
Zápis ze 13. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 6.11.2018 
 

Počet přítomných členů : 3 

Nepřítomni: 0 

 

Zapisovatel: Strašilová Olga 

 

Program: 

nebyl stanoven 

 

Projednávaná témata: 

 

V sobotu dne 17. listopadu od 14:00 proběhne v budově bývalé školy charitativní akce ve spolupráci 

s dětským onkologickým ústavem v Brně. Budeme vyrábět adventní věnce, vánoční ozdoby, barvit 

trička. Většina materiálu je zajištěná, ale pokud si přinesete vlastní, určitě ho využijeme. Kdo má 

tavnou pistoli, ať si ji určitě vezme s sebou. Pokud někdo není na tvoření šikovný nebo nebude mít 

v sobotu čas, může přispět finanční částkou nebo vytvořit kosmetický balíček pro maminky 

nemocných dětí. 

Vývoz biopopelnic bude až do konce listopadu probíhat v pravidelném režimu jako dosud. Data v 

zimních měsících zjišťuje paní Kozáková. Info následně rozešleme a vyvěsíme.  

A ještě info k vývozu biopopelnic: 

takže do konce listopadu pravidelně, v prosinci 4.12  a  18.12.2018 

v zimě – 15.1. 2019 , 12. 2.2019, 20.3.2019 

Shrabání listí na vsi a pode vsí, obecní plochy, kupky a svoz – zjistit na městě. 

Není v možnostech města poslat tam pracovníky, aby pohrabali celý Stržanov. 

Občané obdrželi biopopelnice a kompostéry a listí budou takto likvidovat. 

Pokud by už bylo všechno listí na zemi, mohli bychom přistavit jednorázově kontejner a odvézt ho, ale nelze 
tam posílat firmu na několikrát a hlavně platit – nakládání kupek a odvoz z vesnice do města. 

Přispějme tedy svými silami ke zkrášlení naší místní části a shrabejme listí před svými domy, i když 

se jedná o obecní pozemky. 

Pozvat pana Dvořák na kontrolu místního rozhlasu. Zvuk jde v mnoha místech ze dvou stran a pak je 

špatně rozumět nebo není slyšet vůbec. 

Zájem o každoroční vánoční tvoření. Pokud schválí knihovna, bude se konat zřejmě 25.11.2018 a 

pozvánky rozešleme. 

Mikuláš s čerty chodit bude. Zájemci se napíší v prodejně, pošlou email nebo SMS. Děti obdrží malý 

balíček od OV. 

Vánoční besídka proběhne 15.12.2018 v budově bývalé školy. 


