
Zápis z 25. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 5.11.2019 
 
Přítomní členové: Matulková, Strašilová 
Nepřítomni: Jelínek 
 
Zapisovatel: Strašilová 
 
Projednávaná témata: 
 
Zájemci o mikulášskou nadílku se přihlásí na tento email, v prodejně nebo u členů OV nejpozději do 
20.11.2019. 
 
Shrabané listí bude odvezené pravděpodobně do konce tohoto týdne. 
Informace o vývozu v zimním období, které jsou zveřejněny na stránkách města, platí i pro místní části. 

Vývoz biopopelnic v zimním období 

Upozorňujeme občany, že do 30. 11. 2019 je vývoz biopopelnic pravidelný – úterý či středa dle plánu svozu.  

V prosinci 2019 budou vývozy 2x měsíčně ve dnech 
10.12. - 11. 12. 2019 
29.12. - 30. 12. 2019.  

V zimním období (leden – březen 2020) bude vývoz prováděn 1x měsíčně (pouze v případě příznivých kli-
matických podmínek). 
Uvádíme přesná data svozu: 

21. 1. - 22. 1. 2020 
18. 2. – 19. 2. 2020 
24. 3. – 25. 3. 2020 

 
Vánoční tvoření pro sdružení ONKA proběhne v sobotu 23.11.2019 od 14:00 hod. v budově bývalé 
školy. 

Větve nad zastávkou směr ZR byly odstraněny. 

Nové úkoly – opět urgovat opravu kanálů a silnic, které byly poškozené při akci E.ON, umístění 
směrových cedulí na Strž, rozhlas. Zaslán email panu Dvořákovi z MěÚ, čekáme na odpověď. 

Bylo nahlášeno, že na kapličce začíná opadávat fasáda a znovu zažádáno o nové zastřešení studny u 
kapličky. 

Výměna dalších oken v budově bývalé školy je v dlouhodobých investicích. Město se bude snažit opět 
získat dotaci. K jejich vzhledu je dodatečný požadavek na otevírání i horní části kvůli mytí a údržbě. 

Na MěÚ byla podána žádost o zakoupení a instalaci nového osvětlení na vánoční smrk u školy. 

Pokud budou ještě v rozpočtu místní části nějaké peníze, zakoupí se pružinové houpadlo na hřiště. 

Nová i starší témata budeme řešit v rámci setkání s představiteli města na schůzce dne 30.10.2019 a o 
výsledcích budeme informovat na pravidelné schůzi ve Stržanově. Také z tohoto jednání se pořizuje 
zápis. Protože si někdo stěžoval, že z něj pouze čteme, bude nyní vyvěšený a rozeslaný emailem.  

Příští schůze bude 3.12.2019. 



Této schůze se bude účastnit Ing. Michal Bačovský, koordinátor Smart City, který by se chtěl zaměřit na 

níže uvedená témata. Vítaná jsou samozřejmě i další. 

Podle zkušeností z Mělkovic a Veselíčka se nejčastěji objevovaly tyto náměty: 
a)      Dopravní spojení do Zr – zajišťuje to  ZDAR nebo jiná firma? Je vyhovující? 
b)      Spolupráce se Zr při řešení veřejného osvětlení – je dobrá? 
c)       Odklízení sněhu v zimě 
d)      Hlášení místního rozhlasu – je možné hlásit i samostatně jen pro Stržanov, pokud se informace týká jen 

Stžanova? 
e)      Spolupráce se Zr při přípravě projektových žádostí na projekty z operačních programů 
f)       Jiná témata specifická jen pro Stržanov (např. v Mělkovicích a Veselíčku řešili co udělal s Kulturním 

domem v centru V.) 


