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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, adventní doba a blížící se konec roku vybízí k zastavení a rekapitulaci daného roku. Opět, jako 

minule, mohu konstatovat, že i rok 2021 byl zvláštní. Po jarním ataku pandemie covid to vypadalo, že 

situace na podzim bude lepší a ona není. Navíc se k této problematice přidává inflace a celkové zdražování, 

které se dotkne nás všech.  

Již v minulém roce jsem upozorňoval, že budeme muset navýšit poplatek za komunální odpad a jsme 

nuceni zdražit i cenu vody. 

Rok 2021 byl rokem údržbovým, opravy komunikací, rozšiřování míst na třídění odpadu, prořezávky stromů, 

drobné opravy. Velkou radost mám z dokončení celkové údržby obecního rybníka – oprava stavidla, 

osazení zelení, prořezávka pod rybníkem, nasazení ryb, bagrování tůně. Nezdá se to, ale je kolem toho dost 

starostí – díky Lukáši.  

Přibližuje se také stavba dálnice. Letos na jaře po dlouhých letech „bojů“ bylo podepsáno memorandum, 

které z hlediska možného je maximem pro obec Strakov v dané chvíli. Čekají nás přípravné práce, postupně 

výkupy pozemků a příprava realizace, kdy stále ještě musíme být ve střehu. Chtěl bych na tomto místě 

speciálně poděkovat kolegům z dopravní komise – M. Kárské a P. Hýblovi, bez nich bych to „nedal“.  

V roce 2022 (doufejme v jeho lepší průběh) nás čekají 2 větší akce, na které jsme dostali dotace – 

prodloužení chodníku k vodojemu a cyklostezka do Janova. 

Poděkování – všem, kteří dělají něco dobrého pro obec  - sekání kolem svého objektu, údržba, práce našich 

„Technických služeb“ – velké díky, opět fungující knihovna s Veronikou Bořkovou, činnost hasičů a speciálně 

jednotky při pomoci tornádem zasažených obcí na Moravě, práce kronikáře,……. 

Poděkování patří také všem spolupracovníkům při zajišťování chodu obecního úřadu – zastupitelům, 

členům komisí a místostarostce Radce Kadlecové. 

    Přeji všem klidné a požehnané Vánoce, dobrý rok 2022, zdraví a hodně úspěšných událostí a věcí v  roce 

příštím. 

prosinec 2021                                                                                         Mgr. Jan Janypka, starosta obce  

 
 
 

Svazek majitelů skupinového vodovodu Janov–Strakov-Mikuleč oznámil zvýšení ceny vodného od 1.1.2022. 

Cena vodného bude 42 Kč/m3 s DPH. 

Informace pro občany obce Strakov 

   Prosinec  2021 
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Zastupitelstvo obce vydalo obecně závaznou vyhlášku, ve které stanovilo poplatek za odvoz a odstranění 

komunálních odpadů ve výši 600 Kč na občana s trvalým pobytem v obci nebo vlastníka nemovitosti, ve které nemá 

občan trvalé bydliště.   

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. /2022, nebo hotově 

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

 

V letošním roce jsme vybudovali další sběrné místo - zpevněnou plochu „pod sběrným dvorem“, na kterém bude 

umístěn kontejner na bioodpad, kontejner na kov, textil a nádoba na jedlé oleje a tuky. 

Prosíme vás, abyste použitý kuchyňský olej nelili do odpadu ani do přírody, nedávejte ho ani do popelnic, znečišťujete 

tím životní prostředí. Olej po vychladnutí nalijte do PET lahve, řádně ji zavřete a vhoďte do hnědé popelnice označené 

„JEDLÉ OLEJE A TUKY“. Pomáháte tím chránit životní prostředí. 

 

 

 

 

Celkem     259 osob (z toho muži 128, ženy 131) 

(z toho občané do 14 let: 51 osob, od 15-59 let: 148 osob, nad 60 let: 60 osob)   

 

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

 

 

 

 

Farní charita Litomyšl pořádá v sobotu 8. 1. 2022 již tradiční Tříkrálovou sbírku na pomoc lidem v nouzi. Tak jako loňský 

rok nevíme, jakou formu Tříkrálová sbírka bude mít. Buďto vás tři králové navštíví ve vašich domácnostech nebo 

tříkrálové pokladničky najdete na vybraných místech v Litomyšli.  

Minulý rok Charita Česká republika spustila možnost přispět na Tříkrálovou sbírku pomocí ONLINE koledy – děti sice 

nepřišly k vašim dveřím, ale zazpívaly on-line a za váš příspěvek jste dostali tradiční kalendářík a samolepku na dveře. 

Tato možnost bude i letos, mimoto bude možné přispět pomocí dárcovské SMS, přes platební bránu či bankovní účet 

(více na www.trikralovasbirka.cz). 

 

      

 

Všem čtenářům současným i budoucím! Strakovská knihovna zde byla, je a bude i v roce 2022. Na další přátelská 

setkání mezi knihami se těší Verča Bořková. 

Otevřeno je každou středu od 16,30 do 18,30 hodin.   Navštivte webové stránky:  knihovnastrakov@webk.cz 

 

 

 

 

 

Nedostáváte zprávy o dění v obci prostřednictvím SMS na mobilní telefon?  Tak to bude proto, že jste nedali souhlas 

se zasíláním těchto zpráv. Vzhledem k platnosti zákona o ochraně osobních údajů, nemůžeme rozesílat tyto informace 

bez písemného souhlasu.  Chcete-li být takto informováni, vyplňte formulář, který obdržíte na obecním úřadě, nebo 

si o jeho zaslání požádejte na e-mailu: obec@strakov.cz. Podepsaný vhoďte do schránky Obecního úřadu, nebo 

předejte osobně v úředních hodinách.    

*POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A POPLATKY ZA PSA OD 1.1.2022* 

* 

 

*TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022* 

* 

*INFORMOVÁNÍ OBČANŮ PROSTŘEDNICTVÍM SMS BRÁNY* 

HOSPODAŘENÍ V OBECNÍM LESE V ROCE 2018* 

*POČET OBYVATEL KE DNI 31.12.2021* 

 

*OBECNÍ KNIHOVNA* 
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