STRATEGICKÝ PLÁN
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Strategický plán rozvoje obce Strašov byl schválen zastupitelstvem dne 9.8.2017, Usnesením
zastupitelstva obce č. 9/2017
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Stejně jako je tomu v lidském životě, tak i v historii obce se snoubí staré s novým. A pokud je
toto pouto podloženo tvrdou prací, úctou k druhým a láskou k blízkým, vznikne prostředí, v kterém
se krásně a spokojeně žije. Dnes už vím, že právě toto zajistilo pro naši milou vísku vysokou kvalitu
života a naši občané, kteří tady žijí, mohou být spokojeni. O popularitě naší obce svědčí
v posledních letech i trvalé zvyšování počtu obyvatel. Jsme sice dalece tomu, abychom dosáhli
počtu 466 trvale žijících obyvatel, jako tomu bylo v roce 1890, ale i k dnešnímu dni v naší obci
žijících 332 obyvatel může být hrdých na rok 1337, kdy poprvé bylo zaznamenáno v historických
knihách jméno předchůdce dnešního Strašova. Bylo to v dobách, kdy naše obec patřila do panství
rodu Rožmberků. V následujících staletích se vystřídalo v držení hradišstko-žiželického panství,
kam Strašov spadal, spousta významných rodů, kdy za zmínku stojí jistě rod Valdštejnů, rod
Pernštejnů a po bitvě na Bílé Hoře se Strašov dostal do držení rodu Vchynských, později Kinských.
V posledních dvou desetiletích došlo k zrychlené výstavbě a rozvoji infrastruktury. Kdy byl
postupně zbudován nový obecní dům, plynovodní řád a dětské hřiště, byly zrekonstruovány
chodníky, příjezdové cesty, veřejné osvětlení, rozhlas a v neposlední řadě byla zbudována již
zmiňovaná nová požární zbrojnice. V současnosti zastupitelstvo obce pracuje na zbudování
zástavbové zóny tak, aby byl zajištěn rozvoj obce i v dalších letech.
Stejně tak, jako k obci patří významné události, patří k ní i lidé, jimž patří velký dík.
Starostové, předsedové, je jedno jak je budeme nazývat, jsou to lidé, kteří po ty dlouhé roky stáli
v jejím čele a vedli obec v dobách dobrých i zlých. Od roku 1849, kdy byla v naší obci ustanovena
samospráva v čele se starostou se v pomyslném starostovském křesle vystřídaly skoro 3 desítky
osob.
Je důležité ohlédnout se zpět do minulosti, a myslím si, že můžeme být všichni hrdí a pyšní na
to, co naši předci zbudovali a na jakých kořenech jsme my všichni vyrostli. Minulost je jistá,
protože se na ní nedá nic změnit, ale na budoucnosti je nejkrásnější právě to, že si ji můžeme tvořit
sami. Je bez pochyb, že každá obec se musí přizpůsobit vývoji. Přesto je důležité, abychom si
zachovali vlastní identitu a společnými silami se podíleli na dalším úspěšném rozvoji naší obce,
neboť budujeme prostředí, v kterém žijeme a budou v něm žít i naše děti. A právě naše děti jsou
pokračováním nás samých a našich předků.

Petr Kopáč
Starosta obce Strašov
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ÚVOD

