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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
Doba letních dovolených nenávratně
minula, tempo činností obecně narůstá
a dá se očekávat, že směrem ke konci
roku spíš ještě obrátky nabere.
Ve Struhařově si podzim užijeme
s rozkopanou Mnichovickou  odvodnění,
chodníky i rekonstrukce komunikace nás

ještě do listopadu potrápí. Sběrný dvůr vzniká a bude třeba
zavést jeho nové fungování, pro všechny občany pak
přivyknout maximálnímu třídění odpadů, které nám
pomůže s nenavyšováním ceny za jeho likvidaci.
Pro příští rok připravujeme projekt chodníků na
Ondřejovské, koupi nového hasičského vozu, koupi
traktůrku pro údržbu obce, je třeba připravit nový územní
plán..…. Čeká nás plno práce.
Hlavním mottem bezesporu je vše se ctí a řádně dokončit

a připravit, a to se má šanci dobře podařit v konstruktivní
pracovní atmosféře. Myslím, že se nám daří takovou
atmosféru (až na vyjímky) v obci vytvářet a veškeré dílo
postupně vzniká k radosti všech. I když je to někdy trochu
dřina. Do takové atmosféry patří i věcná kritika, nikdo
není neomylný a tak nás Vaše připomínky posouvají vpřed.
A tak děkuji všem, kteří se o obecní dění zasluhují i těm,
kteří chodí s očima otevřenýma a upozorňují na to či ono
a zejména těm, kteří se dokáží na svět usmívat a rozdávat
pozitivní náladu. Je mi líto těch, které sžírá osobní zášť,
přes kterou nevidí věci kolem sebe reálně a jejich postoj
jim brání cokoliv pozitivního vytvořit.
Všem přeji úsměv v duši a správné nasměrování v létě
nabyté energie, která pomůže Vám i naší obci.

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

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.

Provozní doba Shromaždiště odpadů
Do konce října provizorně umístěno u budovy bývalé školy. Od 1.11.2016 opět u fotbalového hřiště.

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



Stavba chodníků na ulici
Mnichovická, která započala
v srpnu letošního roku, skýtá
mnohá překvapení a dobrodružství.
Vybraná dodavatelská firma
HES s.r.o. pracuje poctivě
a rychle, vlastníci sousedících
nemovitostí jsou většinou vstřícní,
i když domů při stavbě přelézají
příkopy a hromady. Samozřejmě
žádná stavba se neobejde bez
drobných komplikací, ale při dobré
vůli se daří vše přiměřeně rozumně
řešit.

Výstavba chodníků ve Struhařově
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Chodníky pokračují

Stavba jede, ale najednou se zastavila… „Čím to je?“
ptáte se právem. Před stavbou chodníků jsme nechali vyčistit
a prověřit dešťovou kanalizaci, která v místě chodníku je.
Pamětníci hovoří, že se kdysi v druhé polovině minulého století
stavěla svépomocně a od té doby ji zřejmě nikdo moc nečistil.
Kamerový průzkum prokázal, že dle toho i vypadá
– v některých místech je zcela zdevastovaná (před OÚ),
ve dvou místech skrz ní podvrtem prošel vodovod, v dolní části
od ulice Požárníků po Školní náměstí je hodně zerodovaná
a místy jí již chybí dno a vymílají se pod ní kaverny. Celkově
je pak dešťová kanalizace s mnoha lokálními poruchami,
kořeny, špatně osazenými odvodněními od domů.

Tento stav ponechat nelze a tak byly vytipovány
nejhorší úseky, kde je třeba položit kanalizaci novou (nad
Školním náměstím, mezi OÚ a obchodem, tam kde trubkou
prochází vodovod atp.). Tato dešťová kanalizace má více funkcí
– slouží pro odvodnění krajské komunikace Mnichovická,
ale zároveň odvádí i vody ze soukromých pozemků okolo.
Po několika kolech jednání se Správou a údržbou silnic
Středočeského kraje (SÚS) docházíme shody, že obec
rekonstruuje horní část nad rybníkem a SÚS spodní úsek
od Požárníků na náměstí. Ostatní úseky pak budeme dodatečně
řešit již bezvýkopovou technologií. Horní úsek je již hotov a pro
dolní úsek SÚS vybrala právě realizační firmu, která do terénu
nastoupí počátkem října, vymění potrubí a teprve pak bude
chodník dokončen a to zřejmě v druhé polovině října.

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. V současnosti je již
zřejmé, že se stavba dík nezbytné rekonstrukci
dešťové kanalizace pod chodníkem prodraží o dalších
cca 500 000,Kč, které obec uhradí z vlastních zdrojů.

Následovat bude oprava komunikace Mnichovická
a to v úseku od Ondřejovské až pod zatáčku
u Vávráku. Tuto stavbu investuje SÚS SK a provádí firma
Merit Bau CZ a.s. Rekonstrukce komunikace
se již neobejde bez úplné uzavírky a tak v průběhu listopadu
bude třeba počítat s nezbytným dopravním omezením a
využívat objízdných tras přes Třemblaty či Klokočnou.
Autobusy budou moci projíždět vyjma několikadenní uzávěry
při pokládce asfaltů. Žádáme Vás tímto o trpělivost a
respektování dopravních omezení, následně nám budiž
odměnou krásná nová silnice. Objízdná trasa

Dagmar Zajíčková
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Sběrný dvůr, sběrná místa
Projekt Sběrného dvora se dlouhou dobu potýkal

s komplikacemi v přípravné fázi. Nejprve složitá jednání
se Sokolem kvůli pozemku, který obec za korunu pronajímala
TJ Sokolu Struhařov, aby ten následně mohl na svou činnost
přijímat nájemné od komerčního nájemce. Tato „skrytá dotace“,
o které ani mnozí členové TJ Sokola neměli tušení, bude
nahrazena jedinou právně možnou standardní možností čerpání
dotace od obce na základě každoroční žádosti (stejně jako
ostatní spolky v obci). Vystěhování soukromého nájemce pak
následně zahájení výstavby rovněž brzdilo. Nakonec se vše
podařilo sjednat a tak technické zázemí obce již utěšeně roste.

Sběrná místa tříděného odpadu způsobila opět
rozporuplné názory ve svém bezprostředním i širším okolí.
Většinou občané cení možnost třídění v dochozím dosahu, jen
někteří z těch, kdo bydlí přímo u sběrného místa, protestují
z obavy o nepořádek a zápach. Jejich obavy jsou částečně
oprávněné, vždyť opravdu se v tříděném odpadu a okolí
sběrného místa najde leccos. Ještě, že máme našeho „Oldu“,
který neúnavně kontejnery obchází a dává do pořádku, co kde
kdo natropil za binec (moc mu tímto děkujeme za péči). Každý
by si měl uvědomit, co kam patří a nezneužívat a neničit tato
společná zařízení. Zkuste si představit, že vám před zahrádku
takto někdo odloží třeba chcíplou kočku či o plot opře starý
gauč… nepříjemné což? … „Co sám nerad nečiň jinému“, tady
rozhodně platí. Sběrný dvůr funguje a bude po dostavbě ještě
lépe, tam patří všechny další druhy odpadů. Proto tímto
vyzýváme kverulanty, ať ušetří jak lidi kolem sběrných míst, tak
naši obsluhu svého rozličného „neřádstva“, které po nich pak
někdo musí uklízet.

