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Provozní doba Kompostárny Struhařov
V období 1.12. - 28.2.

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

V období 1.3. - 30.4

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

V období 1.5. - 30.11

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

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

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

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

Letní od 1.4 do 31.10.

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

Zimní od 1.11. do 31.3.

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

Provozní doba Sběrného dvora

Kompostárnu naleznete na adrese Ondřejovská 287, 25164 Struhařov; kontakt: 730 150 466, 778 007 742, ts@struharov.cz
KONTEJNEROVÝ SVOZ objednávejte na svoz@struharov.cz

Na Kompostárnu přijímáme:
• odpady ze zahrad, zejména tráva, shrabky, listí,
větve, kůra, piliny
• biologicky rozložitelný odpad z kuchyně (slupky
a zbytky zeleniny, ovoce, kompoty v kvasném stavu)

Na Kompostárnu nepatří:
• tekuté zbytky jídel
• oleje a tuky
• odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti
• uhynulá zvířata
• biologicky nerozložitelné a jiné odpady
• zemina, pařezy, kořeny
• hnůj

Přijímané druhy odpadů:
Směsný komunální odpad;
Tříděný odpad: papír, sklo, plast, železo
Velkoobjemový odpad: např. starý nábytek, koberce, kočárky
Bioodpad
Elektroodpad: např. lednice, sekačky, pračky, PC, televize,
zářivky, žárovky
Pneumatiky
Baterie včetně autobaterií
Kovy (včetně drobných kovů – plechovky, víčka, konzervy...)
Nebezpečný odpad: barvy, rozpouštědla, oleje
Nepřijímáme: bojlery, stavební odpad o objemu větším než
0,5m3 na nemovitost/rok



Slovo starostky
Skončilo parné a neskutečně
suché léto a příroda přinese 
ochlazení a vláhu, aby se trochu
vzpamatovala. Snad to byla opravdu
mimořádná sezona a nezačneme 
v našich podmínkách postupně
měnit smrky za palmy. Snad nás 
to zároveň naučí šetřit vodou

a nehýčkat se bazénem v každé zahradě. Snad…
 Končí také letní toulky a dovolené, po chvílích volna
se noříme do práce a doháníme, co jsme ve vedrech
nedokázali. Děti a studenti už pobírají nová moudra. Česká
republika ve všech obcích klokotá přípravou na komunální
volby, ve kterých si všichni vyberou nová či staronová
zastupitelstva pro svou správu a rozvoj. I u nás ve Struhařově
přípravy vrcholí, kandidátky jsou připraveny a na nich jména
těch, kteří by chtěli obec dále vést. Vážím si každého,
kdo v sobě našel sílu, chuť a obětavost a svou
kandidaturou vyjadřuje zájem o náš Struhařov. Každý, kdo
kandiduje, musí totiž počítat s tím, že jej hlasy místních
mohou do zastupitelstva poslat a tudíž hodlá pro obec
mnohdy ve svém volném čase nezištně pracovat. Cítím,
že mezi členy obou listin nepanuje žádná velká rivalita,
abychom je dělili na případnou „Opozici“ a „Koalici“.
Pevně věřím, že obě kandidátky jsou sestaveny s cílem
pokračovat v rozvoji Struhařova plného tvůrčí atmosféry, 
podařených užitečných projektů a zdravého života. 
 Alespoň tak vnímám stopu, kterou jsme zanechali 
my, teď již dosluhující zastupitelstvo. Chci tímto poděkovat
nejen stávajícím zastupitelům a zaměstnancům obce, ale 
všem, kteří se za dobu mého starostování větší, či menší
měrou zasloužili o to, jaký Struhařov nyní máme. Vybavený,
čistý, příjemný k bydlení a plný života. Ano, byl to před
16 lety můj velký sen a neskutečná síla mě hnala stále vpřed, 
abychom pro Struhařov zajistili vše potřebné… kanalizaci,
vodovod, školku, dětská hřiště, komunikace, chodníky, 
sběrný dvůr, sportoviště, kompostárnu, čisté rybníky, …
ten výčet by byl dlouhý. Má původní vize, že to všechno 
zvládneme za 4 roky se racionalizovala. Trvalo to trochu 
déle, pravda, ale nakonec se téměř vše (až na budovu bývalé 
školy na návsi a dům pro seniory) podařilo. I společenský
a sportovní život se rozvinul tak, že v kalendáři jen těžko najít
prostor, kdy se něco neděje. I v okolních obcích je pověst
Struhařova dosti vysoko. Bez všech těch, kteří se podíleli, ať již
přímo v zastupitelstvu, na obecním úřadě, či v Technických
službách nebo podporou tzv. „zvenčí“, by to nebylo. Mnozí 
již bohužel mezi námi nejsou a byť nechci jmenovat, pár 
největších tahounů musím zmínit. Výslovně tak tímto patří 
dík Pavlovi Kratochvílovi st. a Lence Šourkové, kteří mi
byli pravou rukou, krkem a mnohdy i „zády“ a pomohli 
svým nasazením úplně ve všem, mnohdy bez ohledu sami 
na sebe. Poděkování patří i těm méně viditelným, kteří

odřou všechnu mravenčí administrativu – Hance Kabátové 
a po ní Markétě Hodrové v kanceláři, Květě Zámyslické
a po ní Ivě Špottové v pokladně, za absoulutní praktickou 
pomoc, psychickou podporu i barieru, kterou mě odstínili 
od vnějších negativ přímo na úřadě. Dále naší paní účetní
Daně Benešové, která svou profesionalitou a lidským přístupem
pomohla zorientovat se a uspořádat účetní záležitosti tak,
že nás kontrolní orgány už jen chválí. Všem, kdo se efektivně
starali o stavební komisi a technikům, kteří pečují o údržbu 
obce a její provozy… seznam by byl dlouhý, snad každý za
sebe ví, čím a jak užitečný byl a můj vděk tak cítí.
 Zní to jako rozloučení a ano, tak trochu je. Mé jméno
na kandidátkách již nenajdete. Není to tím, že by mé vize pro 
Struhařov skončily, ani jej nemám o nic méně ráda, ani jsem 
nezahořkla. Jen po 16ti letech plného nasazení potřebuji
energii do Struhařovského rozvoje vloženou, jinde a jinak
načerpat. Potřebuji změnu, přepnout, věnovat se své rodině…
Snad to není sobecké, snad je na Struhařově má snaha vidět
a mohu starostování se ctí předat svým nástupcům, které
zvolíme. Snad trochu k pochopení napomůže citát od jednoho
cestovatele, který se může týkat hor, ale nejen jich:

„Na vrcholu nemůžeš stát napořád,
musíš zase sestoupit dolu.
Tak proč se vůbec obtěžovat drápat se tam?
Inu proto, že ten, co je dole, neví, co je nahoře,
ale ten, kdo je nahoře, ví, co je dole.“

 Jsem připravena Struhařovu i nadále pomáhat, a to
nejen radou novým zastupitelům, aby mohli plynule navázat 
a pokud bude zájem, pak i pomocí s projekty rozpracovanými,
připravovanými či novými. Jen již z jiného úhlu pohledu
– jako nezávislý projektový manager.
 Přeji všem budoucím zastupitelům, aby jejich další
konání přineslo Struhařovu užitek, aby myšlenky i činy
vedly v prvé řadě v prospěch obce a upozadili prospěch
svůj. Přeji jim rovněž mnoho sil a trpělivosti, ať je „úřední
šiml“ neodradí od cílů, které si předsevzali. Je toho ještě
pořád dost, co naše obec potřebuje a bude třeba nemalého úsilí.
Není rozvoje bez projektů a není udržitelnost bez dobrého
řízení provozu obce. Jsou to spojené nádoby. Struhařov potřebuje
neustálou péči i rozvoj.

Všem občanům Struhařovským pak přeji šťastnou ruku
při volbách!

       
Mgr. Dagmar Zajíčková, starostka
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STRUHAŘOVSKÉ PROJEKTY 

Optimalizace (zkapacitnění) vodovodu a kanalizace v Obci Struhařov 
 V rámci Národního programu Životní prostředí Obec Struhařov vybudovala dva nové vodní zdroje pro posílení
zásobování Struhařova kvalitní pitnou vodou a Technické služby oplotily jejich ochranná pásma. Je to první krok pro 
zajištění dostatečné kapacity obecního vodovodu, který se pomalu dostává na hranici svých možností. Pomáháme si sice 
dozásobením obce z Vodovodu Region Jih, ale do budoucna - s ohledem na předpokládaný problém sucha - je strategicky
zásadní udržet schopnost zásobení obce z vlastních vodních zdrojů a to i pro výhled napojení všech nemovitostí dle
územního plánu Obce Struhařov.

 Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. vypracovala studii optimalizace vodovodu a kanalizace, která 
na základě prověření stávajícího stavu a budoucích potřeb nárůstu počtu obyvatel dle Územního plánu navrhuje potřebná 
technická opatření pro zajištění dostatečných kapacit těchto sítí a to v několika variantách. Studie optimalizace počítá 
s budoucím napojením všech rozvojových ploch obce, chatových oblastí i s možností napojení přilehlé části Zvánovic
a Klokočenských chat. Studie řeší napojení nových zdrojů vody do systému, zkapacitnění vodojemu a úpravny vod i Čistírny
odpadních vod.

 Úpravna vody a zejména vodojem, které nyní máme v centru obce na křižovatce Požárníků/ Mnichovická se pro 
budoucí potřeby vody buď zcela přebudují nebo se budou muset přesunout na větší prostor, a to pravděpodobně na obecní 
pozemek poblíž vodních zdrojů. Stávající vodojem o objemu 50m3 již nepokrývá odběry vody ve špičkách a v sezóně
prakticky denně přepínáme na regionální vodovod, aby vám doma voda nepřestala téci. Nový vodojem je navržen na 400m3 
a potřebuje výrazně větší prostor.

 Čistírna odpadních vod, kterou jsme stavěli před cca 10ti lety je již nyní na hranici své kapacity (1200EO),
Struhařovských občanů přibývá rychleji, než se očekávalo, bude nezbytná přístavba nové linky, která kapacitu zdvojnásobí. 
Studie počítá s přístavbou směrem od silnice, tj. do svahu za ČOV. Doplněna bude o kalolis, který zajistí zpracovatelnost 
kalu na naší kompostárně, abychom jej nemuseli draze likvidovat externě. 

Studie optimalizace vodovodu a kanalizace
je podkladem pro následný projekt pro 
stavební povolení pro žádosti o dotaci.
Budoucí zastupitelstvo čeká výběr nejlepší
varianty řešení a mravenčí práce s jeho
přípravou, fi nancováním a realizací.

Chodníky Ondřejovská 
 Stavba chodníku po administrativních peripetiích 
v srpnu konečně začala od ulice U Lesa. Stavbu zajišťuje 
fi rma TES  Čáslav s.r.o. (jako jediný uchazeč ve výběrovém 
řízení) pod vedením pana jednatele Jiřího Pavlici. Stávající 
boom ve stavebnictví bohužel způsobuje přetíženost fi rem, 
které nemají kapacity na nové zakázky a obtížně shánějí
stavební materiál. Bohužel i na naší stavbě chodníků je tento
trend pozorovatelný, když na materiál i na další posílení
dělnického týmu se opakovaně čeká. Stavba tak postupuje 
pomaleji, než by měla, a tak již nyní panuje obava z včasného
dokončení do konce listopadu tohoto roku (podmínka dotace).
Zkrátka, opět prožíváme dobrodružné období a děláme,
co můžeme. Jsme vděčni za trpělivost vlastníků přilehlých nemovitostí, kterým stavba komplikuje přístup domů namísto
avizovaných tří dnů víc jak měsíc. Vydržte, prosím, to dočasné nepohodlí, výsledek nakonec bude dobrý pro každého
a zajistí bezpečný pohyb chodců po této komunikaci.

 Chodník bude při pohledu směrem k Ondřejovu veden po pravé straně v úseku od ulice U Lesa až po ulici
Na Výsluní. Proti prodejně U Rotta pak bude chodník veden od Jevanské až k autobusové zastávce.  V úseku od Mnichovické
směrem na Ondřejov bude chodník veden dík konfi guraci terénu na lávce z pororoštu. V rámci projektu bude dešťová
kanalizace doplněna o některé kanalizační vpusti a lokálně vyspravena. Součástí projektu je i realizace semaforu na přechodu
u fotbalového hřiště.
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Celkový předpokládaný náklad projektu je 12 mil. Kč, z toho předpokládané vlastní 
zdroje obce cca 2 mil Kč, při 85% dotaci.

Dobrá spolupráce s Krajskou správou a údržbou silnic (KSÚS) pokračuje i v rámci tohoto 
projektu. Po opakovaných jednáních ve snaze o součinnost snad v příštím roce dojde i k celkové rekonstrukci komunikace
II/113. KSÚS již realizovala opravu obou dvou příčných propustků pod komunikací a připravuje projekt rekonstrukce
komunikace II/113 (Ondřejovská). KSÚS žádá o dotaci z evropských fondů na celý úsek od Srbína až po konec Struhařova. 
Pokud uspějí, můžeme se příští rok těšit na  příjezd od Mukařova po novém asfaltovém koberci. Vzhledem k tomu je však
nezbytné upozornit na to, že v komunikaci Ondřejovská bude vydána pravděpodobně 10ti letá stavební uzávěra, a tak
například stavba přípojek na vodovod či kanalizaci nebude možná. Pokud jsou ještě dosud některé nemovitosti
na Ondřejovské bez připojení na vodovod a kanalizaci, nechť si je neprodleně zřídí před rekonstrukcí komunikace!

Rekonstrukce a rozšíření hasičské
zbrojnice JSDH Struhařov

  

 V rámci 3. dotační výzvy MAS - IROP - hasiči 2017 
byl projekt Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice 
JSDH Struhařov vyhodnocen na 1. místě a získal tak dotační
podporu ve výši 4 750 000,- Kč.
 Obec bude projekt spolufi nancovat cca 1,5 mil Kč
a naši hasiči přislíbili přispět značným dílem svépomocí.
Hasičská zbrojnice se tak rozšíří směrem k Jevanské o jedno
garážové stání, dostane nová automatická vrata, řádnou
střechu, zateplení a fasádu. Zázemí JSDH se konečně dovybaví
o potřebné šatny a umývárnu.  
 Projekt měl být připraven k zahájení realizace již
o letošních prázdninách, bohužel nás opět zbrzdila administrace
projektu s poskytovatelem dotace, takže je teprve vypsáno
výběrové řízení na dodavatele stavby. Do 1.10. 2018 se mohou
hlásit uchazeči o tuto stavební zakázku. Vzhledem k tomu, že  
panuje obava z nedostatku uchazečů o tuto zakázku, snažíme
se krom vyvěšení zadávací dokumentace na profi lu zadavatele
a webových stránkách obce a též přímým upozorněním
zasílaným stavebním fi rmám toto riziko minimalizovat.
 Stavba musí být dokončena do konce května 2019, 
požádali jsme o prodloužení do konce srpna 2019. Pokud
se podaří najít dodavatele stavby, lze ji zahájit již na podzim
letošního roku. V důsledku stavby dojde k dočasnému omezení
společenských aktivit pořádaných ve společenském sále,
a tak zřejmě akce jako jarmark, plesy atp. v příštím budeme 
muset oželet. Odměnou však bude kvalitní zázemí pro naše 
hasiče i větší kulturní sál.
 Děkujeme všem, kteří s rekonstrukcí a rozšířením 
hasičny budou pomáhat. Nebude to projekt koordinačně
jednoduchý. Zároveň prosíme o trpělivost a shovívavost, 
neboť stavba v centru obce bude mít dočasně rušivý vliv 
na své okolí. Po dokončení stavby další z obecních budov 
vylepší svou funkčnost a v novém kabátě jí to vedle naší 
krásné školky bude více slušet. V horní části obce tak už 
zbude k dořešení jen budova obchodu, na které již majitel 
rovněž pracuje. 

