
Zápis z 2. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 6.12.2017 

 

Počet přítomných členů: 5 

Omluveni: 0 

Neomluveni: 0 

 

Zapisovatel: Strašilová Olga 

 

Program: 
1. Sousedské posezení 

2. Sraz rodáků 

3. Revitalizace 

4. Z jednání se starostou 

5. Ostatní 

 

Přehled usnesení: 
 

1. Sousedské posezení 

Sousedské posezení se uskuteční 16.12.2017 od 19:00 hod v budově bývalé školy. Živá hudba, 

tombola, občerstvení zajištěno. Poděkování za finanční dary. 

 

2. Sraz rodáků 

Poděkování občanům za zatím dodané fotografie a ostatní historické materiály. Občané byli 

požádáni o kontaktování příbuzných, kteří již ve Stržanově nebydlí, aby také poskytli fotografie a 

hlavně se srazu rodáků zúčastnili. K tomu bude také sloužit inzerát v novinách. Nejprve se žádostí o 

materiály a asi v dubnu oznámení o konání této akce. Zažádat město o spolupráci – bezplatná 

inzerce na všech městských plakátovacích plochách, v Novinách Ždárské radnice a Žďárském 

zpravodaji. Na hřišti není dostatek stolů a židlí – zažádat u obecního úřadu nebo hasičů ve 

Škrdlovicích (popř. Najdeku). Pouť se bude konat 9.6.-10.6.2017. Fotografie můžete předat 

v prodejně paní Matulkové nebo ostatním členům OV. 

 

3. Revitalizace 

Před prvním kontrolním dnem rozesláno oznámení občanům (email, vývěska, schránka) s 

kontaktem na pana Poula. Seznámení občanů s kontrolními dny, v čem spočívají. Závěr z prvního 

dne opět rozeslán (možnost přemístění vzrostlých dřevin z předzahrádek na své pozemky). Účastní 

se jich zástupci města z odboru rozvoje a místního plánovaní (pan Fuksa) a odboru komunálních 

služeb (Ing. Křesťanová), stavební dozor (pan Studený), zástupce firmy 3D Zahrady s.r.o. (pan 

Poul), která stavbu provádí, autorka projetku (Ing. Lipusová) a předsedkyně OV Stržanov (paní 

Strašilová). Ačkoliv panuje veliká nespokojenost s revitalizací, nelze s ní v současné době nic dělat. 

Paní Kutílková mluvila se starostou a ten jí přislíbil, že pokud se lidé domluví a předají konkrétní 

požadavky na stromy, které jsou bez závad, mělo by se to ještě projednat. 

Zaslat dotaz paní Zástěrové na MěÚ a také paní Lipusové, která by ke každému stromu měla mít 

dendrologický posudek. 

Paní Lipusová poskytla pojednání O projektu, které bude občanům rozesláno mailem, tištěná verze 

je k dispozici v prodejně. Vysvětluje záměr revitalizace, její přínos pro obec a popisuje změny 

jednotlivých částí obce. 

Zažádat na odboru rozvoje a územního plánování o zvětšenou mapu s popisem nově vysázených 

stromů, keřů a rostlin s českými názvy. 

 

4. 

Z jednání se starostou: na rok 2018 plánovaná rekonstrukce WC v budově školy. Budeme žádat 

město o výměnu/opravu vchodových dveří a oken. 



Zažádáno o novou vývěsku, bylo schváleno, má na starosti technická správa budov města. 

Zažádáno o el. zvonění do kapličky. Město zjistí cenu. Osadní výbor uspořádá veřejnou sbírku a o 

totéž zažádá církev. 

Návrh na snížení rychlosti v obci – obytná zóna na cestě ke Strži – je zbytečné, protože komunikaci 

využívají výlučně řidiči místně znalí. Policejní orgány by nedohlíželi na případné dodržování 

rychlosti a nemohlo by se parkovat mimo vyznačené plochy, což místní odmítají. 

Rozšíření vjezdu do Stržanova – první odbočka od Žďáru – prověření zákonné šířky vozovky, 

zvážit možnosti řešení. 

Informativní radar – prověřit možnosti, napojení na veřejné osvětlení (sloup u prvního vjezdu do 

Stržanova), náklady. 

 

5. 

Návrhy na využití peněz, rozpočet pro rok 2018 - zatím žádné, podle investice do zvonění a 

předběžných nákladů na setkání rodáků. 

Kontejner u točny se nevyřešil, protože z horního konce byla přítomna pouze paní Tomková. 

Mělkovice mají dva kontejnery na plasty a žádají o třetí (menší osadní část), bylo by dobré se 

kontejneru nezbavovat, ale spíš navrhnout jeho přemístění k ostatním. Přestěhování k 

„hasičárně“ nepřichází v úvahu, revitalizační zóna. Paní Lipusová (projektantka) při kontrolním dni 

také sdělila, že kontejnery u hřiště překážejí revitalizaci a bude s odborem komunálních služeb 

hledat nové místo. Podle sdělení paní Němcové a pana Zicha to tak není, tato část již leží mimo 

revitalizaci, prověřit na MěÚ. 

Strom u školy zatím ponechat, pokud ho nebude chtít pokácet E.ON. Je na něm vánoční osvětlení, 

které se sice bude vyměňovat, ale pokud E.ON přemístí vedení do země, vadit už nebude. Prověřit 

na MěÚ, zda už uplynula doba, po kterou se do silnice nesmí zasahovat – nová v rámci dotace na 

kanalizaci. Investice do nového osvětlení cca 50 tis. (zjišťovala paní Němcová) se občanům zdála 

příliš vysoká, zatím zamítnuto. 

Plakátovací plocha odstraněna, nepožadujeme novou. 

Žádost na STAKO (Pitka) o vyhrnování sněhu u paní Kutílkové, otáčejí se tam lidé, rozjezdí/ujezdí 

sníh, který pak ona musí vyhazovat. 

Paní Tomkové nahoře u hospody stojí auta, traktor nemůže projet zatáčkou kolem rybníka směrem 

dolu, a proto tam vůbec nezajíždí. Požádat pana Macháčka, který tam bydlí, aby parkoval za 

zatáčkou u vrat. 



Vánoční otevírací doba 

 
 

Sobota  23.12.2017     7:00 – 10:00 

 

Neděle 24.12.2017     zavřeno 
Štědrý den 
 

Pondělí 25.12.2017    zavřeno 
1.svátek vánoční 
 

Úterý 26.12.2017    zavřeno 
2.svátek vánoční 
  

Středa 27.12.2017    7:00 – 9:00 
 

Čtvrtek 28.12.2017    7:00 – 9:00 
 

Pátek 29.12.2017    7:00 – 9:00 

14:30 –15:30 

 

Sobota 30.12.2017    7:00 – 10:00 
 

Neděle 31.12.2017    zavřeno 
Silvestr 
 

Pondělí 1.1.2018     zavřeno 
Nový rok 
 


