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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, 

i letos bych se rád na chvíli zastavil a vrátil se k roku, který se blíží ke svému konci. Když jsem se ohlížel 

na konci roku 2021, zmiňoval jsem covid a inflaci se zdražováním. Covid – zdá se – není aktuální, ale 

inflace a zdražování zůstalo. Navíc se náš evropský prostor rozkolísal válkou na Ukrajině.  

Co víc si přát než mír na Ukrajině…… Děkuji všem, kteří pomáhají obětem války. 

 

V letošním roce proběhly komunální volby, kdy se obměnilo naše zastupitelstvo. Děkuji zastupitelům             

za jejich čtyřletou práci a novým čtyřem zastupitelům spolu s námi „staronovými“ budu přát, aby se 

nám společná práce v obci dařila. 

Mám velkou radost, že se největší připravovaná akce letošního roku (chodník + cyklostezka) 

uskutečnila a my již postupně dokončujeme jen administrativní práce a různé detaily. Vše se podařilo 

díky spolupráci s obcí Janov, konkrétně s panem starostou Jiskrou a manželi Drábkovými. Při té 

příležitosti se také zabýváme systémem veřejného osvětlení a rádi bychom zkušebně od nového roku 

zhasínali osvětlení v noci od půlnoci do třetí hodiny. Chceme se vůbec víc zabývat úsporami a 

přípravou projektů se zaměřením na šetření s energiemi. V této složité době jsme také jen minimálně 

zdražovali vodu. 

Akce, které probíráme na obecním úřadě, zmíním ty největší – zkvalitnění asfaltového povrchu hřiště, 

využití celého objektu bývalé školy a také, jak energeticky vylepšit budovu obecního úřadu. Také letos 

jsme se snažili chovat rozpočtově zodpovědně a finanční rezervy obec má. Náměty na různé projekty 

pro vylepšení našeho společného života rádi uvítáme. 

Vždy při tomto zastavení děkuji spolupracovníkům – sám člověk nic nezmůže, uvědomuji si to čím dál 

víc. Letos nebudu jmenovat (někteří se ošívají, když je jmenuji), ale všem vám velice děkuji. Děkuji také 

všem, kteří pro naši obec něco dělají (skupinu kolem jednoho občana asi všichni znají – držím se svého 

předsevzetí a nebudu jmenovat), děkuji třeba i těm, kteří posekají či zametou obecní pozemky kolem 

svého domu. 

Přeji všem obyvatelům a přátelům Strakova klidný a úspěšný rok 2023 (těžkosti ale dost 

pravděpodobně nastanou), hodně zdraví (vzpomínám také na ty, kteří nás letos opustili) a také 

hodně dobré energie, aby se nám žilo ve Strakově dobře.  

 

                                                                                                          Mgr. Jan Janypka, starosta obce  

Informace pro občany obce Strakov 

   Prosinec 2022 
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2 
 

 

 

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

od 1. 1. 2023.  Cena vodného bude 46 Kč/m3 s DPH. 

 

 

 

 

Přestože bylo svozovou společností LIKO oznámeno zvýšení ceny za odvoz a odstranění komunálních 

odpadů, zastupitelstvo obce ponechává výši tohoto poplatku ve stejné výši jako v roce minulém, tedy 

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

bydliště. Snažme se tedy ještě více třídit odpad (jako jsou plasty, papír, sklo a kovy), abychom 

odměnami od společnosti Ekokom rozdíl, který doplácíme z obecního rozpočtu snížili.  

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. /2023, nebo 

hotově na Obecním úřadě. Pro bližší informace nebo určení výše poplatku můžete požádat e-mailem:  

obec@strakov.cz. 

 

 

 

 

Ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a v případě II. kola ve dnech 27. a 28. ledna 2023 proběhne volba 

prezidenta ČR.   

Přejeme všem občanům Strakova dobré rozhodnutí při volbě nového prezidenta naší země.  

 

 

 

 

Celkem     263 osob (z toho muži 131, ženy 132) 

Občané do 18 let:     60 osob  (z toho muži 28, ženy 32) 

Občané nad 18 let:                                     203 osob  (z toho muži 103, ženy 100) 

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

 

 

 

 

 

Farní charita Litomyšl pořádá v sobotu 7. 1. 2023 již tradiční Tříkrálovou sbírku na pomoc lidem v nouzi. 

Pokud vás koledníci doma nezastihnou, je možné přispět také pomocí ONLINE koledy, mimoto bude 

možné přispět pomocí dárcovské SMS, přes platební bránu či bankovní účet                                                        

(více na www.trikralovasbirka.cz). 

V loňském roce výtěžek putoval především na provoz Domácí hospicové péče na Litomyšlsku. Letos 
chce Farní charita z Tříkrálové sbírky pořídit pro zdravotní sestry osobní automobil na cesty                        
za pacienty. Dále půjde výtěžek na podporu rodin s dětmi v nepříznivé situaci k zajištění školních a 
kompenzačních pomůcek či k spolufinancování lyžařských výcviků a letních táborů. Podpoří se z ní také                                    
Dobrovolnické centrum. 

                   *CENA VODNÉHO OD 1.1.2023 

* 

 

                        *VOLBA  PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY* 

* 

                                                       *TŘI KRÁLOVÉ OPĚT ZAZVONÍ U VAŠICH DVEŘÍ* 

* 

HOSPODAŘENÍ V OBECNÍM LESE V ROCE 2018* 

                        *POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A POPLATKY ZA PSA OD 1. 1. 2023 

* 

 

                                                      *POČET OBYVATEL KE DNI 31.12.2022* 
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