Územní plán Struhařov

 Obec Struhařov ve spolupráci s „létajícím pořizo-
vatelem“ územního plánu Ing. Arch Radomírem Bočkem, 
pokračuje v pořizování nového územního plánu. Základní
koncepcí územního plánu je nerozšiřování rozvojových
lokalit a zastavitelného území obce, stanovení jednoznačných
regulativů pro druhy ploch, zajištění odpovídajících
dopravních propojení a technické infrastruktury, veřejných
ploch, občanské vybavenosti a zeleně. 
 Po fázi schválení zadání, přiznání dotace MMR,
sestavení Návrhu územního plánu, jeho společného
projednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS),
zpracování návrhu Územního plánu pro veřejné projednání
nyní obec vyhodnotí námitky a připomínky, vyhodnocení
předloží ke schválení Středočeskému kraji a zadá zpracování
fi nální verze Územního plánu architektovi územního plánu 
- atelier AURUM s.r.o. z Pardubic.
 Vzhledem ke správním lhůtám se tak dá očekávat, 
že by nový Územní plán obce Struhařov mohl být zastupi-
telstvem schválen cca v listopadu letošního roku. 
Za nový územní plán obec zaplatí celkově cca 300tis. Kč, 
dotace MMR z toho pokryje cca 200tisKč. 

Územní studie veřejných prostranství
a rozvojových ploch

 Prostřednictvím ORP Říčany byla získána dotace 
na pořízení územních studií všech hlavních veřejných ploch 
(u obchodu, OÚ, hasičny, u rybníka, u hřiště, na návsi, novém 
hřbitově a všech rozvojových lokalitách dle stávajícího
územního plánu). Územní studie přinese podrobnější
regulativy pro řešená území, než umožňuje územní plán, 
v rozvojových lokalitách pak zejména zakotví řešení
komunikací,veřejných prostor, ploch pro občanskou vybavenost
a parcelaci pro RD. I tato studie byla projednávána
s občany, zejména pak s vlastníky dotčených pozemků. 
Územní studie bude stát cca 400tis. Kč. Je přiznáno spo-
lufi nancování z dotace IROP a to ve výši 80% nákladů.
V současnosti je prostorové řešení a regulativy Územní studie
již dokončeno a schváleno zastupitelstvem, architekt pracuje na 
textové části.

Ing.arch.Ivan Kunovsky
NAD ŠÁRKOU 28
PRAHA 6, 160 00
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Odpady

 Po dokončení III. Výběrového řízení starostové 14-ti okolních obcí konečně podepsali nové smlouvy s  dodavatelem
- fi rmou FCC a.s. (jediný uchazeč).
 Nová smlouva se staronovým dodavatelem služby svozu odpadů přinese dílčí změny. Pro zúčastněné obce pak 
zejména lepší monitoring svozu, kdy bude obec mít kontrolu nad tím, které sběrné nádoby skutečně byly vyvezeny a které
nikoliv. Jednotlivé popelnice budou váženy, a proto bude každá z nich označena čipem. Data o hmotnosti odpadů za obec
tak budou výrazně přesnější, a tudíž platby za odvoz odpadu více odpovídající skutečnosti. Doposud platíme paušál daný
počtem popelnic v obci. Struktura poplatku pro občany se prozatím měnit nebude.  
 V současnosti Obec Struhařov připravuje seznamy popelnic dle jejich typů, jako přípravu pro čipování. Pro obsloužení
vývozu popelnic bude již v příštím roce očipování zásadní a je dáno i obecně závaznou vyhláškou obce. 
 V případě plastových popelnic se čip pouze vsune do již připravené kapsy, jeho instalace i následné fungování je výrazně
jednodušší než u popelnic kovových. Celkově manipulace s kovovými popelnicemi je složitější, plastové s madlem a kolečky
snadno přemístí každý občan.

POZOR VÝHODNÁ NABÍDKA!!
Firma FCC přichází s akcí, kdy nové plastové popelnice o objemu 120l každý může na obci pořídit

za výrazně zvýhodněnou cenu 500,- Kč.
Starou kovou popelnici pak může na obci ponechat k likvidaci, či si ji ponechat.

 Změna systému svozu a lepší monitoring skutečného množství produkce odpadů má svůj zásadní význam zejména 
teď, v době, kdy je již avizováno dramatické navýšení poplatku za ukládání směsného komunálního odpadu na skládkách.

Rekonstrukce budovy bývalé školy - polyfunkční komunitní centrum
 Tento projekt je dočasně odložen, získal dotaci pouze na zateplení ze SFŽP, na vlastní rekonstrukci budovy bývalé 
školy z IROP zatím ne, byl pouze zařazen do zásobníku projektů, čekajících na fi nancování. Je možné, že dotace se na něj
nakonec dostane, pokud do dotačního programu budou přealokovány či vráceny další prostředky. Je úkolem nového
zastupitelstva i nadále sledovat možnosti fi nancování na obnovu budovy bývalé školy.

      Dagmar Zajíčková, starostka
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1. Občanská vybavenost (Rozvojové projekty, investice)
 1.1. Rekonstrukce místních komunikací
- Většinu komunikací (na které se vztahovaly dotační podmínky
ROP), se podařilo opravit. Zbývají dílčí úseky, které lze
dokončit s podporou MMR či Středočeského kraje.
Je připraven projekt na rekonstrukci všech zbývajících úseků.
 1.2. Zvýšení bezpečnosti na komunikacích
- Rekonstrukcí komunikací, realizací zpomalovacích retardérů,
výstavbou chodníků, nasvětlením přechodů, instalací radarů
na Ondřejovské a úpravou dopravního značení bylo pro
bezpečnost na komunikacích učiněno maximum.
 1.3. Základní škola - je zajištěna spádovost se ZŠ 
Mnichovice na 15 let, Struhařov spolufi nancoval projekty 
pro zvýšení kapacity této školy. Od záměru vlastní školy
či svazkové školy s Ondřejovem se prozatím upustilo.
 1.4. Dům pro seniory - na tento projekt mezi
jinými zatím nezbyl čas, je pro něj jen rezervován obecní 
pozemek v zóně Pod Hliněným rybníkem. Je tak na příštím 
zastupitelstvu toto potřebné zařízení pro naše starší spoluobčany 
řešit.
 1.5. Zajištění opravy a využití budovy bývalé školy 
- Byl zpracován projekt na multifunkční komunitní centrum 
se sociálními službami, knihovnou a společenským sálem. 
Objekt měl být kompletně rekonstruován včetně zateplení
a nové střechy. Dotace však byla získána pouze na zateplení, 
nikoliv pro vlastní rekonstrukci objektu.
 1.6. Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení,
(obecního rozhlasu) - Byla připravena rozvaha pro přípravu 
projektu, je třeba nejprve podrobnou pasportizaci osvětlení
a následně projekt rekonstrukce. 
 1.7. Rozvoj sportovišť a  Požárního domu
- Požární dům proběhne rozšířením a rekonstrukcí do konce
příštího roku. Bylo zakoupeno nové hasičské auta CAS
Tatra. Byla připravena rozvaha pro rekonstrukci fotbalového 
hřiště a výstavbu víceúčelového hřiště s umělým povrchem 
za kabinami, vypsáno neúspěšně výběrové řízení na projektanta
- je třeba vypsat znovu a dotáhnout pak záměr až k realizaci. 
Dětské hřiště a volejbalové hřiště u rybníka již bude třeba 
postupně doplnit a opravit. Přibyly herní prvky v zóně pod 
Hliněným rybníkem.
 1.8. Odpadové hospodářství - Byla postavena 
kompostárna, sběrný dvůr a síť sběrných míst na tříděný
odpad v obci. S cílem optimalizace odpadového hospodářství
byla postupně vypsána 3 výběrová řízení na svoz odpadu ve 
spolupráci s okolními obcemi. Byl zaveden svoz bioodpadu
a zakoupena pro něj svozová technika a nádoby. Kompostárna
naplňuje svou kapacitu každoročně, již musíme odmítat
převis poptávky.
 

