
Zápis z 19. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 7.5.2019 
 
Počet přítomných členů: 3 
Nepřítomni: 
 
Zapisovatel: Strašilová Olga 
 
Projednávaná témata: 
 
Dotaz na očkování psů: email od MVDr. Havránka rozeslán a umístěn ve vývěsce. Očkování proběhne 
dne 16.5.2019 v 18:00 hod. 
 
Na oponu se přišli podívat pan Elbl a pan Mikule z Regionálního muzea Žďár nad Sázavou. Podle jejich 
názoru by měla zůstat i nadále ve Stržanově v budově bývalé školy zejména kvůli podmínkám, na které 
je zvyklá. S tím také souvisí možná oprava školy, na kterou město dostalo dotaci z FONDU VYSOČINA – 
OBNOVA VENKOVA VYSOČINY. Aby ve škole zůstalo zachované mikroklima, měla by např. výměna oken 
proběhnout kus za kus ve stejném tvaru, materiálu i stylu. Okna dvě (nelze dvojsklo nebo trojsklo), 
dřevěné a stejný tvar. Tím se samozřejmě zvedne cena a dotace nebude dostačující. Zaslána na MěÚ 
žádost: a) ať navrhnou možné jiné opravy, které dotace pokryje, b) zda by nešlo stará okna zrenovovat, 
c) zaplatit zatím jenom část oken, d) nechat vyměnit za plastová bez ohledu na možné důsledky (např. 
výskyt plísně). 

Žádáme občany, aby po svých psích miláčcích uklízeli exkrementy. Sáčky jsme na MěÚ vyzvedli a nyní 
jsou k dispozici ve škole (v době kdy probíhá knihovna), v prodejně (během otvírací doby) nebo jsou 
umístěny na odpadkovém koši před prodejnou. 

V souvislosti s probíhajícím položení kabelů E.ON do země zaslán rovněž email na příslušné odbory 
MěÚ. Občané žádají o sdělení, jak bude probíhat uvedení do původního stavu zrevitalizovaných částí a 
místní komunikace. Také se jedná o případné problémy, které mohou vzniknout špatným postupem. 
Výkopy probíhají těsně podél plotů, takže by během dalších let mohlo dojít k narušení jejich stability. 

Další dotazy se týkaly vyčištění rybníčku u kapličky, zamezení vypouštění vody na místní komunikaci 
z domu č.p. 24 a možnosti přesunout lavičku u rybníka pode vsí, aby na příští rok vznikl prostor pro 
pálení čarodějnic. Na tyto zatím nepřišla žádná odezva. 

Pouť ve Stržanově se uskuteční dne 9.6.2019. 

Navrhujeme výlet pro děti a rodiče do některé ze ZOO. 

Nová i starší témata budeme řešit v rámci setkání s představiteli města na schůzce dne 26.6.2019 a o 
výsledcích budeme informovat na pravidelné schůzi ve Stržanově. 

Příští schůze bude 4.6.2019. 


