava
akcí v následujícím roce, společné oslavy 620 let vzniku
naší obce, které v příštím roce budou probíhat. Dále jsme
diskutovali o dotacích pro rok 2017 na podporu činnosti
či investic z rozpočtu Obce Struhařov.

K 15.11. byly na obci zaevidovány 2 žádosti
o dotace na podporu spolkové činnosti, které budou
projednávány na následujícím zasedání zastupitelstva.
Žádosti o dotaci předložila Obec Baráčníků a SDH
Struhařov, dohromady v celkové výši přibližně
30 tis. Kč, oba spolky by chtěly případně získanou dotaci
použít na nákup krojů a uniforem.

Do konce kalendářního roku na nás ještě čeká
řada akcí. Mezi největší určitě bude patřit již třetí ročník
Vánočního jarmarku a mikulášské zábavy pro děti dne
4.12., který pořádá Obec ve spolupráci se Struhadlem
a hasiči, letos se ke společné organizaci přidali i baráčníci.
Sokol připravuje na sobotu 3.12. již tradiční Mikulášský
běh. Dále jste všichni zváni na Vánoční setkání seniorů
11.12. a Zpívání pod vánočním stromem, který společně
rozsvítíme v sobotu 17.12. .

Rybářům bych ráda poděkovala za jejich péči
o Hliněný rybník a nádrž na Školním náměstí. Všem
ostatním spolkům chci touto cestou poděkovat za jejich
činnost, která je směřována nejen pro jejich členy, ale i pro
ostatní obyvatele Struhařova.

Lenka Šourková

Spolky ve zkratce
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Vánoce ve Struhařově

Zamyšlení

Tak je to tu zase :o) Nákupní centra
k prasknutí... na parkovištích boj o místa k stání... hádání
se o hezčího kapra... zjištění, že cena stromku, který stejně
za 14 dní vyhodíte, se nezadržitelně blíží čtyřcifernému
číslu... shon, spěch, stres, neustálé přejídání, cukroví už
nemůžete ani vidět, pocit nesounáležitosti, možná samoty
v přeplněném a bzučícím domě..., kila navíc, která budete
těžko shazovat až do dubna?

Nebo pohoda u rodinného krbu..., klidné
procházky zasněženou krajinou..., návštěva vánočních trhů
spojená s výborným svařeným vínem a medovinou...,
těšení se na neopakovatelně rozzářené oči dětí nad dárky
pod jedlí?

Přijde vám, že vlastně tak trochu od všeho
kousek? :o) Jakoby řízený pocit pohody a klidu, který
mnohdy přes všechen ten zmatek a shon v práci a doma,
pocítíme často až po svátcích, kdy se na chvíli zastavíme
a začnem vnímat jeden druhého?

A co to zkusit letos jinak... Vždyť nemusí být pod
stromečkem hromada dárků, kolikrát je výhodnější
nakoupit až po Novém roce, kdy je všude hromada slev...
A když bude o tři druhy cukroví méňe, také se svět
nezboří. Co takhle vzít pár krabiček a roznést sousedům.
Jestli budou mít stejný nápad, nakonec bude víc druhů, než
jste si kdy mysleli... A nezapomeňte jim popřát hezké
Vánoce a Nový rok... Zkuste vzít své blízké za ruku
a řekněte jim, jak je máte rádi... Návštěvu rodičů neberte
jako nutné zlo, ale jako možnost být obklopen lidmi, kteří
Vás mají od narození rádi.

Říkáte klišé?... Prázdné fráze?... Hloupé řeči?
Možná ano..., ale ne nadarmo nám vtloukali babičky
pořekadla... a mě se pro tenhle případ hodí známé „jak se
do lesa volá, tak se z lesa ozývá“. A když budete do „lesa“
volat pohodu a klid..., určitě se Vám mnohonásobně také
vrátí... Sám za sebe volám tedy na Vás všechny
„KRÁSNÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ A SPLNĚNÁ PŘÁNÍ
V NOVÉM ROCE“.