1.9. Hřbitov - Zakoupen pozemek, pro disposiční řešení 
hřbitova schválena územní studie - disposiční řešení nového 
hřbitova. Je třeba nechat zpracovat projektovou dokumenta-
ci a požádat o dotaci.
 1.10. Obchod, služby, podnikatelé, zaměstnanost 
v obci - místní podnikatelé byli podpořeni rekonstrukcí 
místních komunikací k jejich provozovnám. U provozoven
povolena parkovací místa pro klienty. Jsou oslovováni 
v rámci výběrových řízení pro investiční projekty obce.  
K zaměstnanosti - nabídce pracovních míst - přispělo jednak
rozšíření MŠ, tak postupný rozvoj Technických služeb. 
Obec podporuje aktivity vlastníka obchodu - samoobsluhy 
ve smyslu záměru rekonstrukce budovy a navýšení o jedno 
patro s byty a sedlovou střechou.
 1.11. Obnova historických cest v krajině
- Podepsána spolupráce na přípravě a realizaci stezky Krásné
vyhlídky II. Etapa na Zvánovice a Ondřejov spolu s dotčenými
obcemi a DSO Ladův kraj. Hotova projektová dokumentace 
a územní souhlas. Podávány žádosti o dotaci, v současnosti
úspěšná na část projektu mezi Struhařovským potokem
a kompostárnou. Z přebytečného výkopku obecních staveb 
komunikací a chodníků obnoveny lesní a polní cesty.
 1.12. Zásobování pitnou vodou - Realizovány
2 průzkumné vrty s cílem zajistit další vodní zdroje pro obecní
vodovod. Čerpací zkoušky potvrdily dobrou kvalitu i vydatnost
vrtů a bude je možno připojit do sítě (potřeba projektu). 
Zpracována studie proveditelnosti rozšíření a optimalizace 
vodovodu a kanalizace jako podklad pro zadání zpracování 
projektu pro stavební povolení. Projekční příprava a zajištění
fi nancování stojí před novým zastupitelstvem.
2. Vyvážený rozvoj sídla (Územně plánovací dokumentace)
- Připraven návrh Územního plánu obce Struhařov ke schválení,
pro podrobnější řešení veřejných prostranství a rozvojových 
lokalit po projednání s veřejností připraveny ke schválení 
územní studie.
3. Kultura, sport a společenský život obce, práce s veřejností
- Hasiči, Sokolové, Baráčníci, Struhadlo, Rybáři - všem 
spolkům patří dík za jejich aktivity, které pro Struhařovské 
občany konají, není jich málo a obec jim ráda pomáhá!
Obecní spolky mohou každoročně žádat o dotace, obec tak
podporuje jejich činnost i ekonomicky. Mnohé aktivity ať již 
kulturní, sportovní či společenské pořádají jak spolky, tak obec. 
Aktivity probíhají v průběhu celého roku. Obec pořádá 
obecní plesy, iniciovala a podporuje Běh Krásných vyhlídek,
letní koncert u rybníka, pochod Krásné vyhlídky, Mikulášskou,
Vánoční jarmark, Vánoční zpívání seniorů, Zpívání pod 
stromem, slavnostní otvírání realizovaných projektů a řadě 
dalších aktivit napomáhá. Struhařov skutečně žije!

 OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM VOLEBNÍM OBDOBÍM
Aneb, jak jsme plnili Strategický plán rozvoje Obce Struhařov pro období 2015 - 2018

Zastupitelstvo si v roce 2014 na počátku volebního období stanovilo pro koncepční řešení rozvoje obce
postupné kroky a cíle v jednotlivých oblastech. Věnovali jsme se jim, seč nám síly stačily.

Stručně níže uvádíme, co se podařilo za uplynulé období zvládnout:
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4.  Správa obce, provoz sítí
Administratvní správu obec zajišťuje v malém ale efektivním
týmu ve spolupráci se zastupitelstvem obce. 
Spolu s budováním infrastruktury přichází i péče o ni,
zabezpečení jejího provozu. Obec založila pro tento účel
příspěvkovou organizaci Technické služby, nezávislou na 
změnách v zastupitelstvu daných volbami, aby byl provoz
zajištěn kontinuálně na profesionální úrovni. Veškeré provozy
- vodovod, kanalizaci, kompostárnu, sběrný dvůr, správu 
lesa, správu obecního majetku, údržbu obce… vše si obec 
zajišťuje samostatně a dík Technickým službám kvalitně.
5.  Příspěvkové organizace
Mateřská škola Stonožka Struhařov - Letos uplynula 5ti letá 
doba udržitelnosti projektu rozšíření MŠ, které jsme dík skvělé
práci paní ředitelky M. Toťové a jejích kolegyň učitelek,
pomocnic, kuchařek podařilo zvládnout bez ztráty kytičky.
Struhařovské děti i díky nim prožívají ve Struhařově
šťastné dětství a jsou připraveny dobře na start do škol. 
Obec fi nancuje provoz MŚ a podporuje ji v její činnosti.
Technické služby Obce Struhařov - Jak výše uvedeno, zajišťují
technickou správu všech provozů obce jak nejlépe umějí
a patří jim za to dík. Obec poskytuje provozní příspěvek pro 
pokrytí všech nákladů provozních činností a podporuje TS 
i organizačně.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů - zásahová jednotka 
našich „Dobráků“ pod vedením Karla Kulhavého opakovaně
prokazuje svou připravenost a obětavě hasí a pomáhá, kde 
je třeba. Nové CAS s milionovou spoluúčastí obce si tak 
bezesporu zasloužila. Obec poskytuje JSDH každoroční
příspěvek – fi nancování jejich potřeb pro fungování jednotky.
Hasiči na oplátku rádi pomohou, když obec potřebuje
pomoci s padlým stromem či ucpanou kanalizací.
6.  Zapojení v regionu (spolupráce, partnerství)
Obec je aktivním členem Dobrovolného svazku obcí Region
Jih, který postavil a provozuje regionální vodovod, dále DSO 
Ladův kraj, který propojuje obce obnovou cest v krajině,
cyklostezkami, akcemi v regionu atp.
Obec je rovněž členem MAS Říčansko, díky kterému se daří 
získávat dotace na některé investiční projekty.
Struhařov inicioval spolupráci obcí v odpadovém hospodářství,
v aktivitě k omezení tranzitní dopravy po komunikacích 
v regionu, zapojil se do společného projektu úsekových
měření rychlosti s cílem zvýšit bezpečnost dopravy atp.
Zkrátka Struhařov je v regionu významným partnerem 
mnoha projektů a aktivit meziobecní spolupráce a mnohé 
z nich i vede.

Souhrn opatření Strategického plánu, který byl na počátku volebního období sestaven na základě návrhu zastupitelů
a preferencí občanů v anketě, dobře zobrazuje, kterých cílů se podařilo dosáhnout, kterých částečně a které na svou
realizaci ještě čekají do dalšího období:

Závěrem si dovolím shrnout, že velkou většinu ambiciózních cílů, které si končící zastupitelstvo vytklo, se dařilo realizovat. 
Některé se podařilo dotáhnout do konce, některé jsou rozpracovány a jen na pár se prostě nedostalo. Šíře vytčených aktivit 
se nedala úplně pojmout v reálném čase a kapacitě, ale je, myslím, patrné, že dík maximální snaze se podařilo opravdu 
urazit zas velký kus cesty v rozvoji Struhařova, na který můžeme být právem hrdi.

        Dagmar Zajíčková, starostka
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Dotace, dotace, dotace!!!
 „Dotace“ - slovo, které je pro mnohé administrativní strašák jen obtížně zvladatelný. Spousta nesmyslných
pravidel, nařízení, stohy zbytečného papíru, kličkování mezi podmínkami mnohdy protichůdnými, při realizaci strach z velké
zodpovědnosti za výsledek s fi rmami, které vyhrávají soutěže jen nízkou cenou, hromady kontrol… to všechno
a další strasti přináší systém evropských i národních dotací… Jenže bez nich se mnoho nepostaví. Tolika
prostředky obce neoplývají, aby dokázaly z rozpočtu fi nancovat potřebné investice.

 Kdysi kdesi jsem snad říkala, že ke starostování mě dohnal dlouhý seznam vizí, co vše by se dalo ve Struhařově 
zlepšit a měla jsem za to, že se to podaří za jedno volební období… inu naivní představa. Za 4 období se nakonec podařila 
většina z těch představ splnit a jsem ráda, že tak Struhařov opravdu má, co potřebuje. Seznam vizí sice není u konce…
a … asi nikdy by nebyl. Jen již tyto vize struhařovských potřeb již předávám do rukou dalších zastupitelů, kteří, jak doufám, 
budou v dobrém díle pokračovat stejně dobře a já jim v tom budu držet palce!