Sběrný dvůr

Sběrná místa

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 realizuje firma
Strabag a.s., která vysoutěžila dílo s cenou 4,8 mil. Kč, práce
zahájila v polovině srpna, stavba bude dokončena v polovině
října 2016.

Od počátku října bude zrušen pytlový svoz odpadů,
můžete si na OÚ za 5Kč/ks vyzvednout jen barevné
pytle shromažďovací (bez vývozu), do kterých
si můžete doma třídit a následně odnášet na sběrná
místa či sběrný dvůr.

Dagmar Zajíčková

Již ve fejetonu Jana Nerudy vznikl problém, kam se slámou ze starého slamníku. Pomohla mlíkařka, která ji strčila
do chléva. Kolega má problém, kam s pytlem s mrtvou kočkou odloženou ve žlutém kontejneru určeném pro plasty.
Ten, který jej tam odložil si s tím starost nedělal, asi třídil podle toho, že pytel byl igelitový. Dnes v moderním Struhařově
nemáme problémy Starého Města. Budeme mít po vsi shromaždiště tříděných odpadů a nový moderní sběrný dvůr.

Pro ty z vás, kteří by nedokázali odhodit mrtvé zvířátko do plastů, a nevědí, jak se jej zbavit, si dovolím 3x poradit.
A/ Mrtvé zvíře můžete odvézt do Veterinární kliniky, např. Mnichovic , Pražská 214, tel. 313 037 702 nebo 603 763 373.
Ordinační hod  pondělí až čtvrtek 8.3012.00 15.0020.00 pátek 8.3012.00 15.00 – 19.00, sobota zavřeno, v neděli
po tel. objednání 18.00 – 20.00. Zde se platí za kočku 100, Kč a psa 100, až 300, Kč.
B/ Můžete jej zakopat v souladu se zákonem 166/1999 Sb o veterinární péči dle § 40 odst 4, kde se píše ….“Nerozhodla –li
Státní veterinární správa z nákazových důvodů jinak, může chovatel sám na vlastním pozemku neškodně odstranit
kadáver / tělo mrtvého živočicha/ zvířete v zájmovém chovu, pokud tento kadáver nepochází ze zvířete náležejícího mezi
přežvýkavce nebo prasata, anebo ze zvířete nemocného nebezpečnou nákazou nebo podezřelého z této nákazy. Neškodným
odstraněním se v tomto případě rozumí zahrabání na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany
životního prostředí a to do hloubky nejméně 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků. Kadáver koně v zájmovém chovu
může chovatel neškodně odstranit sám na vlastním pozemku jen se souhlasem krajské veterinární správy a za podmínek jí
stanovených chovatel je dále povinnen místo zahrabání koně označit způsobem stanoveným právním předpisem a toto

značení zachovávat 10 let.“ Vidíte – dostali jsme se od slámy ke koni, což ani zase není tak daleko. Není to ale vše, je třeba
zohlednit vyhlášku 82/2014 Sb, která upřesňuje místo určené pro ukládání kadáverů v zájmovém chovu a to na tlecí období
minimálně 10 let. Toto místo musí být vzdáleno od

a) vodního zdroje /§ odst.8 zákona č. 254/2001 Sb o vodách/ nejméně 200 m
b) nejbližší stavby pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci a pozemní komunikace, s výjimkou příjezdové

komunikace nejméně 100 m
c) hranice sousedního pozemku nejméně 50 m

C/ Můžete využít služeb firmy Krematorium zvířat, např. Praha, kde příjem zvířátek zajišťují non stop. Tel 800 122 122
zdarma. Adresa Podnikatelská 565/13D, Praha 9 – Běchovice. /kancelář, rozlučková místnost/. Kompletně vše zařídí
za Vás, převoz z domova či od veterináře, vyřízení právních formalit, osvědčení o úmrtí, uspání zvířátka u Vás doma.
Garantují, že je zvířátko v kremační peci vždy samo, nabízejí otisky tlapek, urny a další doplňky.

/Nedoporučuji nechat si dělat otisky pacek králíka, který bude k obědu, bylo by to podlé./
Prosím, třiďte, jak se má. Za zaměstnance sběrného dvora děkuji.

Kam s ním?
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Již ve fejetonu Jana Nerudy vznikl problém, kam se slámou ze starého slamníku. Pomohla mlíkařka, která ji strčila
do chléva. Kolega má problém, kam s pytlem s mrtvou kočkou odloženou ve žlutém kontejneru určeném pro plasty.
Ten, který jej tam odložil si s tím starost nedělal, asi třídil podle toho, že pytel byl igelitový. Dnes v moderním Struhařově
nemáme problémy Starého Města. Budeme mít po vsi shromaždiště tříděných odpadů a nový moderní sběrný dvůr.

Pro ty z vás, kteří by nedokázali odhodit mrtvé zvířátko do plastů, a nevědí, jak se jej zbavit, si dovolím 3x poradit.
A/ Mrtvé zvíře můžete odvézt do Veterinární kliniky, např. Mnichovic , Pražská 214, tel. 313 037 702 nebo 603 763 373.
Ordinační hod  pondělí až čtvrtek 8.3012.00 15.0020.00 pátek 8.3012.00 15.00 – 19.00, sobota zavřeno, v neděli
po tel. objednání 18.00 – 20.00. Zde se platí za kočku 100, Kč a psa 100, až 300, Kč.
B/ Můžete jej zakopat v souladu se zákonem 166/1999 Sb o veterinární péči dle § 40 odst 4, kde se píše ….“Nerozhodla –li
Státní veterinární správa z nákazových důvodů jinak, může chovatel sám na vlastním pozemku neškodně odstranit
kadáver / tělo mrtvého živočicha/ zvířete v zájmovém chovu, pokud tento kadáver nepochází ze zvířete náležejícího mezi
přežvýkavce nebo prasata, anebo ze zvířete nemocného nebezpečnou nákazou nebo podezřelého z této nákazy. Neškodným
odstraněním se v tomto případě rozumí zahrabání na místě vhodném z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany
životního prostředí a to do hloubky nejméně 80 cm s použitím dezinfekčních prostředků. Kadáver koně v zájmovém chovu
může chovatel neškodně odstranit sám na vlastním pozemku jen se souhlasem krajské veterinární správy a za podmínek jí
stanovených chovatel je dále povinnen místo zahrabání koně označit způsobem stanoveným právním předpisem a toto