Památník obětem 1. světové války
Strategický plán rozvoje obce Strašov představuje základní, komplexní a dlouhodobý
strategický dokument obce, na jehož základě bude docházet ke koordinaci strategických aktivit
vedoucích k municipálnímu rozvoji. Cílem obce je zabezpečit spokojený život svých občanů, kteří
budou o svých potřebách s obcí komunikovat, a obec bude brát zřetel na jejich aktuální potřeby.
Pokračovat a nadále aktivně působit samostatně jako obec, ale též ve spolupráci s místními spolky
a organizacemi za účelem zvýšení kvality kulturního a sportovního života v obci.
Strategický plán obce Strašov se dělí na analytickou a návrhovou část. Analytická část
představuje strategickou analýzu, která charakterizuje základní údaje o stávajícím sociálně –
ekonomickém rozvoji obce Strašov. Charakterizuje jednotlivá odvětví, jako je charakteristika obce,
obyvatelstva, hospodářství, infrastruktury, vybavenosti, kultury a životního prostředí. Na dané
okruhy jsou vypracované jednotlivé SWOT analýzy, které pomohou stanovit východiska a potenciál
rozvoje obce a budou sloužit jako podklad pro stanovení jednotlivých opatření a aktivit rozvoje
obce.
V návrhové části je následně stanovena strategická vize obce, které má být dosaženo
prostřednictvím realizace jednotlivých opatření a aktivit.
Součástí dokumentu je také přehled plánovaných investičních aktivit obce v letech 2017 –
2018. Hlavním cílem obce je v následujících letech zasíťovat nové stavební parcely nacházející se
v jižní části obce, vybudovat zde potřebné veřejné osvětlení, rozhlas, popřípadě rozšířit místní
komunikace a chodníky.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A1.

CHARAKTERISTIKA OBCE

Malebná obec Strašov se nachází v severozápadní části Pardubického kraje, přibližně 10 km
od pověřené obce Přelouč (cca 25 km severozápadně od krajského města Pardubice, 30 km
od Kolína či 11 km od Chlumce nad Cidlinou). Celková výměra obce činí 10,12 km2, z toho je
cca 36 ha vodních ploch a 645 ha tvoří lesní půda. V současné době se v obci Strašov se nachází
celkem 92 rodinných domů s 330 obyvateli.

Obec Strašov se nachází v Polabské nížině rozprostírající se kolem toku Labe. Jedná se o rovinatou
krajinu s nadmořskou výškou pohybující se mezi 200 - 230 m. n. m., která díky vhodnému klimatu
nabízí výtečné podmínky pro zemědělské činnosti (pěstování a chov). Katastrální území obce je
tvořeno množstvím hlubokých lesů, které jsou protkané mnoha lesními cestami a cestičkami, dále
zde nalezneme rybníky, místní vodní nádrže, potoky a potůčky, které celkově dotváří celkový ráz
krajiny. Konkrétně se jedná o Strašovský rybník, který je napájen Strašovským potokem, a další
menší rybníčky přímo v obci Strašov. Tento krajinný ráz Strašova nemalou měrou přispívá k tomu,
že obec je vhodná nejen pro život, ale také pro případnou rekreaci a regeneraci sil.
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Historie obce a významné dominanty
První písemná zmínka o obci Strašov pochází z počátku 14 st., kdy obec náležela k panství
Hradišťsko - držení Dětocha z Třebelovic, po jehož smrti se stalo panství majetkem rodu
Rožmberků. Proti tomu protestoval v roce 1337 tzv. Mikeš zvaný Pískle, který si písemně
nárokoval nejen obec Strašov. Roku 1420 prodal Oldřich II. celé hradišťsko-žiželické panství králi
Zikmundovi, který ho daruje rodu Valdštejnů. V dalších letech vlastnil panství rod Pernštejnů, který
v roce 1547 podstoupil panství Chlumec nad Cidlinou králi Ferdinandovi. V roce 1577 se dostává
panství do rukou Janu ze Vchynic a po vleklých sporech a obratech zůstává panství v majetku rodu
Vchynských (později Kinských) až do roku 1848. První samospráva obce (starosta, dva radní
a několik členů zastupitelstva) byla ustanovena na základě prozatímního zákona v roce 1849.
Činnost obecního zastupitelstva pokračovala až do roku 1945, kdy bylo nahrazeno Místním
národním výborem. K obnově činnosti dochází až v roce 1989.
V obci Strašov se nenacházejí žádné významné dochované historické objekty. Mezi drobnější
památky zejména místního významu lze zařadit dřevěný kříž na severním konci obce, kamenný kříž
s reliéfem panny Marie z roku 1881, zvoničku či památník obětem 1 sv. války.
Dřevěný kříž

Kamenný kříž s pannou Marií, zvonička
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Památník obětem 1. světové války

A2.