 Pro představu níže uvádím přehled dotací za všechny 4 volební období, kdy jsem se snažila spolu se spoustou
pomocníků (díky všem!) vize plnit.            Dagmar Zajíčková, starostka

 DOTACE  ZÍSKANÉ PRO   OBEC  
  

   

Rok Účel Částka dotace Poskytovatel Příspěvek obce 

2003 Výstroj JSDH Struhařov 173282 SK 0  

2004 Rekonstrukce kabin TJ Sokol Struhařov 300000 SK 100000 

2004 Rekonstrukce sálu Požárního domu 180000 SR-POV 180000 

2004 Stanice pro vyhlašování poplachu 43000 SK 0  

2005 Rekonst. trávníku a oplocení fotbal.hřiště TJ 70000 KÚ SK 19000 

2005 Rekonstrukce vytápění MŠ, hygien.předpisy 50000 SK - POV 50000 

2005 Rekonstrukce márnice a oplocení hřbitova 50000 SK - POV 50000 

2005 Příprava projektové dokumentace Struhnet 140000 MMR - výdaj SR 51250 

2005 Stavba hrobu neznámému ruskému vojínovi 36070 Velvyslanectví RF 0  

2006 Zásahová výstroj a výzbroj, plovoucí čerpadlo 140000 SK 0  

2006 Radiostanice pro JSDH 32500 SK 0  

2006 Sanace památných lip náves 43078 MŽP 0  
2006 Výstavba informační sítě a připojení k  Internetu 371606 MMR + SROP 65600  

2006 Rekonstrukce dět. hřiště MŠ 50000 SK - POV 52409 

2006 Stavba vodovodu v obci Struhařov 24389519 (OPI) ERDF + SFŽP 10304035* 

*2003-06 Celkem 2003-06 26 069 055  10 872 294 
     

2007 Oprava pomníku na Školním náměstí 130000 Min.obrany 33 000 

2007 Radiostanice pro JSDH 31835 SK 3257 

2007 Dopravní značení v obci 60000 SK - POV 130964 

2007-08 Stavba čistírny odpadních vod Struhařov 5000000 SK - FŽP 2925296  

2008 Nákup hasičského vozu 950000 SK 204470 

2008 Výměna oken v MŠ 63650 SK - POV 68 870 

2008 Úroky z úvěru 91079 SK - POV 124 346 

2008 Dopravně bezpečnostní opatření 175000 SK 44799 

2008 -09 Stavba kanalizace 36000000 PRV - SZIF 10000000 

2009 Odbahnění Hliněného rybníka 2025160 OPŽP 225017 

2009 
„Kdo si hraje, nezlobí“ Rozšíření dětského hřiště – 
prvky pro mládež ,OS Struhadlo+ obec 568135 MAS – PRV - LEADER 63127 

2010 
Obnova hasičské zbrojnice, zejména společenského 
sálu Struhařov- okna, vodoinstalace SDH + Obec 329940 MAS – PRV - LEADER 36660 

2007-10 Celkem 2007-10 45 424 799  10 493 949 
     

2011 
Dětské hřiště pro malé sviště – rekonstrukce hřiště 
MŚ Struhařov 550009 MAS – PRV - LEADER 183337 

2011 Revitalizace návsi Struhařov - I. etapa 699 019 MAS – PRV - LEADER 284 087 

2012 Rozšíření MŠ Struhařov 19796232 ROP  SK 4949059 

2012 Struhařovské aleje 200000 MŽP 50000 
2012, 
2013 Kompostárna 9413873 OPŹP - SFŽP 1568972 

2013  Revitalizace návsi II. etapa 494999 MAS – PRV - LEADER 172322 

2013 
Rozsvícené Zahrady – rekonstrukce a rozšíření  
veřejného osvětlení v ulici V Zahradách 347967 

MAS – PRV - LEADER 
146586 

2013 
Krásné vyhlídky (Klub seniorů Mnichovice + 
Struhařov, Mnichovice, Klokočná) 500000 

MAS – PRV - LEADER 
50000 

2014 
Bezpečně za sportem – rekonstrukce ploch u 
fotbalového hřiště (TJ Sokol + Obec) 489213 MAS – PRV - LEADER 108295 

2014 
Teplo pro společenské aktivity – rekonstrukce 
vytápění v požárním domě 298913 MAS – PRV - LEADER 87288 

2014 Povodňové škody 550000 MMR 350000 

2014 Rekonstrukce a modernizace místních komunikací 5069359 ROP SK 1200000 

2011-14 Celkem 2011-14 43 840 225  10 649 946 
     

2015 
Rekonstrukce a modernizace místních komunikací II. 
etapa– ulice u Rybníčka a spojovací 6450496 ROP SK 1600000 

2015 
Rekonstrukce a modernizace místních komunikací III. 
etapa 4438427 ROP SK 1100000 

2015 Separace a svoz BRKO na území obce Struhařov 1534908 OPŹP - SFŽP 170545 

2016 
Separace a svoz BRKO na území svazku obcí 
Region Jih 4438427 OPŹP - SFŽP 50000 

2016 Chodník Mnichovická 3400000 SFDI 1000000 

2016 Sběrný dvůr Struhařov 4000000 OPŹP - SFŽP 1000000 

2016 Hasičský vůz CAS  7100000 IROP 800000 

2018 Průzkumné vrty pro pitnou vodu Struhařov 859056 SFŹP 214764 

2018 Územní plán Struhařov 206184 MMR 60000 

2018 
Rekonstrukce a rozšíření Požárního domu ve 
Struhařově 4750000 MAS/ IROP 2250000 

2018 
Struhařov – bezbarierový chodník podél II/113 
(Ondřejovská 8538000 SFDI 3000000 

2015-18 Celkem 2015-18 45 715 498  11 245 309 
     

 
Celkem za období 2003-2018 

 16 let 161 049 577  43 261 498 



Slovo místostarostky
 Čas letí ani si to člověk neuvědomuje, rok... pět… 
osm let... . Děti mé  i mých přátel  nápadně povyrostly.   
Noví občánci, které  jsem vítala na počátku svého působení 
v zastupitelstvu, již někteří sedí ve školních lavicích. Osm 
let  je  dlouhá doba, ale ohlédnu-li se zpátky, uteklo to rychle
a vlastně to byla chvilička. 
 Postupem doby jsem si zvykla na rychlý běh mých 
dní, ale cítím, že  je třeba se zastavit a začít vracet své dluhy
- čas mé rodině, kamarádům a kolegům v práci, čas sama 
sobě. A tak ani mé jméno nenajdete na kandidátních
listinách pro nadcházející komunální volby.  Změna je život.
    Za dobu působení v zastupitelstvu jsem získala
nejen spoustu nových zkušeností, pár šedin na hlavě, ale  
především jsem poznala velkou řadu lidí, bez kterých by 
náš Struhařov nebyl, čím je.  
 Co člověk, to názor. Věci by se přeci nehýbaly 
vpřed, kdybychom všichni mysleli a dělali totéž. Dokázali 
jsme však, že jsme  schopni najít společná řešení. A bylo 
jedno, jestli jednal či mluvil zastupitel, baráčník, hasič, 
sokol, rybář... byl to totiž Struhařovák (čka)… a většinou 
převážilo to nejlepší řešení pro Struhařov. 
 

 

A  když se teď rozhlédnu po tom našem Struhařově,
musím nás všechny pochválit, jsem na nás hrdá.  
 Bylo mi ctí stát v „v zádech“ Dáše Zajíčkové, bylo 
mi ctí být vaší místostarostkou a věřím, že budu moci být 
nadále pyšná  na to, že jsem Struhařovačka i když naplavená.
 Všem, kteří mi byli nápomocni, bych chtěla poděkovat
jednotlivě, ale je vás příliš mnoho… tak alespoň takto vám 
posílám své velké díky!!!
 Věřím, že nás čeká krásný barevný podzim plný 
pozitivní energie, který přinese nový elán do řad nově 
voleného zastupitelstva. Novým zastupitelům pak nezbývá
než popřát dostatek pracovní energie a výdrže  v boji s úředním 
šimlem, rozhodnutí  upřednostňující většinu a hodně štěstí, 
které je ke všemu třeba.
 Struhařováci, Habrováci, Horňáci, Dolňáci, sousedé,
kamarádi a známí… mějte se všichni, co nejkrásněji
a nejzdravěji. Těším se na společná setkání  u  pivka či jen 
tak na cestách nejen struhařovských.

