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Obecní úřad Strakov            Úřední hodiny:   

Strakov 3, 570 01   Litomyšl                         PO:  18,30 – 19,30 hod.  

                                                                          ST:   18,30 – 19,30 hod.    

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

prosinec je pro mne vždy bilancováním roku uplynulého a přípravou na rok následující. Pokusím se krátce shrnout 

tento rok a připomenout některé důležité momenty. Byl to rok zvláštní, především díky pandemii Covid – 19. Chtěl 

bych v první řadě poděkovat jednotce hasičů, za pomoc při rozvozu materiálu a také všem, kteří si jakýmkoliv 

způsobem pomáhali, např. při šití roušek nebo když někdo onemocněl. Bohužel i v naší obci se nám nevyhnula i úmrtí. 

Doufejme, že se nám podaří zvládnout i další vlny. 

Když jsem se podíval na plán akcí roku 2020, s překvapením jsem zjistil, že většina toho, co jsme plánovali, se nám 

podařilo splnit!!! 

Dokončení územního plánu - dlouhá a náročná akce, oprava parketu a další práce (pochvala „Rychlé rotě“), příprava 

projektů (chodník, cyklostezka), dopravní značení, boj o podobu D 35, revitalizace našeho rybníka, údržba v  obci, 

oprava osvětlení, řešení posílení telefonního signálu (to se také prodlužovalo) a další. Dobře hospodaříme v lese, více 

třídíme odpad, daří se nám údržba, rozjela se opět knihovna, funguje hasičský klub a další. Samozřejmě vždy je co 

zlepšovat a nic není dokonalé, ale při tomto ohlédnutí jsem si uvědomil, že se nemáme za co stydět. Největší radost 

mi ovšem činí to, že se do společných akcí pro ostatní zapojili další občané. Já vím, že se opakuji, ale pokud se budeme 

schopni domlouvat a vzájemně si pomáhat, nebudeme se mít zle. 

Čeká nás náročný rok 2021 – nevíme, co bude s pandemií, peníze na příští rok jsou nejasné (naštěstí máme rezervy). 

Nadějí mne naplňuje naše vzájemná spolupráce. 

    Přeji všem dobrý a úspěšný rok 2021, zdraví a zvládnutí pandemie a návrat k normálnímu životu. 

         Ještě jednou děkuji všem spolupracovníkům a zastupitelům. 

                                                                                                          Mgr. Jan Janypka, starosta obce  

 
 
 
 

Jak jste si určitě všichni všimli, byla provedena oprava parketu a sociálního zařízení na hřišti. Proběhla revitalizace 

obecního rybníka. Dále jsme zahájili přípravné práce na výstavbu chodníku od rozcestí se středovým ostrůvkem ve 

středu obce vlevo směrem na Janov v délce cca 228 m. Chodník přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců. (Při 

prosincovém sčítání dopravy bylo zjištěno, že denně v průměru projede více než 400 aut). Ke zvýšení bezpečnosti jak 

chodců, tak cyklistů přispěje i cyklostezka mezi naší obcí a obcí Janov, jejíž výstavbu společně s Janovem připravujeme. 

Dále na našem vodojemu proběhla instalace základnové stanice veřejné komunikační (mobilní) sítě společnosti 

CETIN.  Tato stanice by měla zajistit lepší pokrytí a posílení signálu pro mobilní telefony (GSM i LTE). Od řady občanů 

máme zprávy, že pokrytí signálem se významně zlepšilo, což je velká věc!!!! 

 

 

Informace pro občany obce Strakov 

   Leden 2021 

 

 

 *SLOVO STAROSTY* 

*OPRAVA PARKETU A CO DALŠÍHO SE CHYSTÁ * 
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Svazek majitelů skupinového vodovodu Janov–Strakov-Mikuleč oznámil zvýšení ceny vodného od 1.1.2021 jen 

minimálně, a to o 0,50 Kč. Cena vodného bude 39 Kč/m3 s DPH. 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce ponechává výši poplatku za odvoz a odstranění komunálních odpadů ve stejné výši jako v roce 

minulém, tedy 500 Kč na občana s trvalým pobytem v obci nebo vlastníka nemovitosti, ve které nemá občan trvalé 

bydliště. Vzhledem k navýšení poplatku na rok 2021 společností LIKO Svitavy a nabytí platnosti nového zákona o 

odpadech, budeme muset (stejně jako v jiných obcích) přistoupit ke zvýšení poplatku – k tomu ale dojde nejdříve od 

1.1.2022.  

V letošním roce jsme zřídili další sběrné místo „pod lípou“, na kterém budou v nejbližší době umístěny kontejnery na 

tříděný odpad. 

Poplatek za psa zůstává ve stejné výši jako loni 100 Kč a 150 Kč za každého dalšího. Připomínáme držitelům psů 

povinnost hlásit změny na OÚ, ať už v pořízení nebo úmrtí psa. 

Poplatky mohou občané hradit na bankovní účet: č. ú. 13022591/0100, VS: č.p. nebo ev. /2020, nebo hotově na 

Obecním úřadě. Pro bližší informace nebo určení výše poplatku můžete požádat e-mailem:  obec@strakov.cz. 

 

 

 

 

Chcete-li být informování prostřednictvím SMS na mobilní telefon, a přijímat tak zprávy o akcích pořádaných v obci, 

vyplňte formulář, který jste obdrželi spolu s tímto informačním listem a podepsaný vhoďte do schránky Obecního 

úřadu, nebo předejte na úřad v úředních hodinách. Vzhledem k platnosti zákona o ochraně osobních údajů, 

nemůžeme bez písemného souhlasu občanů tyto informace hromadně zasílat.  

 

 

      

 

Celkem     246 osob (z toho muži 120, ženy 126) 

(z toho občané do 14 let: 50 osob, od 15-59 let: 138 osob, nad 60 let: 58 osob)   

 

Průměrný věk:    40 let  (muži 39 let, ženy 41 let) 

 

 

 

 

Farní charita Litomyšl pořádá v sobotu 9. 1. 2021 již tradiční Tříkrálovou sbírku na pomoc lidem v nouzi. Doufejme, že 

celostátně přijatá epidemiologická opatření umožní koledníkům domácnosti navštívit. Předem děkujeme všem 

dárcům, pomůže každá koruna. 

 

 

 

Chtěli bychom také informovat o znovuotevření knihovny a všechny čtenáře bez rozdílu věku pozvat na její návštěvu. 

Otevřeno je každou středu od 16,30 do 18,30 hodin. 

 
 

*CENA VODNÉHO OD 1.1.2021* 

* 

 

*INFORMOVÁNÍ OBČANŮ PROSTŘEDNICTVÍM SMS BRÁNY 

* 

*TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021* 

* 

HOSPODAŘENÍ V OBECNÍM LESE V ROCE 2018* 

*ZNOVUOTEVŘENÍ KNIHOVNY* 

* 

*POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A POPLATKY ZA PSA OD 1. 1. 2021* 

* 

 

*POČET OBYVATEL KE DNI 31.12.2020* 

mailto:obec@strakov.cz

