
 

Osadní výbor Struhařov  -  jednání č.1/2022           14.032022 

Přítomni: J. Štrach,   I.Martinča,   H.Vosátková,   J.Jedlička,  J.Neškudla, M,Vosátka, 
P.Valášek.  

Schůze se uskutečnila  v klubovně  dětského hřiště ve Struhařově. 

 

1.  Ladův kraj – Ukliďme Česko sobota 2.4.2022 v 9 hodin 

Rozsah úklidu : ulice, okolí rybníka, cesta k Mýnskému rybníku, dětské hřiště vyhrabat 
trávník, mimo úklid donést z lesa drobné dřevo. Prořez keřů na hřišti co nejdříve ještě 
v době vegetačního klidu zajistí P.Valášek přes Technické služby. 

Pytle a rukavice – Štrach,  buřty+chleba – Štrach,  zvací plakáty rozmístit na více 
místech v osadě  

2. Oprava chodníku – o stavu vyřizování  informoval P. Valášek 

3. Silnice u Křísova  - OV navrhuje i do budoucna zachovat stávající zjednosměrnění  ve 
směru od křižovatky u Stodoly po odbočku do ulice Návršní, které vyhovuje a navíc 
umožňuje vybudovat chodník. Konečná úprava pro obousměrný provoz by vyžadovala 
dosypání  hráze  nehledě na možné majetkové problémy s tím spojené.  Nutná je 
samozřejmě oprava povrchu vozovky a to nejen u Křísova, ale rovněž v celém úseku 
Smrková - Návršní.   

4. Víceúčelové sportoviště – osadní výbor očekává, že tato investiční akce, která má 
projekt a stavební povolení, bude v roce 2022 realizována. Kromě toho, že bude 
dokončen celý záměr centra Struhařova, se vzhledem k nové zástavbě se zvýší počet 
dětí, kterým by sportoviště mělo sloužit. Navíc OV v poslední době zaznamenává zájem 
o rekreační formy sportovních aktivit dospělých a seniorů (fotbálek, nohejbal, florbal), 
což dává tomuto záměru nový význam a důležitost. Změnu projektovaného povrchu 
hřiště ze zámkové dlažby s umělohmotnými kazetami na prostý betonový povrch 
projednají Štrach+Jedlička s útvarem investic OÚ. Místostarosta zařazení do plánu 
připraví po projednání v radě na jednání ZOK.  

5. Nákup grilu – OV navrhuje nákup moderního uzavřeného grilu s bočním topením. 
Máme možnost zadání výroby. Šlo by o sdílené zařízení také pro ostatní OV, spolky atd. 
Pořídili bychom do majetku obce z rozpočtu našeho OV pro letošní rok. 

5. Plán akcí na rok 2022 a rozpočet -  bude projednáno  2.4., zatím předběžně větší 
veřejná akce v květnu.   

  

Zapsal : Štrach 

                                                        

 

                                                                                  