Vaše dosluhující místostarostka
Lenka Šourková
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB  
 

do Zastupitelstva obce Struhařov   do Senátu Parlamentu České republiky  
 

Starosta obce Struhařov podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

 

oznamuje: 
 

1. Volby do Zastupitelstva obce Struhařov a volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají:    

- v pátek 5. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a  
- v sobotu 6. října 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.  
  

2. Místem konání voleb  
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Oú Struhařov, Mnichovická 179, 25164 Struhařov pro voliče s trvalým 
pobytem ve Struhařově 
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče 
okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.  
5. Volby do zastupitelstva obce /města: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České 
republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, 
jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.  
6. Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.  
  

V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:  
- dne 12. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a  
- dne 13. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.  
  

V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb. 

UPOZORNĚNÍ
V pondělí 8.10.2018 bude knihovna zavřena.
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KULTURA VE STRUHAŘOVĚ

 Léto je za námi a spolu s ním i tradiční akce, jako koncert Vanua 2, Přátelské posezení u táboráku či Pohádkový les
s Rozlučkou s létem. Opět jsme dokázali, že se ve Struhařově umíme bavit.
 Do konce roku je v plánu ještě několik akcí, ale od prosince z nich musíme vyřadit ty, které se mají konat v Požárním domě. 
Důvod je ten, že se podařilo získat dotaci na její rekonstrukci, a tak sice jednu sezónu budeme bez jarmarku a bez plesů, ale o to víc 
se můžeme těšit na sezónu příští, kdy budeme mít akce v hezčím prostředí. Pro organizátory plesů máme dohodnutou variantu,
kdy můžou struhařovský ples přesunout do Hostince na Klokočné – věřím, že spousta lidí si za tradiční zábavou rádi dojdou.
Jen doporučuji včas paní vedoucí kontaktovat a domluvit termín co nejdříve, jelikož i Klokočenští nejsou v akcích pozadu.
 Zbytek akcí, které jsou plánované do konce roku jako obecní, by měly být beze změn, pokud nové Zastupitelstvo
nerozhodne jinak.
          Markéta Hodrová

 
    TERMÍNY KULTURNÍCH AKCÍ

    13. října – Pochod Krásné Vyhlídky

    20. října – Podzimní zábava (hasiči)

    27. října – Podzimní táborák + dýňování (F. Sklář)

    listopad – Posezení po podzimní půlsezóně

    30. listopadu – Mikulášská - Struhařovské peklo

    1. prosince – Mikulášský běh

    9. prosince – Vánoční setkání seniorů

    15. prosince – Zpívání pod stromem (Obec Struhařov)

    21. prosince – Slunovrat (F. Sklář)

    31. prosince – Silvestrovská vyjížďka na kolech

   Změny kulturních akcí vyhrazeny 

MALÁ ROMANCE POZDNÍHO LÉTA

DNES KÝVLA
NA MNE HVĚZDIČKA
Z TĚCH POTÁCIVÝCH
VÝŠEK
TAK MALÁ BYLA
MALIČKÁ
JAK OČKA BÍLÝCH
MYŠEK
SNEZ SE MI NA DLAŇ
HVĚZDIČKO
NESMÍŠ SE
NESMÍŠ BÁT
V MODRAVÝCH VEČERECH
U ŘEKY
BUDEM SI
SPOLU HRÁT

L.M.
PANTATÍNEK OB STRUHAŘOV

   TERMÍNY KULTURNÍCH AKCÍ

13. října – Pochod Krásné Vyhlídky

   20. října – Podzimní zábava (hasiči)a

   27. října – Podzimní táborák + dýňování (F. Sklář)a

   listopad – Posezení po podzimní půlsezóněd

   30. listopadu – Mikulášská - Struhařovské peklou

   1. prosince – Mikulášský běhe

   9. prosince – Vánoční setkání seniorůe

   15. prosince – Zpívání pod stromem (Obec Struhařov)e

   21. prosince – Slunovrat (F. Sklář)e

   31. prosince – Silvestrovská vyjížďka na koleche

  Změny kulturních akcí vyhrazeny

ANENSKÁ ZÁBAVA

 V sobotu 28. července 2018 pořádala obec Baráčníků Struhařov již tradičně 11 rokem Anenskou zábavu u fotbalového
hřiště. Příjemné posezení s přáteli a písničky, které jsme si zazpívali s Klokočskými harmonikáři. Nádherná slunečná obloha,
příjemné překvapení v podobě občerstvení s úsměvem na tváři pro nás připravil Filip, Vojta a Luboš. Kluci, bylo to moc 
příjemné, děkujeme. Děkujeme hostům, kteří přijali naše pozvání, přišli se spolu s námi pobavit a společně jsme si užili 
krásné sobotní odpoledne.

Za obec Baráčníků Struhařov
Magdalena Jungvirtová



10

HASIČI STRUHAŘOV MAJÍ MISTRA ČR V DOROSTU

 V neděli 17. 6. nás čekalo Krajské kolo  dorostu ve Vlašimi, na které  postoupili dva naši dorostenci: Markéta Löserová
a Martin Šourek. Po první disciplíně 100m s překážkami zaujala Markéta průběžné 9. místo (čas 23,74s) a Martin místo 1. 
(čas 19,59s). Následovaly písemné testy, ve kterých ani jeden neudělal chybu. Po obědě se  k dvojboji jako první  na start  
postavily dorostenky. Naše Markéta časem  20,35s  získala 5. místo a v celkovém pořadí  obsadila tak krásné 7. místo.
Po dorostenkách přišli na řadu dorostenci. Martin už prvním pokusem ukázal, že dvojboj je jeho silnější disciplína a zaběhl 
svůj dosavadní osobní rekord  - 16,97s. Stal se tedy vítězem nejen dvojboje, ale v celkovém pořadí vybojoval 1. místo, které 
mu zajistilo postup na Mistrovství České republiky. 

 Oba nám udělali obrovskou radost!!! Ale bylo třeba se vrhnout do dalších tréninků. Připravovali jsme se každý den,
do mistrovství v Plzni nám zbýval necelý měsíc, nebylo času nazbyt.

 Mistrovství  ČR dorostenců v hasičském sportu probíhalo ve dnech 4. a 5. července. Martin zahájil první den
bezchybným vyplněním písemného testu. K večeru se pak ve druhém rozběhu postavil na start 100m s překážkami.
V prvním pokuse však připravené hadice spadly  a   částečně Martina zpomalily, přesto dosáhl dobrého času (20,95s).
Ve druhém  pokuse  vyšlo vše na jedničku. Martin proběhl cílem v čase 17,65s. Znamenalo to vylepšení osobního rekordu, 
vítězství  v této disciplíně  a  průběžné 1. místo.  Nervozita sílila  a  když se Martin postavil druhý den ke dvojboji, nikdo
z nás ani nedýchal.  První pokus v čase 16,50s byl sice rychlejší než dosavadní osobní rekord, ale neznamenal  čelní umístění
v této disciplíně. Nezbylo nic jiného než ve druhém maximálně zariskovat. A povedlo se!  Martin proskočil  „oknem“ bez 
dotyku nohou, umístil bezpečně „hasičák“ na desku a prolétl  cílem v čase 16,03s. Opět si vylepšil osobní rekord a se zatajeným 
dechem jsme očekávali výsledek posledního rozběhu. Nenašel se však již nikdo, kdo by tento čas překonal. Neuvěřitelné
se stalo skutečností… Martin se stal i ve dvojboji jednoznačným vítězem a  dvě první místa mu zajistily celkový titul mistra 
České republiky v mladším dorostu pro rok 2018!!! 

 Cesta domů byla plná euforie, nicméně unavený Martin ji téměř celou prospal. Po příjezdu do Struhařova na něho 
u hasičárny čekala hrstka gratulantů, houkajícího auto a jeho kamarádi z týmu, kteří  ho postříkali vodou ze džberové
stříkačky. Gratulace od všech příznivců a následný přípitek Martina dojal k slzám.

Chtěli bychom poděkovat za milé přivítání. Díky i všem, kteří nám fandili a drželi palce, jak na stadiónu tak i doma. 