značení zachovávat 10 let.“ Vidíte – dostali jsme se od slámy ke koni, což ani zase není tak daleko. Není to ale vše, je třeba
zohlednit vyhlášku 82/2014 Sb, která upřesňuje místo určené pro ukládání kadáverů v zájmovém chovu a to na tlecí období
minimálně 10 let. Toto místo musí být vzdáleno od

a) vodního zdroje /§ odst.8 zákona č. 254/2001 Sb o vodách/ nejméně 200 m
b) nejbližší stavby pro bydlení nebo pro rodinnou rekreaci a pozemní komunikace, s výjimkou příjezdové

komunikace nejméně 100 m
c) hranice sousedního pozemku nejméně 50 m

C/ Můžete využít služeb firmy Krematorium zvířat, např. Praha, kde příjem zvířátek zajišťují non stop. Tel 800 122 122
zdarma. Adresa Podnikatelská 565/13D, Praha 9 – Běchovice. /kancelář, rozlučková místnost/. Kompletně vše zařídí
za Vás, převoz z domova či od veterináře, vyřízení právních formalit, osvědčení o úmrtí, uspání zvířátka u Vás doma.
Garantují, že je zvířátko v kremační peci vždy samo, nabízejí otisky tlapek, urny a další doplňky.

/Nedoporučuji nechat si dělat otisky pacek králíka, který bude k obědu, bylo by to podlé./
Prosím, třiďte, jak se má. Za zaměstnance sběrného dvora děkuji.

Pavel Dlouhý

Naše zásahová jednotka Hasičů Struhařov, efektivně pomáhá při
mimořádných událostech v bližším i vzdálenějším okolí a poskytuje obci
i občanům technickou pomoc. Vozový park JSDH Struhařov obsahuje
CAS 32 T138, což je cisterna s 6 000 litrovou zásobou vody. Toto vozidlo bylo
vyrobeno v roce 1968, takže je v provozu již 48 let a na jeho opotřebení
a technickém stavu je to zřejmé.

Hasiči budou mít nový zásahový cisternový vůz!!!
Pořízení nové CAS pro JSDH Struhařov

Po diskusích o smyslu
nákladných oprav tohoto
veterána Obecní zastupitelstvo

rozhodlo zkusit využít možnosti pořízení nového vozidla z evropské
dotace IROP v rámci Prioritní osy 1. Konkurenceschopné, dostupné
a bezpečné regiony, Specifický cíl:1.3 Zvýšení připravenosti k řešení
a řízení rizika a katastrof, výzvy Technika pro integrovaný záchranný
systém. Dotace z celkového předpokládaného nákladu 7,5mil Kč
pokryje cca 85%, ostatní prostředky budou hrazeny z rozpočtu obce.

CAS 32 T138 z r. 1968

velkokapacitní požární cisterna

Pořízením nové CAS přinese JSDH Struhařov

výrazné snížení dojezdových časů na krátkých i delších

vzdálenostech na silnici nebo v terénu. JSDH Struhařov

tak bude schopna přijet na místo výjezdu ve výrazně

kratším čase než doposud. Tato skutečnost přinese

i zvýšení akčního rádiusu jednotky, která bude moci býti

povolána do vzdálenějších míst. Struhařovská jednotka

bude schopna výrazněji pomoci v rámci výjezdů HZS

Středočeského kraje a posílit tak úspěšnost hasičských

zásahů v regionu. Při samotném zásahu pak nová

technika přinese větší efektivitu při hašení požárů

a dalších činnostech, na které bude JSDH Struhařov

povolána. Zkrácení dojezdového času přinese

v budoucnu značnou úsporu materiálních,

environmentálních a finančních zdrojů. Posílí se také

ochrana života a zdraví obyvatelstva, zvířat a zachování

ekosystémů. Nové vybavení dále přinese časovou

úsporu strojníkům a údržbářům JSDH Struhařov, kteří

byli po každém výjezdu nuceni opravovat a dávat

do provozuschopnosti starou CAS.

I s touto žádostí o dotaci Struhařov uspěl, dotace
byla přiznána, připravujeme výběrové řízení a v příštím
roce už se, doufejme hasiči budou moci naplno radovat
z nového vozu. Pevně věřím, že taková dobrá
vybavenost přispěje nejen k akceschopnosti Vás
 struhařovských „Dobráků“, ale i k radosti z Vaší
činnosti a hasičská základna se bude nadále utěšeně
rozrůstat!

Dagmar Zajíčková



/ 4 /

Malé obce Středočeského kraje mají poslední
dobou čím dál tím více napilno. Alespoň v regionu
Ladova kraje na Říčansku, tomu tak rozhodně je. Svou
infrastrukturní nedostatečnost, kterou je prstenec kolem
Prahy pověstný, obce dohánějí, seč mohou. Shání dotace,
staví vodovody, kanalizace, komunikace, chodníky, školy,
školky, cyklostezky…. Podle kvality vedení obce se někde
staví méně, někde více. Shánčlivý starosta se opravdu
musí starat a nebát se na sebe vzít břímě ohromné
zodpovědnosti za dotované akce, kde se mu každá
chybička může vymstít tisíckrát a musí přitom neskutečně
improvizovat, ba kličkovat mezi mnohdy nelogickými
podmínkami, které před nás staví dotační administrace
EU, ale i ta naše česká. Chodí po úřadech, pídí se po
možných kanálech, kudy a jak do obce peníze na stavby
sehnat, jak koordinovat svou činnost s obcemi v okolí, jak
učinit za dost všem úředníkům, kteří chtějí tolik
dokumentů, statistik, monitorovacích zpráv, že se z toho
snadno hlava zatočí. Dobrý starosta prostě musí umět
vydupat prostředky na infrastrukturu ze země a tak chodí,
přemlouvá, prosí, je neodbytný, ale jen občas jej někdo
opravdu vyslechne a ve svízelné situaci pomůže efektivně.
I šikovný starosta se občas ale dostane do úzkých, když už
nenachází cesty, jak nějaký projekt dořešit. Zkouší
i zdánlivě nemožné varianty a jde prosit všude možně
třeba na Středočeský kraj a neváhá oslovit přímo pana
hejtmana a jeho náměstky, aby mu pomohli najít způsob,
jak složitější záležitosti řešit.

Pokládá sice za trochu nepravděpodobné, že se
s ním bude vůbec někdo bavit, vždyť takových žádostí
se jistě snáší na hejtmanovu hlavu tisíce jako much. No
ale, protože je to starosta umanutý a když něco opravdu
chce, tak neváhá dlouho a jede. Vysvětluje pak důležitost
projektu pro Středočeský kraj, hájí jeho připravenost
a nakonec je mile překvapen, když podporu skutečně
najde. Stačí přímluva vedení kraje na patřičných místech,
kombinace možností a opatření, snaha najít způsob, jak
dobré věci pomoci.