OBYVATELSTVO A BYDLENÍ

V obci Strašov žilo k 31. 12. 2016 celkem 330 obyvatel. Z celkového počtu občanů obce bylo
celkem 275 obyvatel ve věku 15 – 65+, zbylé zastoupení představují děti do věku čtrnácti let.
Následující tabulka přináší informace o celkovém počtu obyvatel obce od roku 2012 do roku 2016.
Uvedené
počty
obyvatel
jsou
platné
vždy
ke
konci
daného
roku.
Strašov

2012

2013

2014

2015

2016

Celkový počet obyvatel

309

316

322

325

330

Z toho muži

157

158

160

158

159

Z toho ženy

152

158

162

167

171

V posledních pěti letech lze v obci zaznamenat rostoucí tendenci počtu obyvatel, která je dána nejen
investicemi obce do společných zařízení, vytvářením vhodných podmínek pro občany či
dostupností služeb, ale též množstvím ploch vhodných pro výstavu. Obec Strašov má schválený
územní plán s novými plochami vhodnými pro výstavbu rodinného bydlení, které se nachází
na severním, východním a jižním okraji obce. V současné době dochází k nové výstavbě směr obec
Semín. Zde v nejbližší době dojde k zasíťování dalších pozemků celkem pro 22 rodinných domů.
Obecně je podporována výstavba a do budoucna obec počítá s dalším rozšiřováním obce
a zvyšujícím se počtem obyvatel.
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Graf: Demografická situace obce Strašov
Výpoj počtu obyvatel v letech 2012 - 2016
330
325
320
315

Celkový počet
obyvatel

310
305
300
295
2012

2013

2014

2015

2016

Níže uvedená tabulka zobrazuje věkovou strukturu obyvatel obce Strašov v letech 2012 – 2016.
Průměrný věk občanů se pohybuje ve sledovaném období v rozmezí 40,1 – 41,3 let. Na konci roku
2016 činil průměrný věk občanů obce 40,9 let.
Věkové kategorie

2012

2013

2014

2015

2016

0-14

50

53

55

52

55

15-64

206

206

211

215

218

65+

53

57

56

58

57

Celkový počet obyvatel

309

316

322

325

330

⌀ věk

40,1

40,4

40,8

41,3

40,9

Obecně lze říci, že v obci nedochází k výraznému stárnutí obyvatelstva. To je dáno i zvyšujícím se
počtem narozených dětí i vyšší poměrem přistěhovalých/vystěhovalých obyvatel. Bližší informace
přináší následující tabulka, která podrobně mapuje pohyb obyvatelstva v obci Strašov za roky 2012
– 2016.
Pohyb obyvatelstva

2012

2013

2014

2015

2016

Živě narození

-

4

4

6

8

Zemřelí

5

1

1

3

4

Přistěhovalí

6

9

5

10

6

Vystěhovalí

8

5

2

10

5

9

A3.

