
Zápis z 21. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 2.7.2019 
 
Počet přítomných členů: 1 
Nepřítomni: Strašilová, Matulková 
 
Zapisovatel: Jelínek 
 
Projednávaná témata: 
 

1. Rekonstrukce budovy bývalé školy proběhne takto - výměna trámů a výměna oken proběhne 
v průběhu srpna a to prozatím v počtu 4ks ( z čelního pohledu na školu pravá půlka budovy). 
Nová  okna budou ve stylu starých, tzn. dřevěná, dvojité sklo, stejný rozměr, tím se docílí 
stejného klimatu ve škole.  

 

2. E.ON - Dne 16.7.2019 od 7:30 hod do 16.30 hod bude přerušena dódávka elektrické energie.  

 
3. Rybníček u kapličky - Co se týče čištění rybníčku u kapličky jsme obdrželi od paní 

místostarostky L. Řezníčkové toto vyjádření: 

Rybníček je neprůtočný, nebo je zde minimální průtok a bude potřeba jej čistit průběžně. Omlouvám 
se, že jste museli tentokrát čistit sami, můžeme to i zařídit, ale bude to něco stát. Pokud zvolíte 
variantu, že čištění zařídíme my, museli bychom vám částku za čištění odečíst z rozpočtu. Pokud si 
vyčistíte sami, moc vám za to děkujeme a bude to jen za vaši práci☺ Rybníček by asi bylo vhodné 
provzdušňovat a dát tam násadu ryb, jak je uvedeno v zápise. Prosím o zpětnou reakci, zda toto chcete 
zabezpečit, či si zabezpečíte sami. 

Stržanov projeví zájem o instalaci provzdušňování a násadu ryb. Samotné čištění rybníčku a 
jeho financování je stále v jednání. 

 
4. Výlet pro děti a rodiče do ZOO Lešná, kde je zároveň i pěkný zámek - Při dostatečném zájmu 
pojedeme 21.9.2019. Přihlásit se je možno v prodejně, v místní knihovně nebo na tento email do 
10.8.2019. 

5. Dětský den na hřišti se uskutěční dne 31.8.2019. 

6. Exkurze do Dalešického pivovaru – při dostatečném zájmu pojedeme 19.10.2019 na exkurzi 
Dalešického pivovaru, kde se natáčeli legendární Postřižiny. Pivovar nabízí 3 okruhy prohlídek. 
V případě zájmu se prosím přihlašte na tento email nebo v prodejně a zároveň napište o jaký 
okruh prohlídky byste měli zájem. 

7. Zjišťujeme ceny na novou prolézačku na hřiště. Všechny akce a investice se uskuteční podle 
zájmu a také finančních prostředků. 

8. Byl vznesen dotaz, zda-li by mohla být část školy opět k dispozici k ubytování. Občané s tím 

vyjádřili nesouhlas, tzn. celá škola bude stále k dispozici občanům Stržanova 

Příští schůze bude 6.8.2019. 