Jsem starostka primárně apolitická, vyhýbám
se jakémukoliv „straničení“, jednám za sebe a svou obec,
tak jak si myslím, že je pro ni dobré. Nemám ráda plané

debaty a sáhodlouhé diskuse bez jasného výsledku, vždy
sleduji cíl, za kterým jdu. Tím chci říci, že pro mě není
důležitá stranická barva náměstků, hejtmanů, ministrů atp.
ale je pro mě zásadní postoj, akceschopnost a schopnost
efektivní pomoci toho kterého člověka. Musím v tomto
smyslu konstatovat, že kdykoliv jsem se obrátila s žádostí
o pomoc přímo na Ing. Miloše Peteru (ať již byl v roli
náměstka, či následně hejtmana), vždy se nám jí nakonec
nezištně dostalo.

Před cca sedmi lety jsme ve Svazku obcí Region
jih měli rozestavěný regionální vodovod pro 16 obcí
a další dofinancování se nedařilo sehnat z žádných
dostupných zdrojů. S pomocí tehdejšího náměstka pana
Ing. Miloše Petery se podařilo prosadit spolufinancování
dotací MZe Středočeským krajem, podporu jsme pro
Svazek obcí Region jih získali a dnes pijeme pitnou vodu
ze Želivky i v malých obcích regionu. Cca 50 km
vodovodu s 6ti vodojemy, to už je pořádné dílo, na kterém
má i on svůj díl zásluh.

Po té, co jsme mohli pana Ing. Peteru přivítat
ve Struhařově u příležitosti slavnostního otevření
Rekonstruovaných komunikací z ROPu Střední Čechy,
svěřila jsem mu svůj sen, když už jsou ty místní
komunikace tak hezky opravené, že bychom za obec chtěli
kolem dvou krajských komunikací vedoucích středem
obce postavit chodníky, aby maminky s kočárkama
nemusely skákat do příkopu, když jede auto, ale že ty
krajské komunikace by bylo dobré dát do pořádku
zároveň. „Pokusím se s tím něco udělat“, zněla odpověď.
Myslela jsem, že zapomene…, nezapomněl… chodníky
stavíme a bude navazovat projekt KSÚS Středočeského
kraje, který se svými finišery položí nový asfaltový
koberec.

Sice již mnoho let žádáme pro obec Struhařov
marně o krajské dotace a nikdy jsme nic nedostali, ale
když jsme skutečně hodně potřebovali pomoci, obrátila
jsem se přímo na pana Miloše Peteru, ten vždy podporu
slíbil a opravdu pomohl. Inu slovo dělá chlapa a tak
musím potvrdit, že náš hejtman je pořádný chlap nejen
postavou, ale i tím slovem, které drží.

Jak funguje v praxi pomoc hejtmana obcím?

Tímto bych ráda poděkovala panu Ing. Milošovi Peterovi za veškerou jeho pomoc Struhařovu i širšímu regionu
a popřála mu mnoho úspěchů v jeho další činnosti pro náš kraj i v jeho politické cestě.

A jaká je má volba do kraje?
V systému krajských voleb volíme vždy jedním lístkem vybrané politické strany a v rámci vybrané strany můžeme

přiřadit preference 4 konkrétním kandidátům. Jako starostka s dlouholetou zkušeností dobře vím, jak praktický,
cílevědomý, usilovný a zodpovědný musí být dobrý starosta a tak mi s mou příslušností k cechu starostovskému opravdu
nezbývá ve volbách do krajského zastupitelstva jiná možnost než podpořit své kolegy ze strany Starostové a nezávislí.
Vidím na jejich kandidátce řadu jmen a osobností, o kterých jsem plně přesvědčena, že to myslí dobře a odolají všem
politickým a korupčním tlakům a pro náš region přinesou to nejlepší, co dovedou.

Oproti tomu, byť si velice vážím stávajícího pana hejtmana ing. Miloše Petery, nemohu volit stranu dlouhodobě
spolupracující s komunisty. Tvrdím sice, že jsem primárně orientována nestranicky, nicméně červená orientace je pro mě
primárně nepředstavitelná, i když je jen mírně načervenalá tj.oranžová. K pravici mám blíže i když nejblíže k absolutní
nezávistosti.

Přeji Vám Struhařováci, abyste svými hlasy ve volbách do krajského zastupitelstva podpořili ten správný směr
pro rozvoj kraje a našeho regionu, abyste k volbám zodpovědně přišli a Vaše volba následně přinesla užitek nám všem,
ať už se rozhodnete jakkoliv. Volby do krajského zastupitelstva jsou pro nás důležité, prostřednictvím nového krajského
zastupitelstva můžeme mnoho pro náš region získat či naopak ztratit. Ať už se jedná o stav krajských silnic, kapacity škol
i stavu sociální péče pro seniory…. Každý máte nyní osud kraje alespoň trochu ve svých rukách.

Dagmar Zajíčková
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Letošní ročník „Přátelského posezení u táboráku“
se i přes změnu termínu velice vydařil.

Velká účast, která nás samozřejmě těší, nám opět
potvrdila, že se jedná již o neodmyslitelnou společenskou
událost ve Struhařově, která má v období prázdnin své místo
a příznivce.

Dovolte nám touto cestou poděkovat všem, kteří nás
přišli podpořit a vydrželi se s námi bavit až do pozdních
nočních hodin. Pevně doufáme, že nám žádné administrativní
překážky nezabrání v této již tradiční akci pokračovat
a v příštím roce se opět uvidíme. Zároveň se omlouváme
naším spoluobčanům za zvýšený hluk, který je s touto akcí
jednou v roce spojen.

Přátelské posezení u táboráku

V letošním roce jsme s družstvy žen a mužů
absolvovali tři soutěže v požárním sportu, a to se
střídavými úspěchy. První soutěží bylo okresní kolo
v Houštce, kde v jednotlivých štafetových disciplínách
máme ještě co dohánět. Jiná situace je ovšem
v požárním útoku, kde muži i ženy již drží krok
s nejlepšími a se svými časy dosahují velmi dobrých
výsledků. To jsme potvrdili i na dalších soutěžích
v Třemblatech a okrskové soutěži na Barochově.
Zde se soutěžilo pouze v disciplíně požární útok a jen
velmi těžce se hledali naši přemožitelé. Na okrskové
soutěži jsme si opět zajistili splněním postupových limitů
účast na okresním kole v roce 2017.

Letošní soutěžní léto

Výsledky: muži ženy
Houšťka 5. místo Nebyly hodnoceny
Třemblaty 2. místo 1. místo
Barochov 3.místo 1. místo

Co dělají hasiči když nehoří ?

Samozřejmě nezahálí a neustále udržují techniku a absolvují předepsaná školení.
V tomto pololetí jsme absolvovali výcvik na obsluhu motorových pil a školení
strojníků. . Na žádost vedení obce jsme provedli několik technických zásahů

při kácení náletových dřevin
u sběrného dvora, pomáhali jsme
s čerpáním zásobníku pitné vody při
jeho pravidelném čištění a mohli jste
nás spatřit i při údržbě Požárního
domu, kdy jsme provedli nátěr
plechové střechy. Je patrné,
že nezahálíme a pravidelně se každý
čtvrtek scházíme. Takže kdo by měl
zájem vstoupit do našich řad, může
se klidně přidat.