HOSPODÁŘSTVÍ

Podnikání
V obci Strašov se nachází pouze menší podnikatelské subjekty či živnostníci a chybí zde
tedy větší zaměstnavatel. Z tohoto důvodu většina obyvatel obce dojíždí za prací zejména do
větších měst v okolí jako je Přelouč, Chlumec nad Cidlinou či přímo do hlavního města, což
umožňuje blízkost dálnice D11. Mezi menší podnikatelské subjekty se řadí Farma Cattle, s.r.o. a
Truhlářství Mrštík a dalších cca 60 drobných podnikatelů - živnostníků. V obci sídlí též tři spolky a
to SH ŠMS – Sbor dobrovolných hasičů Strašov, Strašovský Paličák z.s. a Myslivecký spolek
Mezilesí Vápno.
Cílem obce je mimo jiné i zlepšovat podmínky pro podnikatele. Zaměřit se na posilování
vzájemné spolupráce s místními podnikatelskými subjekty, brát v potaz jejich potřeby a vytvářet
příznivé podnikatelské prostředí tak, aby došlo ke stimulaci podnikatelů a k případnému přílivu
nových trvale bydlících obyvatel.
Samotná obec podniká v oblasti pořádání kulturních a společenských akcí, které jsou pro
obec Strašov tak typické.
Zemědělství a lesnictví
Obec Strašov se nachází v širším pásu Polabské nížiny v ploché pahorkatině na rozvodí řek
Labe, Cidliny a Bystřice. Leží téměř v rovině na úpatí mírného svahu zvedajícího se k východu.
Terén je plochý, rovinatý s minimálními sklony. Řadí se mezi teplé klimatické oblasti, pro které
jsou typická dlouhá teplá a suchá léta a mírně teplé a suché zimy s krátkým trváním sněhové
pokrývky. Nadmořská výška mírně zvlněné krajiny se pohybuje od 215 do 230 m n. m.. Průměrná
roční teplota 8,5 °C s průměrným ročním úhrnem srážek 610 mm nabízí vhodné podmínky pro
pěstování lokálně vhodných plodin.
Lesní porosty zaujímají cca 63% katastrálního území obce a nachází se zejména v jižní části
katastrálního území obce. V současné době obec vlastní zemědělskou půdu a lesní porosty, které
dává do pronájmu. Obec do budoucna plánuje odkoupení zemědělské půdy, vhodné pro pěstování
plodin a pro využití jako TTP o rozloze přibližně 20 ha, které budou nabídnuty k pronájmu.
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Následující tabulka přináší základní informace o výměře zemědělské půdy a nezemědělské půdy
v obci Strašov.
Výměra v ha
Zemědělská půda
Orná půda
Zahrady
Trvalé travní porosty
Nezemědělská půda
Vodní plochy
Ostatní plocha
Lesní půda
Zastavěné plochy

298
242
8
48
714
36
26
645
7

Celková výměra

1012

A4.

INFRASTRUKTURA

Dopravní infrastruktura
Obcí prochází silnice III. třídy spojující Strašov se sousedními obcemi, jako je Semín,
Břehy, Vápno, Přepychy či Újezd u Přelouče. Z tohoto důvodu má významnou dopravní roli silnice
I/36 vedoucí z Nového Města, přes Lázně Bohdaneč, Pardubice a končící v Česticích. Tato
dopravní tepna je od obce Strašov vzdálena cca 5 km a umožňuje nájezd na nedalekou dálnici D11
(Hradec Králové – Praha). Výše zmíněné pozemní komunikace spojují obec s většími městy
(Pardubice, Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové) a s hlavním městem Prahou a umožňují tak
lepší dostupnost Strašova. Jejich významnost je dána také tím, že se v obci nenachází žádná
železniční stanice, kterou by mohli obyvatelé využívat např. při dopravě do zaměstnání či za
službami.
Samotná obec Strašov obhospodařuje cca 1400 m místních komunikací, které pravidelně
udržuje a realizuje potřebné úpravy buď formou položení nového asfaltového povrchu, nebo
formou vyspravování stávajícího povrchu. V minulých letech byla realizována oprava místních
komunikací v části obce, jejichž rekonstrukce byla financována z obecního rozpočtu. Nový
asfaltový povrch, popřípadě výsprava původního povrchu, bude dále probíhat v dalších částech
obce. V nové zástavbové zóně dojde k výstavbě cca 400 m komunikace. Na opravy, které budou
prováděny především položením nového asfaltového povrchu, chce obec získat finanční
prostředky z případných dotací. Mimo tyto aktivity jsou též prováděny potřebné opravy chodníků,
dochází k odklízení sněhu, k údržbě příkopů či k vyřezávání starých náletových dřevin v okolí
místních komunikací.
V obci jsou umístěny dvě autobusové zastávky místního významu, které byly v minulosti
rekonstruovány. Autobusová spojení do Přelouče či Chlumce nad Cidlinou jsou v dostačujících
intervalech a jsou přizpůsobeny potřebám místních obyvatel.
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Technická infrastruktura
Strašov má zajištěno centrální zásobování pitnou vodou a je zde vybudována dešťová
kanalizace, která svedené vody odvádí do Strašovského rybníka v severozápadní části katastrálního
území obce. Územní plán navrhuje koncepci odkanalizování celé obce a výstavbu ČOV. Tato
výstavba je však pro obec velice nákladná a je třeba akci naplánovat z hlediska finančních možností
obce. Na projekt bude využito finančních prostředků z dotačních titulů MZE či MŽP.
Obec je napojena na plynofikaci. Na území obce se nachází trafostanice a stávající pokrytí
území obce transformačním výkonem je v současné době vyhovující. Vzhledem k tomu, že se
počítá s rozšiřováním výstavby na jižním okraji obce, bude transformační výkon sítě s realizací
výstavby navýšen.
V obci bylo před několika lety zrekonstruováno veřejné osvětlení a veřejný rozhlas, které je
ve vyhovujícím stavu, průběžně dochází k údržbě a potřebným menším opravám.
Nenachází se zde žádný centrální zdroj tepla a objekty jsou vytápěny lokálními zdroji,
plynem a kotli na tuhá paliva (převážně kombinovanými kotli na dřevo/plyn), v menším počtu
elektrickou energií, či jinou alternativou vytápění. Územím obce vedou telefonní sítě. Nedaleko
obce se nachází vysílač telefonních sítí, jehož signál pokrývá bez problémů široké okolí.
Stávající stav technické infrastruktury se bude v průběhu následujících let rozvíjet a to
zejména v návaznosti na plánovanou novou výstavbu rodinných domů na jižním okraji obce
směrem na Semín.