Jakub Šourek, vedoucí  dorostenců, SDH Struhařov
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STRUHAŘOVSKÁ CYKLO30 2018

 Sbor dobrovolných hasičů ve Struhařově uspořádal v sobotu 19. září již II. ročník závodu na horských kolech 
pod názvem STRUHAŘOVSKÁ CYKLO30. Jak rostoucí zájem o tuto akci ukazuje z události místní se již stává událost
regionální. Na start se postavilo v sobotu již 58 závodníků, kteří se vydali na trať dlouhou 30 kilometrů po lesních stezkách 
v našem okolí. Nadšení a kladné ohlasy všech účastníků po dojezdu ukazuje, že se jedná o velmi zdařilou akci s rostoucí 
účastí. Nabízíme projížďku krásnou přírodou, jak pro závodníky, tak pro rekreační cyklisty, kterou vždy zakončíme malým 
občerstvením a posezením. Do tohoto ročníku jsme si nesli postřehy a vylepšení z minulého roku a i letos již máme několik 
nápadů na pozvednutí závodu v roce 2019, a to hlavně v oblasti bezpečnosti a celkového servisu pro závodníky. Děkujeme 
všem za účast, hlavně těm nejmenším, kteří dokázali s přehledem zdolat třiceti kilometrovou trať.

Těšíme se na Vás opět na startu STRUHAŘOVSKÉ CYKLO30 v roce 2019.
Karel Kulhavý
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IV. t ída, odd lení B 2018-2019 - výsledky A mužstva: Okresní p ebor starších žák  (Benešov) 2018-2019

12. 9. Struha ov - Lojovice 3:3 (2:2) Mich. Petr , O. Kutman, 
Kucha  

2. 9. Senohraby - Struha ov 0:5 (0:1) Novák 2, Eliáš, 
Hladík, Pác 

1. 9.  Struha ov - Sv tice 1:1 (0:1) Novák 9. 9. Struha ov - Maršovice 2:1 (1:1) Eliáš, Pác
8. 9.  Senohraby - Struha ov 1:3 (1:1) Wustinger, Šticha, 

Chalupecký 
16. 9. Struha ov - 

Ond ejov/Chocerady 
1:4 (0:2) Novák 

15. 9. Struha ov - K enice 3:3 (2:1) Hruša, J. Kutman, Hanek     

Okresní p ebor mladších žák  B 2018-2019 Posázavská liga starých gard 2018 (jaro-podzim) 

1. 9. Struha ov - Sib ina 2:2 (0:0) Hladík 2 25. 8. Struha ov - Sázava 3:0 (kont.)
5. 9. Struha ov - Vyžlovka B 3:3 (3:1) Kníže 2, Šuman 16. 9. Struha ov - Chocerady 6:0 (3:0) Váša 3, Dvo ák 

2, Horá ek 
9. 9. Brázdim - Struha ov 0:19 (0:6) Šuman 8, Kníže 5, 

Schwarz 4, Krej ík, Pejzl 
 

15. 9. Struha ov - Báš 1:3 (1:0) Šuman

Individuální ceny

Nejlepší hrá Roman Alba (Penguins)
Nejlepší branká Filip Váša (Garda)
Nejlepší st elec Martin Veselý (Rodi e) 

Memoriál J. Med ického 2018 - 

kone né po adí 

1. Penguins
2. Struha ov „Rodi e“ 
3. Struha ov „Garda“
4. Struha ov „A2“ 
5. Výb r Vietnam
6. Ond ejov 
7. Standa tým 
8. Struha ov „A1“ 

Nová fotbalová sezóna je již 
v plném proudu. Na podzim 
máme v sout žích o jeden 
struha ovský tým mén , 
neobsadili jsme letos kategorii 
starších p ípravek. I tak ale 
z stává hrá ská základna t ch 
nejmladších stále široká. 
 A mužstvo zahájilo 
boj o návrat do III. t ídy 
s omlazeným kolektivem a 
zatím „jede na remízové vln ,“ 
ke t em nerozhodným 
výsledk m p idalo vít zství 
v Senohrabech. Garda ve 
svém prvním podzimním 
zápase zvít zila bez boje 3:0, 
nebo  soupe  ze Sázavy se 
k utkání nedostavil, a poté 
rozdrtila Chocerady 6:0. 
Mladší i starší žáci o t etím 
zá íjovém víkendu svorn  
poprvé prohráli. Mladší 

p ípravka skon ila t etí na 
turnajích v  Dobrém Poli (foto) 
a v Lou ovicích. 

Populární letní turnaj se letos uskute nil 4. srpna 
op t za ú asti osmi tým . Jak je již tradicí, celá 
akce m la velmi dobrou organizaci a k celkovému 
úsp chu p isp lo i krásné, by  horké, po así.  

 

STRUHA OVSKÝ FOTBAL 

Struha ovské týmy slaví st íbro a bronz. 

Ani letos na memoriálu nechyb l zápas 

d tí a maminek (uprost ed)… 

 

MEMORIÁL JAROSLAVA MED ICKÉHO 2018

8 5   L E T 

1 9 3 3 - 2 0 1 8

VSTUPUJE DO SEZÓNY 2018-2019 
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo odsouhlasilo:

Zasedání č. 6/2018 konaného dne 27.6.2018
  1.    Členy hodnotící komise pro výběr zhotovitele stavby Rozšíření a rekonstrukce Požární zbrojnice ve Struhařově
  2.    Nabídku TDI pro stavbu Rozšíření a rekonstrukce Požární zbrojnice ve Struhařově
  3.    Smlouvu na dotační řízení při realizaci projektu pro stavbu Rozšíření a rekonstrukce Požární zbrojnice ve Struhařově
  4.    Příspěvek Mnichovicím na ZŠ ve výši 1 089 028,- Kč s podmínkou prodloužení dohody o spádovosti od r. 2018 na 15 let.
  5.    Pro kompostárnu uvolnit z rozpočtu 300 000,- Kč na nákup nového stroje (síta)
  6.    Smlouvu na výkon TDI k projektu Chodník podél komunikace II/113 ve Struhařově
  7.    Stanovy SORJ
  8.    Uvolnění prostředků z rozpočtu obce v celkové výši 26  600,- Kč na odměny zaměstnanců TS.
  9.    Uvolnění prostředků z rezervního fondu na opravu překopávače ve výši 31 881,42,-Kč. 
10.    Zakoupení party stanu a ozvučovací aparatury v celkové hodnotě do 50 000 Kč.
11.    Záměr pronájmu malého hřiště pro účely příměstského tábora
12.    Realizaci reklamace svítidla u všech nově instalovaných lamp (2x ulice Požárníků, 1x ulice Zelená).
13.    V případě trvání zájmu Klubu seniorů Mnichovice o dotaci na rok 2019, doporučujeme podat žádost do 15. listopadu 2018.
14.    Jmenování komise pro opravu ul. Ve Struhách

Zasedání č. 7/2018 konaného dne 22.8.2018
  1.   Zadávací dokumentaci a Návrh Smlouvy o dílo k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce a rozšíření hasičské
        zbrojnice JSDH Struhařov“
  2.   Rozpočtové opatření č.4/2018
  3.   Dodatek č.1 k Dohodě o vytvoření společného školského obvodu s Mnichovicemi
  4.   Návrh zásad regulace ÚS 
  5.   Úvěr pro výstavbu chodníků Ondřejovská a rekonstrukci hasičny ve výši 4 mil. Kč a splatností na 7 let s čerpáním
        do konce r. 2019 a pověření paní starostky podpisem smlouvy.
  6.   Smlouvu o dílo s fi rmou Edip. k projektu omezení tranzitní dopravy na ulici II/113 Ondřejovská a pověření paní starostky
        podpisem této smlouvy
  7.   Odsunutí řešení žádosti o vydání souhlasu obce s šíří vybudovaných chodníků v rozvojové zóně Optreal, až budou odstraněny  
        reklamované vady, včetně řešení odvodnění pozemků
  8.   Zřízení přístupu a příjezdu k pozemku parc. č. 721/32 na vlastní náklady žadatele
  9.   Podání Žádosti o dotaci na Krásné vyhlídky II. Etapa na SZIF
10.   Navrhované řešení stavby obchodu za splnění podmínek odstranění přístavku, odstranění stávajícího zdroje vytápění a zachování 
        prodejny potravin v přízemí
11.   Přijetí nejnižší nabídky od fi rmy Antoš ve výši 237.769.84,- Kč vč. DPH pro rekonstrukci komunikace Ve Struhách
12.   Doplnění jedné lampy VO v ulici Luční po dodání souhlasu dotčených sousedů.
13.   Pronájem veřejného prostranství pro TV natáčení