Karel Kulhavý



Kalendář akcí

15. října  Pochod Krásné vyhlídky
22. října  Drakiáda

(Obec Struhařov)
29. října  Podzimní táborák + Dýňování

(F. Sklář)
23. října  Vítání občánků (Obec Struhařov)
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
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Dětská hasičská liga
S dalším číslem Struhařovských Informací Vám

chceme přinést i nejnovější zprávy ze soutěží
nejmladších hasičů našeho spolku – kategorii mladší
a starší žáci, kteří nás každoročně reprezentují na mnoha
soutěžích.

Nejdůležitější soutěží sezóny je pro děti již
neodmyslitelná soutěž Plamen. Na tuto soutěž děti
trénovaly každý týden s velkým nasazením a snažily
se zdokonalit. Avšak tréma je mocná čarodějka a chyby,
na které trenéři sice upozorňovali, se nakonec stejně
objevily. Stále je co vylepšovat, ale i přes drobné chyby
se děti dokázaly probojovat mezi nejlepší.

Celkové umístění:
mlaší žáci: 8. místo
starší žáci: 8. místo

Letos úplně poprvé jsme se také zúčastnili
Dětské hasičské ligy v požárním útoku, která měla
celkově 5 soutěží. My jsme absolvovali 4 soutěže
v kategorii mladší žáci pod vedením Markéty a Lukáše
a starší žáci pod vedením Jakuba a Marka.

Soutěžní maraton hasičské ligy jsme zahájili
soutěží ve Svojšovicích, kde jsme se jako nováčci
rozkoukávali a pozorovali změnu startovní čáry
a padající časové rekordy. I přes velkou trému děti
sebraly odvahu a ukázaly, že jsou šikovné a mají na to
být mezi nejlepšími. Poté jsme mezi jednotlivými
soutěžemi pilovali čas a snažili se vše nacvičit tak, aby
docházelo k minimálnímu počtu chyb. Celou ligu jsme
uzavřeli poslední soutěží v Modleticích, kde si děti
převzaly odměnu za celé svoje snažení v lize,
v celkovém pořadí se mladší i starší žáci umístili
na 7. místě každý ve své kategorii. Doufáme, že i příští
rok se této soutěže zúčastníme a užijeme stejnou zábavu
jako letos a možná budeme i o stupínek lepší!!!

Markéta Kulhavá,
Jakub Šourek

Sobotní dopoledne 30. července 2016, prosluněná
obloha a výborná parta lidí, kteří přijali pozvání na
Anenskou zábavu u fotbalového hřiště. Občerstvení, hudba
a zpěv, to vše přispělo k dobré náladě. Poznali jsme nové
přátele, pohoda a dobrá nálada nás provázely do pozdních
večerních hodin.

Prostřednictvím zpravodaje chceme poděkovat
všem příznivcům za účast, děvčatům Monice a Markétě
za vzornou obsluhu a Miroslavu Kurelovi za zapůjčení stolů
a židlí.

Děkujeme a budeme se těšit na další přátelské posezení.

Za OB Struhařov – Magda Jungvirtová

Anenská zábava

Pohádkový les

V sobotu 10.9.2016
od 14 hodin se u Hliněného
rybníka konal již tradiční
a dětmi oblíbený Pohádkový
les. Počasí bylo krásné
a slunečné a tak i přesto, že
v okolních obcích probíhaly
jiné akce se k našemu rybníku
vypravilo 99 dětí :).

Začali jsme divadelním představením "Princezna
a drak" od společnosti pana Aleše Bílka  Vysmáto.
Pokračovali soutěžemi s pohádkovými bytostmi cestou od
rybníka přes les a den zakončilo vyhlášení nejhezčích
dětských masek.

Všem účinkujícím a pomáhajícím móóóc děkuji,
protože bez nich bychom takovou akci pro děti pořádat
nemohli. Zároveň doufám v další spolupráci třeba příští rok
a nebo při pořádání Vánočního jarmarku 4.12.2016
v Hasičárně:)

Přeji krásné podzimní dny.

Za OS Struhadlo Markéta Kajuková
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Post festum
Je po koncertu, jeden z tradičních vrcholů

kulturních akcí v naší obci úspěšně proběhl a je tudíž čas
zalít zdupanou trávu u rybníka, posbírat kelímky od piva
a tácky od vuřtů a bilancovat. První z úkolů zařídil déšť,
druhý úkol provedl pan Sklář s pomocníky, a ten třetí ze své
perspektivy tímto alespoň z části naplním já. Nechci psát
o tom, kolik přišlo návštěvníků, co se hrálo a co přeskočilo,
kolik se vybralo na vstupném, jak bylo s touto částkou
naloženo, kdo se jak bavil, kolik se vypilo piv či snědlo
klobásek a jiného občerstvení, ani co měl kdo na sobě za
kreaci. Rád bych se ale podělil o některé pocity a zážitky
jichž se mi na těchto akcích dostává měrou vrchovatou.

Ano, byl jsem hlídač vchodu. Hlídač u vchodu má
několik úkolů, kromě slušného pozdravení, směrování
hostů k pokladně, kontroly vstupenek, je to i dozor nad tím,
aby do areálu vyhraženého pro pořádanou akci
nevstupovaly cizí osoby, nebo nedej bože nevjížděla cizí
vozidla. Areál je proto mj. obehnán páskami, výstražnými
nápisy a vstupní objekty označeny mj. přenosnými
zákazovými značkami, např. značkami: B1 Zákaz vjezdu
všech vozidel, nebo B11 Zákaz vjezdu všech motorových
vozidel, dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů. Jen nad hladinu rybníka jsme
letos nic nedali. Takový hlídač je vyzbrojen visačkou
pořadatel a především vymáhá od každého vstupujícího
zaplacení stanoveného vstupného. Nikoho by asi moc
nebavilo platit za vstup, kdyby věděl, že pořadatelé z obav
z lidí raději nechávají projít kdekoho bez placení, zatímco
každý slušný člověk si vstup zaplatil.

Uvedené funkce je pak třeba zachovat i poté, kdy
se koncert chýlí ke konci, jelikož součástí vyhrazených
prostor je i komunikace, což v kombinaci se sníženou
viditelností, pokročilou hodinou ale i např. stavem
intoxikace některých účastníků, může vést k tomu,
že některý neopatrný řidič své motorové vozidlo zabrzdí
až o některého z účastníků všeobecné zábavy. Jak jsem
kdysi slyšel na jednom školení: „bum… rána… prů…švih!“

Koncertu ve Struhařově jsem se letos zúčastnil již
podruhé, podruhé v postavení pořadatele, a podruhé
ve funkci hlídače vchodu. Toto postavení sice přináší celou
řadu pozitiv, kterým je třeba vstupné zdarma (i když
z vyhrazeného místa třeba není nic vidět, ale slyšet je
a nadto ta setkání se spoustou pozitivně naladěných lidí
co se těší na pěkný zážitek). Ti Vám pak většinou odpustí,
když jim přilepením vstupenkové pásky svou nešikovností
zařídíte i lokální depilaci. Setkat se ale lze i s některými
dalšími návštěvníky, jež lze z pozice zaujatého pozorovatele
podřadit do mnoha typových kategorií.