A5.

OBČANSKÁ VYBAVENOST, KULTURA A SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Občanská vybavenost
V obci je občanské vybavení v rozsahu základních služeb, které přiměřeně uspokojují
potřeby relativně malé obce. Občanům obce je k dispozici obecní úřad, kde je mimo jiné veřejná
knihovna, restaurační zařízení a vhodný prostor pro potřebné zabezpečení komunální techniky.
Další veřejně prospěšné budovy se v obci nenachází, občané hojně využívají místní sál, kde se
schází k nejrůznějším aktivitám a oslavám. Nenachází se zde ani žádná ubytovací zařízení a další
restaurace.
Vzhledem k velikosti obce, nebyla v minulosti vyhodnocena potřeba vlastní MŠ ani ZŠ. Děti
využívají MŠ v nedalekých obcích v Malých Výklekách a v Semíně, kam jsou přijímány a jejichž
kapacita umožňuje bezproblémové přijetí dětí. Za základním vzděláváním děti dojíždí do ZŠ
ve Vápně a v Semíně. Do budoucna není plánována výstavba MŠ ani ZŠ, jelikož dostupnost
a kapacita těchto vzdělávacích zařízení dle odhadovaného růstu obyvatelstva je v současné době
a s výhledem na několik let vyhovující.
Ve Strašově je trvale bydlící lékařka, která má svou praxi v Přelouči, avšak místním
obyvatelům je na základě telefonické dohody, či v případě nouze, k dispozici a navštíví pacienty
v jejich domovech. Nejbližší služebna Policie ČR se nachází v Přelouči a pobočka České Pošty je v
blízkém Vápně, které je vzdáleno cca 2 km.
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V obci je již 120 let sbor dobrovolných hasičů – 12 hasičů v zásahové jednotce a dalších 49
dobrovolných hasičů. V minulých letech obec zajistila výstavbu nové hasičské zbrojnice, při jejíž
výstavbě bylo využito finančních prostředků MV, Pardubického kraje a nadačních prostředků od
Nadace ČEZ. Každým rokem dochází k revizím vybavenosti zásahové jednotky a je průběžně
doplňována výbava sboru. Jednotka dobrovolných hasičů aktivně zasahuje při požárních
a technických zásazích, napomáhá při výjezdech ostatních jednotek, upravuje veřejnou zeleň
pomocí své techniky, pořádá atraktivní soutěže pro děti a mládež.
Ve východní části Strašova se nachází udržovaná sportoviště – fotbalové hřiště a kurty, které
jsou místním občanům volně k dispozici. V minulých letech bylo vybudováno nové veřejné dětské
hřiště v centru obce. V plochách návesní a veřejné zeleně je také možno realizovat rekreační
a odpočinkové aktivity. V blízké budoucnosti je též plánována realizace workoutového hřiště
pro dorost, jež bude umístěno v bezprostřední blízkosti fotbalového hřiště.
Nedaleko obecního úřadu se nachází prodejna potravin, která nabízí občanům nejdůležitější
potraviny a smíšené zboží. Vedle obecního úřadu je stánek s novinami. Další obchody a služby jsou
dostupné ve větších obcích, jako je Přelouč a Chlumec nad Cidlinou.
Obec neuvažuje o dalším rozšiřování občanského vybavení, v současné době a
s předpokládaným vývojem obce je její vybavenost dostačující.
Dětské hřiště v obci