Zasedání č. 8/2018 konaného dne 19.9.2018
  1.   Složení výběrové komise pro projekt „Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice JSDH Struhařov“
  2.   Dodatek smlouvy s Mnichovicemi v původním znění, pokud nebudou připomínky obce přijaty
  3.   Příkazní smlouvu na autorský dozor s limitem do 50 tis. Kč k projektu ,,Chodníky Ondřejovská“
  4.   Uvolnění 45.000,- z rozpočtu Obce na opravu střechy kabin a pověření Sokola z.s. předložením min. dvou nabídek na jeho  
        realizaci a samotnou realizací opravy
  5.   Přeložení 60.000,- z dotace Sokola z.s. na účely zřízení zavlažování hřiště, za podmínky předložení a odsouhlasení technického 
        řešení
  6.   Kupní smlouvu na pozemky parc. č. 599/2, 599/1, 619/1, 620, 630/8, a 632/68 v k.ú. Struhařov u Mnichovic
  7.   Vypracování RO č. 5 v návaznosti na nově vzniklé výdaje
  8.   Nesouhlas s žádostí o zatrubnění příkopu U Lesa a jeho spolufi nancování
  9.   Žádost o posun sloupu VO v ul. Spojovací
10.   Žádost JSDH Struhařov o uvolnění částky 50 tis. Kč z Rozpočtu obce na posílení Rozpočtu JSDH na pohonné hmoty do nové CAS

PODĚKOVÁNÍ

 Děkuji panu Oldřichu Markovi staršímu, jménem svým i pozůstalých starajících se o hrobová místa našeho hřbitova
za opravu a celkovou repasi  hřbitovní pumpy. Zároveň je třeba poděkovat za opravu staré studny pod hřbitovem využívané  
paní Petrou Rozboudovou, která se hezky stará o přilehlé stromy a zeleň pod obeliskem.   
       Technické služby - Dlouhý
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Srdečně zveme na výsadbu Stromů Republiky
u příležitosti 100let od založení Československa

Sraz v 9:15 u Požárního domu, odkud se společně vydáme k místům, kde zasadíme ,,stromy Republiky“
(zastavení č.5 KV, Mikešova cesta - zastavení U husopasky). Pro starší občany bude u Požárního domu zajištěn 

odvoz. Po zasazení stromů se společně přemístíme k Hliněnému rybníku, kde bude čekat vodník
a můžeme se těšit na drobné pohoštění.

Realitní okénko
Dotaz:
Dobrý den, měla bych dotaz. S přítelem jsme si před 
dvěma lety koupili byt na hypotéku. Na katastru jsme 
vedeni jako podíloví spoluvlastníci. Nyní se rozcházíme
a já bych chtěla svůj podíl (50%) převést na něj. Ráda 
bych věděla, zda bychom v případě darovací smlouvy 
platili darovací daň. V bytě spolu žijeme již dva roky 
ve společné domácnosti, ale trvalé bydliště mám stále 
hlášené u rodičů. Jak je to s darovací daní u nemovitosti
zatížené hypotékou?
Odpověď:
Dobrý den, protože jste spolu žili ve společné domácnosti
déle jak jeden rok, spadáte do II. skupiny a ta je od 
daně darovací osvobozena. Navíc nebudete platit 
ani daň z převodu nemovitostí, protože převod bude 
bezúplatný. Hypotéka také nemá vliv.

Dotaz:
Dobrý den, rád bych zjistil, zda je možné přepsat
nemovitost, která je zatížena hypotékou ještě na několik
let, na moji matku, která pobírá jen invalidní důchod?
Odpověď:
Dobrý den, doporučujeme obrátit se na zástavního
věřitele - banku, která poskytla úvěr, která Vám sdělí
podmínky pro převod vlastnictví na jinou osobu.
Nicméně podmínkou bude určitá bonita nového
zástavce, a zde mám obavy, že invalidní důchodce
těžko bude moci splácet hypotéku. Více Vám sdělí 
banka.

Miroslav Rada
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S PID Lítačkou teď můžete jezdit až na hranice regionů. 

MOBILNÍ APLIKACESLEVY A VÝHODYBANKOVNÍ KARTABEZ VALIDÁTORU IN KARTA ČD

pid.litacka.cz Stahuj a jeď!
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Roudnice 
nad Labem Štětí

Lítejte svobodně po Praze 
a Středočeském kraji

PŘEDSTAVUJEME NOVÝ REGIONÁLNÍ
DOPRAVNÍ SYSTÉM PID LÍTAČKA

 Cestujícím v městské hromadné dopravě v Praze a ve Středočeském kraji je nově k dispozici
rozšířená služba platby za jízdné. Cestující mají na výběr mezi více platebními kanály. Dochází
tak k zásadní modernizaci stávajícíhosystému odbavování v hromadné dopravě. Hlavním prvkem je
digitalizace a propojování systémů.

Díky novému odbavovacímu systému budou moci cestující dojíždějící ze Středočeského kraje konečně
využít jeden platební systém pro celou jízdu, což zajisté ocení více než 100 000 osob, které denně do Prahy
ze Středočeského kraje dojíždí. 

Na co se můžete těšit? 
Nově si cestující mohou zvolit nosič svého dlouhodobého časového kupónu. Buď jím bude jako dosud Lítačka,
nebo bude nově moci využít bezkontaktní bankovní kartu Visa nebo Mastercard, které jsou běžně v České
republice vydávány a vlastní je většina obyvatel. 
Dalším novým nosičem dlouhodobého časového jízdného bude In Karta ČD, který zajisté využijí ti, kteří cestují 
často vlaky ČD. 

Dlouhodobé časové jízdné se bude nahrávat na bezkontaktní bankovní karty nebo In Kartu ČD stejně jako
na Lítačku. Tedy přes e-shop PID Lítačky (www.pid.litacka.cz), nebo jako doposud na přepážkách ve Škodově 
paláci na Jungmannově ulici v Praze, či v některém z předprodejních míst ve stanicích metra. 

Nový e-shop PID Lítačky umožní nákup z pohodlí domova a cestující si budou moci zakoupit libovolnou časovou
jízdenku (na 30 dní až jeden rok) a už si nebudou muset chodit dlouhodobý kupón aktivovat k validátorům
ve stanicích metra. Jízdenka bude na kartě aktivována nejpozději 60 minut po jejím zaplacení.
V rámci nového systému je spuštěn také zcela nový webový portál pid.litacka.cz s přehledným e-shopem, kde si 
pohodlně cestující zakoupí nejen jízdní kupóny, ale v e-shopu si taky bude možné: 
- nakoupit jízdné dle vybraných pásem včetně kalku-
lace ceny; 
- nahrát kupon na Lítačku, bezkontaktní bankovní 
   kartu, IN kartu ČD; 
- aktivovat kupónu online (již nebude nutné
  chodit k validátoru v metru); 
- nastavit upozornění na vypršení platnosti kupónu; 
- změnit nosič během platnosti kupónu; 
- přes jednu registraci možnost spravovat více účtů 
  (využijí především rodiny a fi rmy pro své zaměstnance). 

Se spuštěním regionálního dopravního systému PID
Lítačka mají cestující k dispozici i novou uživatelsky
přívětivou mobilní aplikaci PID Lítačka, kterou si mohou
stáhnout zdarma. S aplikací PID Lítačka umožní cestujícím
zakoupit si všechny druhy krátkodobých jízdenek platné
od několika minut až na tři dny. 

Mobilní aplikace PID Lítačka cestujícím umožní:

- nakoupit jednorázové jízdné; 
- pozdější aktivování jízdného (při nástupu do vozu); 
- přeposlání jízdenky třetí osobě; 
- vyhledávání aktuálního spojení včetně výluk a omezení; 
- zobrazení aktivní mapy zastávek dle polohy uživatele; 
- přehled parkovišť komerčních a městských P+R 
  s možností okamžité navigace na tato parkoviště. 







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 vydávany Obecním úřadem Struhařov

OÚ Struhařov, Mnichovická 179, 251 64 Mnichovice, IČO 00240 800, Evidenční číslo MK ČR E 
14523

Grafi cká úprava: Markéta Hodrová, Redakce: starosta@struharov.cz, obec@struharov.cz
Příspěvky do dalšího čísla zasílejte do 14. prosince 2018 na email: obec@struharov.cz
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