Můj oblíbený druh jsou kluci, co jim už skoro
rostou vousy (brada se jim cpe, jak by napsal Koldín), ale
přivedou si maminku, aby jim dosvědčila, že: a) jim ještě
nebylo jedenáct, což je věk odkdy se vybírá vstupné, nebo
b) aby maminka důrazně požadovala vysvětlení, proč kluci
nemůžou do vyhrazeného areálu zadarmo, když je tam
i dětské hřiště a oni přece vůbec nejsou zvědaví na nějakej
koncert. Kupodivu jí třeba ani nevadí, že je po deváté
hodině, dávno po večerníčku, a tak by ti malí chlapci asi už
měli být v posteli. No, jako kluk jsem, myslím, taky nebyl
o moc lepší. Oblíbený podruh jsou důchodci, kteří tudy

v tuto dobu vždycky chodí na procházku a tak tudy půjdou
i dnes, protože je žádný koncert a žádná omezení vůbec
nezajímají. Vstupné platit nehodlají a zastavit se nedají.
Doba je přeci taková, kdo si nejde bezohledně za svým, ten
si nic neprosadí a nezvítězí nad ostatními. Dr. Havlík
z Kutné Hory tento fenomén definuje jako „Syndrom
dosažení nezbytné převahy nad ostatními“. Mám v oblibě
i ty cyklisty, kteří areálem musí projet, protože objízdná
trasa po hrázi rybníka je nezajímá. A jsou i tací, co bez
sesednutí suše houknou směrem k pořadatelům, že projíždí
a dál se s pořadateli ostentativně nebaví. Letos jsem (až na
jednoho rychlojezdce) všechny vrátil či vyhodil. Až taková
jsem byl mrcha. Nejhorší druh pak nejsou trpaslíci,
ale řidiči, kteří nutně musí areálem projet, protože
za areálem bydlí, mají chatu, nebo tak nějak. V Zaječí má
nemovitosti celá řada chápajících a slušných lidí, jimž stačí
vysvětlit, kudy vede objízdná trasa. (Pro tento případ byly
letos dokonce připraveny přehledné mapky s vyznačenou
trasou.) Jsou ale tací, kteří nejen že by zjevně utrpěli
nedozírnou újmu, kdyby se museli vyhýbat té
nevyzpytatelné skrumáži fanoušků a museli uzavřenou ulici
objet, někteří patrně dokonce osobně trpí nadměrnou
námahou jejich motorového vozidla způsobenou nutností
ujet těch pár set metrů objízdné trasy. A k tomu považme
ta potupa! Povinnost respektovat dopravní značení! To je
přeci nemožné, to se musí projet, nebo se alespoň důkladně
seřvat ty, kdo brání řidičům vjíždět do uzavřeného prostoru
mezi fanoušky, do míst kde je spousta pěších věnujících
se oslavám, přes hudební produkci neslyšících zvuk
motoru… Pořadatelům je třeba dát najevo svou převahu,
třeba na ně demonstrativně najíždět a dát jim vědět, že ten
nablýskaný doklad rozvoje automobilového strojírenství je
výrazně odolnější než měkká těla těchto bezvýznamných
pořadatelů. Třeba jim ale křivdím a smyslem jejich konání
je opravdu jen snaha zkrátit svou uhlíkovou stopu, jež by
se zbytečnou stovky metrů dlouhou objížďkou nehorázně
prodloužila. Někde jsem četl, že základními hodnotami naší
společnosti jsou životy a zdraví, ale zjevně se stále najdou
tací, kdo tato tvrzení zjevně považují za „překlep“. Pro ty
kdo ani toto nepochopí, sebekriticky zdůrazňuji, že jako
ozdoba na chladiči bych jistě kazil estetický dojem
z takového vozu.

A to ještě považuji za štěstí, že Struhařov nebývá
zobrazen na globusu, takže ani letos nezavítal nějaký ten
duševní trpaslík, baťůžkář co by si tu nás chtěl vysloužit
svých 72 hurysek. Doufejme, že příští rok také nepřijde
a přijdou jen ti pozitivně naladění, těšící se hosté a že celá
ta mela dopadne alespoň tak dobře jako letos. Jen se
obávám, že i tak, vzhledem k bezpečnostní situaci našeho
kontinentu, budou ta bezpečnostní opatření, v příštích
letech, o poznání přísnější. Představa, jak každý návštěvník
prochází u Hliněného rybníka ve Struhařově bezpečnostním
rámem, je však opravdu děsivá. To už bych nejspíš hlídače
u vchodu dělat nešel.
PS: Jako občan navrhuji, před příštím koncertem nasadit
do Hliněného rybníka ještě lochnesku, aby té letní srandy
u nás náhodou nebylo málo.

Tento příspěvek je projevem svobody slova, obsahuje
výlučně osobní názory, dojmy a domněnky autora.

Mgr. Jan Jančík



LOUČENÍ S LÉTEM
Lubomír Mohyla

DNES MOTÝL
PŘIJDE KE MNĚ
NA NÁVŠTĚVU
CO MU DÁM?

LŽIČKU MEDU?

MOTÝLKU
ČMELÁKU
VČELIČKO

NECHOĎTE JEŠTĚ
ZŮSTAŇTE

CHVILIČKU!
MALIČKO

LETÍTE DO DEŠTĚ
NESVÍTÍ SLUNÍČKO

VŠE MARNO 
 ODLÉTLI!

RADOSTI LÉTA
ODVANE VŽDY
PODZIMNÍ VÍTR
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Rozlučka s létem

Všem, kteří se s námi přišli rozloučit s létem, bych chtěl poděkovat... a zároveň poblahopřát ke kulturnímu
dovzdělávání. Na kterém jiném místě byste měli možnost zjistit v Podzimní zprávě, jakou souvislost má Dáma při těle,
která nechce nosit Boty proti lásce a raději svých Pár minut tráví s Kladivem a Dítětem štěstěny... myslím, že tahle Paní má
se má a komu To vadí, může jen nadávat, jak Léta letí... téhle dámě já natrhám Magnolie a budu doufat, že s ní prožiji
neuvěřitelnou Plavbu, na které jí nabídnu svou Náruč a možná
i Tělo... a nebo, jako vždy, propiju noc v Baru jako Osamělý hráč.
... to by s Whisky ve džbánu nakonec nemusel být žádný problém...
a i když Dětské šaty jsou jen dávnou vzpomínkou
a Sladká Alabama, či Kalifornie nejasnou vidinou... myslím,
že Jahody mražený na vrcholu kopce Solsbury, dáme Někdy příště
určitě znovu... je třeba nezapomínat, že Láska je silná a navzdory
tomu, že s Pražským démonem to Nebude také ľahké drahá...
neměla bys být Zas tak smutná, protože tady při večerních párty
vládne vždy Pohoda...