Zrekonstruovaná hasičská zbrojnice

Kultura a sportovní vyžití
K rozvoji kultury přispívá nevyčíslitelnou měrou areál uprostřed obce, kde je podium,
taneční parket, místa k posezení a potřebné zázemí k pohoštění včetně sociálního zázemí. Tento
areál je hojně využíván a je přizpůsoben k nejrůznějším aktivitám. Nabízí občanům obce sezónní
kulturní akce, jako jsou koncerty, zábavy, různá setkání, soutěže. Areál umožňuje nejen setkání
místních občanů, ale je místem možného setkání též obyvatel okolních obcí. V podstatě udržuje
celý život obce a její atraktivnost v několikakilometrovém rádiusu působnosti. Do budoucna je
plánována jeho rekonstrukce jak z hlediska vybavení, zázemí, tak i z hlediska nové výsadby stromů
v něm, které jsou již staré a dochází k lámání větví, které by mohly ohrozit bezpečnost osob.
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Rušný kulturní, společenský a sportovní život obec organizuje pro své občany nejen sama,
ale též ve spolupráci s místními spolky, se spolkem dobrovolných hasičů, spolkem Strašovský
paličák, Mysliveckým spolkem Mezilesí Vápno. V obci je podpořena také aktivita Svazu žen pod
správou obecního úřadu, který má ve své kompetenci organizaci různých výročí narozenin či
významným výročí svateb místních občanů. Ve Strašově je pravidelně každý rok pořádáno několik
známých kulturních a sportovních akcí, které jsou občany vyhledávány a oblíbeny. Aktivity jsou
plánovány tak, aby byly uspokojeny všechny věkové kategorie – děti, dospělí a senioři. Cílem
těchto akcí je zachovat tradiční setkávání obyvatelů obce a zajistit jim nezapomenutelné kulturní či
sportovní zážitky. Tyto akce probíhají převážně ve zmiňovaném areále či v místním sále restaurace.
Prostory místního sálu však nabízejí omezenou kapacitu osob, a tak je zvažována výstavba
kulturního zázemí v obci, kde se budou moci střetávat občané též v chladných měsících roku.
Sportovní vyžití nabízí veřejné dětské hřiště vedle obecního úřadu, které je hojně využíváno
dětmi. Dále fotbalové hřiště a tenisové kurty. Do budoucna je plánována realizace workoutového
hřiště, kterém bude vybudováno v bezprostřední blízkosti fotbalového hřiště.
Mezi nejzajímavější akce pod záštitou obce a místních spolků, které se velkou měrou na
úspěšnosti akcí podílejí, lze zařadit:
1. Koncerty – přehlídka dechových hudeb ve Strašově a další oblíbení hudebníci či
zpěváci z okolí
2. Zábavy – letní parkety za účasti kapel, dále k různým příležitostem během roku
3. Guliášiáda – lokální soutěž v obci
4. Česnekobraní – za účasti místního spolku Strašovský paličák
5. Soutěže dobrovolných hasičů
6. Sportovní soutěže a setkání
7. Dětský den
8. Dny k příležitostem oslav obce – v současnosti oslavy obce 680 let od jejího založení
9. Rozsvěcení vánočního stromku
10. Adventní dny
11. Den splněných přání.
Obec se angažuje v práci s dětmi a dorostem, ale též bere ohled na starší občany a organizuje
mnoho společenských akcí, aby udržela pěkné vzájemné mezilidské vztahy.
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A6.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Životní prostředí
V katastrálním území se nachází v jižní části lesní porosty, na ostatním území se nachází
převážně orná půda. Charakteristickými prvky širšího území jsou rybníky. Mezi nejvýznamnější
vodní plochu patří Strašovský rybník v severozápadní části území. Tato plocha je evidována jako
VKP a vyskytují se zde vzácné druhy rostlin. V intravilánu obce byla vybudována nová nádrž,
za spolufinancování Pardubického kraje, pro případ zásahu jednotky SDH. V bezprostřední
blízkosti fotbalového hřiště se nachází menší vodní plocha sloužící též k možnému zachycení vod
z dešťové kanalizace a z okolních pozemků. Poslední vodní plochou v katastrálním území obce je
menší rybník na jižním okraji směrem na Semín, který je nutné monitorovat a v nejbližší době
přistoupit k jeho údržbě.
Strašovský rybník