Roman Frisch

...Jak již psala paní místostarostka v článku ,,Spolky ve zkratce", čeká nás do konce roku 2016 ještě několik akcí.
Tím, že se nezadržitelně blíží konec roku, je jistě všem jasné, že půjde o akce ,,předvánoční". Pevně věřím, že se nám
všem podaří načerpat předvánoční atmosféru a hodit se už tak trošku do klidu :). Dovoluji si Vás tedy i za sebe pozvat na
všechny tyto akce a přikládám Vám k tomu pozvánky, abyste žádnou z nich nezmeškali. ;)

Přeji Vám co nejméně hektický závěr roku, klidné prožití Vánočních svátků
a samozřejmě šťastný vstup do Nového roku!

Markéta Hodrová
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Z důvodů dovolených bude mezi svátky 27.12.  30.12.2016 na OÚ ZAVŘENO.
Posledním úředním dnem, tak je v tomto roce středa 21.12.2016

Děkujeme za pochopení :)

Kompostárna Struhařov bude mít zavřeno 27.12. a 30.12.2016.



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

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

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

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

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

Objednávky budou vyřizovány vždy,
když se jich sejde více jak 10ks
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Mimořádný výběr poplatků TKO pro rok 2017 proběhne

v sobotu 4.2.2017 od 800 do 1200.

Výše poplatků pro rok 2017 budou zveřejněny na úřední desce OÚ Struhařov
a na www.struharov.cz do konce roku 2016

Adventní koncerty v Hotelu Myšlín
Zveme Vás na tradiční adventní koncerty v Hotelu Myšlín.

V neděli 4. prosince v 15:00 nás vánočně naladí ženský pěvecký
sbor ZUŠ v Říčanech Sirény pod vedení MgA. Martiny Červené.
Ve čtvrtek 8. prosince rozezní hudební soubor Peregrin své dudy,
orfarion, cistry a další netradiční hudební nástroje. Koncert začne
ve večerních hodinách, přesná doba bude brzy na našich
facebookových i webových stránkách.
Vstup do sálu je vždy půl hodiny před koncertem, výhodou
je vlastní přezutí (na rozdíl od návleků nešustí), vstupné je díky
podpoře města Mnichovice dobrovolné.

Táňa Kadlecová
www.montessorimozaika.cz
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Kalendář akcí

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)
21. prosince  Slunovrat u Kiosku (František Sklář)

Změny termínů kulturních akcí vyhrazeny

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo odsouhlasilo:
Zasedání č. 9/2016 konaného dne 5.10.2016
1. Zadání realizace parkovacích míst u Obecního úřadu na základě předložené nabídky firmě Hes s.r.o. a podepsání SoD
2. Zadání realizace části chodníků na Mnichovické (úsek k Zaječí – Úzká) dle předložené cenové nabídky firmě Hes s.r.o. a podepsání SoD
3. Dělení pozemku 722/139 na dvě části dle situace na pozemky 722/139 a 722/147 a převod a nabytí odděleného pozemku 722/147 od Státního

pozemkového fondu, pozemek je ve vlastnictví ČR
4. Zadání realizace kamerových zkoušek dešťové kanalizace na ulici Ondřejovská na základě nižší nabídky fy REPO
5. Úhradu prvních faktur STRABAG a.s. – cca 500 000, Kč ještě před poskytnutím dotace na projekt ,,Výstavba Sběrného dvora ve Struhařově“
6. Rozpočtové opatření č.5/2016
7. Přepočet podílů ve Svazku obcí Region Jih dle podílové tabulky, zpracovanou dle výhledově rezervovaných technicky možných kapacit vodovodu
8. Nabídku pana V. na odkoupení částí pozemků parc. č. 758/6 a 48 v k.ú. Struhařov u Mnichovic, v cenách  část B pozemku 48 v ceně

dle znaleckého posudku… cca 450 Kč/m2 a část – jižní pruh pozemku v ceně 1000Kč/m2
9. Projekt Krásné vyhlídky II. Etapa včetně předložené Rámcové smlouvy na tento projekt a závazkem spolufinancování a následné údržby stezky