A to je vše, přátelé... světla zhasla a opona se s malým
zaškobrtnutím svezla dolů. Každý si odnáší malý střípek večera
s sebou a mnou proplouvají slova klasika... Že tento způsob léta
se mi opravdu nešťastným nezdá :o)

Roman Frisch

Ohlédnutí za létem
Myslím, že i tentokrát se nám léto, tedy co se kultury

týká, opět velice vydařilo :). Ať už to byla Neckyáda, večery
s kytarou, červencový nezapomenutelný koncert Blue Effectu,
vydařené Posezení u táboráku, druhý ročník Rozlučky s létem,
nebo tradiční Pohádkový les... , všechny tyto akce dokazují, jak
je Struhařov výjmečný. Jsem moc ráda, že žiju tam, kde to takhle
žije, jelikož to je právě ,,To", co mi dodává energii a chuť
vymýšlet a spoluorganizovat další a další akce.

Touto cestou bych Vás tedy ráda pozvala na podzimní
akce, které se poprvé konaly v loňském roce  Drakiáda, která
bude v sobotu 22.10.2016 a Dýňování, které proběhne
u Hliněného rybníka v sobotu 29.10.2016 od 15 hod. Přineste
si dýně, dlabátka, svíčky a dobrou náladu a přijďte s námi
vytvořit ještě více uměleckých děl, než v loňském roce...
helloweenské masky samozřejmě vítány! :). Při přízni počasí
pak bude opět připravena noční bojovka plná struhařovských
strašidel. Dále si Vás s předstihem dovoluji pozvat na již
3. ročník Vánočního jarmarku, který bude tradičně spojen
s Mikulášskou zábavou pro děti, a to v neděli 4.12.2016. Pokud
máte co nabídnout a chtěli byste se jarmarku zúčastnit jako
prodejci, neváhejte mne kontaktovat na obec@struharov.cz.
V případě obsazení prostoru v Požárním domě, nově
pronajímáme prodejní místa i před Požárním domem.

Moc děkuji za sebe i za Obec všem, kteří se jakýmkoli
způsobem na kulturním dění ve Struhařově podílejí a těším se na
hojnou účast u všech akcí :)

S přáním krásného podzimu plného barev

Markéta Hodrová

kapela FJP
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Pochod Krásné vyhlídky

Naučná stezka Krásné vyhlídky vede po
historických cestách spojujících tři obce  Mnichovice,
Struhařov a Klokočnou Klub senioru Mnichovice
a okolí ve spolupráci s partnery projektu: Městem
Mnichovice, Obcí Struhařov, Obcí Klokočná,
Mikroregionem Ladův kraj, Klubem českých turistu
Říčany a ZŠ T. G. Masaryka v Mnichovicích si vás
všechny dovoluje pozvat na vycházku po turisticko
naučné stezce Krásné vyhlídky, která začíná v sobotu 15. října 2016
v 9.00 hod. na nádraží v Mnichovicích, v 8,30 ve Struhařově u stánku
u rybníka.

Pro Struhařovské organizujeme pochod se startem a cílem
u našeho rybníka s tím, že ostatní pochodníky potkáme na exkursi
v Zittově mlýně a dále již půjdeme po trase nad Myšlínem zpět
do Struhařova společně. Neváhejte a prožijte hezkou sobotu
procházkou po okolí spolu s námi.

Program vycházky:

* Na trase na výletníky čeká návštěva Zittova mlýna, kde vás provede Hastrman k mlýnskému kolu.
* Po prohlídce ochutnáte chléb se škvarkama.

* Další občerstvení na vás čekají na zastaveních ve Struhařově a v Klokočné.

Srdečně jste všichni zváni a tešíme se na vás!

Dagmar Zajíčková



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 / 250, Kč

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

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

/ 10 /



OČKOVÁNÍ PSŮ
Cena jednoho očkování 110,

Kde: Před OÚ
Kdy: 10.10. 2016
V kolik: 17:00  17:30

Tato akce bude organizována veterinární službou (Mvdr. Kouhout – Říčany).

Konec nájemních smluv na hrobová místa

V roce 2017, končí většině občanů nájemní smlouvy na hrobová místa. Je proto nutné během příštího roku dojít
na Oú podepsat nové smlouvy a zaplatit poplatek na dalších 10 let. Smlouvu o nájmu si můžete podrobně nastudovat
na http://www.struharov.cz/poplatky/hrbitov.htm.

Iva Špottová
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

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

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo odsouhlasilo:
Zasedání č. 8/2016 konaného dne 14.9.2016
1. Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016, na projekt ,,Výstavba chodníků

v obci Struhařov, ul. Mnichovická – 2. a 3. etapa“
2. Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ze dne 15.7.2016 s firmou HES stavební s.r.o.
3. Záměr rozšíření parkovacích míst před OÚ
4. Přiložení chráničky pro optický kabel firmou Allstarnet s paušální cenou 15.000, Kč
5. Nesouhlas s umístěním reklamy firmy Allstarnet na plotu OÚ Struhařov
6. Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace k projektu ,,Struhařov  chodníky Ondřejovská“ s firmou Projekce dopravní Filip s.r.o.
7. Příkazní smlouvu s firmou ARPUS Trade, s.r.o. pro přípravu projektu nadlimitní Veřejné zakázky ,, Pořízení nového CAS pro JSDH Struahřov“
8. Zadávací dokumentaci k VZ ,, Pořízení nového CAS pro JSDH Struhařov“ .
9. Kupní smlouvu a smlouvu o servisu k VZ ,,Pořízení nového CAS pro JSDH Struahřov“
10. Výpověď s firmou ČEZ a podepsání smlouvy s firmou Xenergie na základě výsledku eaukce
11. Přípravu podání žádosti o dotaci na pořízení traktůrku na údržbu lesa
12. Objednávku firmě LKA Advisory pro zpracování žádosti o dotaci na pořízení traktůrku
13. Uvolnění částky do 500.000, Kč z rozpočtu Obce Struhařov na pořízení staršího multifunkčního vozu pro TS
14. RO č.4/2016
15. Statut Investičního fondu Obce Struhařov
16. Smlouva o zemědělském pachtu s panem Z.
17. Výstavbu VO před parc. č. 609/2 v k.ú. Struahřov u Mnichovic, na vlastní náklady žadatelů

Žádosti o dotace spolky!!!

Pro všechny spolky Obec jako každoročně otevírá možnost podat žádost o dotaci na podporu své činnosti
a záměrů pro rok příští, tj. 2017. Své žádosti podávejte na předepsaném formuláři

na OÚ Struhařov nejpozději do 15. listopadu 2016. Na později podané žádosti nebude brán zřetel.

Podrobné informace a předepsaný formulář naleznete na webových stránkách Obce Struhařov:
http://www.struharov.cz/spolky/dotacespolkum.htm

Pokud si nebudete vědět rady, jak na to, neváhejte se přijít poradit na OÚ, rádi pomůžeme.
Vyzýváme tímto všechny členy spolků, aby vše včas promysleli, přednesli svá přání a potřeby vedení spolků

a získali tak relativně snadno prostředky pro své záměry.

Rovněž tak upozorňujeme, že dotace spolkům, které byly přiznány spolkům pro rok 2016,
musí být profinancovány a vyúčtovány do 30. listopadu 2016.
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STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ povedou kraj
stejně dobře, jako dnes vedou obce a města.

Vážení voliči,
chtěl bych vás požádat, abyste v krajských
volbách dali svůj hlas našemu hnutí Starostové
a nezávislí.

Na naší kandidátce jsou současní
i bývalí starostové a místostarostové, kteří si už
získali důvěru svých spoluobčanů a ve svých
obcích a městech ukázali, že umí investovat,
řídit a hospodařit. Totéž ukážou i ve vedení
Středočeského kraje.

Největší bolestí našeho kraje jsou
rozbité, špatně udržované silnice, špatné
hospodaření s penězi a nedostatečné investice.
To vše chceme změnit.

Silnice budeme udržovat podle
standardů obvyklých ve vyspělých západních
zemích. Nedopustíme lajdáctví, které dnes při
údržbě vidíme. Například asi před rokem jsem
na vlastní oči viděl, jak firma sype horkou
„balenou“ do louže plné vody. Jak dlouho asi
taková záplata vydrží? Informoval jsem o tom
hned zástupce ředitele Krajské správy a údržby
silnic  jenže stejná firma dostává peníze za
údržbu silnic dodnes, už víc než devět let. Jasně,
jí se to vyplatí – čím dřív se záplata zase
vydrolí, tím dřív dostane peníze za další
„opravu“.

To musí skončit. Když nás zvolíte,
budeme vyžadovat přísnou odpovědnost všech
za kvalitu jejich práce.

Budeme také zadávat všechny zakázky
nad 100 000 Kč otevřeně, abychom vybrali
nejlepšího dodavatele. Všechny budeme
zveřejňovat, aby každý viděl, že nemáme
co skrývat. Nebudeme vyhazovat peníze
za zbytečnosti a budeme šetřit na běžných
výdajích. O to víc peněz nám pak zůstane
na investice. Dnes kraj většinu svých peněz
jen „projídá“.

Investice je třeba včas připravovat – až
když jsou projekty, stavební povolení
a vysoutěžený dodavatel, je možno začít stavět.
Středočeský kraj takovou přípravu zanedbal,
proto investuje málo. Starostové a nezávislí
ve svých obcích ukázali, že investovat
dovedou. Ukážeme to i na krajském úřadě.
Proto si dovolujeme požádat vás o hlasy.

Martin Macháček

rozhodnutí se přiblížilo. Bohužel se tak nestalo. Vláda nakonec vyčlenila
tento projekt z prioritních staveb, které by nemusely znovu projít
procesem dopadu stavby na životní prostředí, tzv.EIA a výjimku
nezískala. V praxi to pokud se něco nezmění, znamená návrat přípravy
minimálně o dva roky zpět (ale dost možná mnohem více) a zahájení
výstavby nejdříve po roce 2020, přestože premiér tvrdí víc než
optimisticky 2019.

Krajští zastupitelé za ODS proto na červnovém jednání
zastupitelstva předložili návrh na základě kterého byl hejtman pověřen
jednáním s premiérem o změně stanoviska Vlády. Premiérem ze stejné
strany, mimochodem stejné jako náměstek pro dopravu v Praze.. Navíc
i ANO hlásá, že chce dálnice,dálnice,dálnice, tak proč jim rezort jejich
ministra životního prostředí nedá zelenou i na tu nejdůležitější z nich?!
Jak je možné, že vláda chce budovat další dálnice a propojení do okolních
zemí, které logicky přivedou více dopravy, více kamiónů a neřeší tu jednu
z nejdůležitějších neli nejdůležitější stavbu v celé zemi?! Vždyť
neexistence této části obchvatu způsobuje přetíženost krajských
komunikací mezi těmito dálnicemi, zejména pak v těsné blízkosti Prahy.
Díky tomu nám bude jezdit po krajských silnicích zejména v okolí Prahy,
tedy u nás, stále více kamiónů, které do Prahy nemůžou, nebo nechtějí stát
v nekonečných kolonách.

Stejně smutná je nečinnost vedení kraje směrem k rozhodnutím
Prahy o zákazu vjezdu kamiónů, která by pro náš region byla katastrofou.
Jsem proto rád, že starostové měst a obcí, kterých se tíživá dopravní
situace nejvíce dotýká, vzali za své i naše dřívější výzvy a dali o sobě
hlasitě vědět. Přesto se začínám velmi obávat, co nastane po novém roce
když si Praha dovolí nepustit na jednání Rady stávajícího hejtmana kraje
a odmítá o svém rozhodnutí jednat.

Smutným mementem je i prohlášení vedení kraje k vytváření
parkovacích zón v Praze dva dny před jeho platností, které alibisticky řeší
proklamativním prohlášením v době jeho faktického zavedení, přestože
o tom Rada Prahy tak rozhodla již před několika měsíci. Je něco špatně
v té krajské dopravě a je nutné to co nejdříve změnit!

Ing. Miloslav Šmolík, krajský zastupitel za ODS

Dostavba obchvatu jasnou prioritou!
Po několikaleté usilovné práci mnoha lidí to

letos v květnu opět vypadalo, že se konečně dostavba
obchvatu Prahy mezi dálnicemi D1 a D11 (stavba
č.511) včetně souběžné výstavby obchvatu Běchovic po
Úvaly posune blíž k realizaci. Měla již podporu
prakticky všech účastníků řízení a to i dřívějších
oponentů a vypadalo to, že vydání územního
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Klokočenský klobouk 2016

V sobotu 24.9.2016 proběhl na Klokočné tradiční
cyklistický závod ,,Klokočenský klobouk". S hrdostí musím
napsat, že ,,Struhařováci" skutečně jeli! :) Z prvních třech
umístění v kategorii žen, byla všechna místa naše,
a to v pořadí a časech: 1. Zajíčková Dagmar  1:38

2. Zámyslická Marie  2:03
3. Fedáková Anna, 2:06

V kategorii mužů jsme z prvních příček získali místa dvě:
1. Kajuk Jakub  1:36
2. Kulhavý Marek  1:37
3. Havlíček Mirek 1:48.

Za zmínku rozhodně stojí, že naše paní starostka, kromě prvního místa vytvořila nový rekord v kategorii žen
a Jakub Kajuk vytvořil rekord celého závodu. Nezbývá, než všem pogratulovat a popřát hodně štěstí v dalších ročnících!

Markéta Hodrová
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