na katastru Struhařova
10. Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 563/32 o výměře 3730 m2 v k.ú. Struhařov u Mnichovic za částku 500 000, Kč
11. Dělení pozemku parc. č. 33/1 na dvě části za podmínky podpisu plánovací smlouvy, kde bude zakotven příspěvek na infrastrukturu obce

v dohodnuté výši 70Kč/m2
12. Nesouhlas s prostým prodejem připlocených částí pozemků dle žádosti pana J.T., ale nabídnout panu J.T. díly d pozemku parc. č. 725 a dílu

c pozemku parc. č. 39 výměnou za díly e pozemku parc. č. 38 a f pozemku parc. č. st. 69 v k.ú. Struhařov u Mnichovic (pozemky pod místní
komunikací) s možností doplatku odpovídajícího rozdílu výměr směňovaných částí pozemků

13. Záměr rozšíření služeb kiosku u Hliněného rybníka o rozdělení provozu na kuchyň a výčep a právní prověření z pohledu obce záměru ve vazbě
na nezbytnou úpravu smlouvy o nájmu pozemku a stánku s podmínkou zkulturnění kiosku a jeho okolí

14. Upravenou Kupní smlouvu na pozemek parc. č.724/29 o výměře 173 m2 doplněnou o Smlouvu o zřízení služebnosti propustku v k.ú. Struhařov
u Mnichovic

15. Nabídku FCC a.s.  pilotní projekt testování systému vážení odpadu po jednotlivých nádobách v praxi spojený s čipováním jednotlivých popelnic
16. Smlouvu s pověřenou osobou na odpady Ing. Lubomír Kovář Ph.D
17. Usnesení, že zájmu veřejných věcí je, aby zastupitelé obce Struhařov, při výkonu svého mandátu, zejména při jednání mezi sebou navzájem

dodržovali pravidla slušného chování.
Zasedání č. 10/2016 konaného dne 5.11.2016
1. Smlouvu o dílo na více/méně práce s firmou STRABAG a.s. k projektu ,,Výstavba Sběrného dvora a sběrných míst ve Struhařově“
2. Pověření přípravy výběrového řízení pro projekt ,,Pořízení lesní techniky“, LKA Advisory, s.r.o.
3. Smlouvu o řízení projektu ,,Pořízení nové CAS pro JSDH Struhařov“ s firmou LKA Advisory, s.r.o.
4. RO č.6/2016
5. Upřesnění usnesení č.6 ze zasedání č. 3/2016 konaného dne 23.3.2016
6. Navrhované teze řešení v lokalitě ul. Zelená ve smyslu navrženého dělení pozemků za podmínky, že obec nebude investovat související

infrastrukturu (komunikace, VaK, VO) v této lokalitě a bude je požadovat po vlastnících pozemků navazujících na tyto komunikace
7. Navrhované dělení rozdělených pozemků vzniklých z parc.č. 33/1 na 3 části za podmínky 70,Kč / m2 s tím, že budování infrastruktury půjde

za majiteli pozemků
8. Posunutí termínu předání zóny Optreal
9. Jmenování předsedy kulturní komise Kamila Šubrta
10. Doplnění místa v kulturní komsi Markétou Hodrovou a navýšení jejího platu o částku zastupitelského příspěvku
11. Nesouhlas s předloženým návrhem paní Š.
12. Nesouhlas s opravou komunikace a vybudováním VO v ul. Březová

/ 14 /

Termíny akcí pro r. 2017 prosím dodejte co nejdříve na obec@struharov.cz

Spojení s nepřetržitou službou KSÚS Středočeského kraje  Oblast Kutná Hora

Zimní údržbu hlavních komunikací ve Struhařově (Mnichovická, Ondřejovská, Habr x Jevany),
má na starosti KSÚS Středočeského kraje  Oblast Kutná Hora. V případě potřeby proto kontaktujte jejich

nepřetržitou službu  Oblastní dispečink Zimní údržby, tel.: 606 602 287, dispecink.khora@ksus.cz
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