Obcí neprotéká žádný významný tok. Řada drobných vodních toků pramení v lese jižně
od Strašova. Severní částí území přes Strašovský rybník protéká Strašovský potok, do kterého ústí
řada melioračních svodnic. Obec monitoruje stavy těchto vodních ploch a průběžně zabezpečuje
jejich dobrý stav. V minulých letech byly provedeny udržovací a opravné práce na Strašovském
rybníce a vodní nádrži u fotbalového hřiště. V současné době je nutné zabezpečit pouze stav
rybníku v jižní části, kde je nutné přistoupit k posouzení jeho stavu, vyhodnocení finanční
náročnosti a poté k realizaci jeho údržby.
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Strašov průběžně realizuje údržbu veřejné zeleně, zejména se jedná o péči o stromy a keřové
porosty, jejich bezpečnostní a zdravotní střihy či jejich odstranění a výsadby nových.
Jak v intravilánu obce, tak ve volné krajině dochází všeobecně k úbytku dřevin a keřů. Nenávratně
mizí stará stromořadí podél cest či volně rostoucí dřeviny. Tyto dřeviny hrají významnou roli, ať již
v krajině jako takové, tak především ve stabilitě území vůči vodní a větrné erozi. Obec průběžně
monitoruje stavy dřevin a keřů a v případě jejich poškození plánuje jejich vhodnou obnovu.
V posledních letech byla provedena zejména ošetření stromů v centru obce a proběhly nové
výsadby dubů a ovocných stromů v intravilánu obce. V současné době je nutné v prvé řadě posoudit
stav březové výsadby ve venkovním areálu, odstranit staré dřeviny a provést novou výsadbu.
Vzhledem k vhodnosti výsadby vzrostlejšími stromy bude nutné zvážit finanční náročnost
a případně využít finanční podporu z vhodných operačních programů.

Odpadové hospodářství
Obec má smlouvu se společností Mariusz Pedersen o svozu komunálního odpadu a
tříděných složek odpadu. Do domácností jsou umístěny kontejnery o objemu 120 l na SKO, které
jsou sváženy dle požadavků domácností jednou až dvakrát měsíčně či týdně společností SOP
Přelouč. Dále je uzavřena smlouva se společností EKO-KOM, v rámci nakládání s tříděnými
složkami odpadu: papír, plasty, sklo, kov. Elektroodpad je odebírán v místním sběrném dvoře a poté
předáván společnosti Elektrowin a.s. Dále je v obci kontejner na textil, které průběžně dle
naplněnosti.
Sběrný dvůr je umístěn v jižní části obce. Je zčásti zastřešen a jsou zde vybudovány
jednotlivé kóje pro tříděné složky odpadu, které jsou ukládány v pytlích, jež jsou odebírány přímo
od občanů u jejich místa bydliště. Shromažďuje se zde i objemný, kovový či elektroodpad. Pokud
dojde k naplnění sběrného dvora či jednotlivých složek odpadu v místě ukládky, obec zabezpečí
prostřednictvím společnosti SOP Přelouč včasnější svoz mimo rámec běžných intervalů svozu.
Vzhledem k typu zástavby, je bioodpad v obci řešen prostřednictvím samotných občanů, z
nichž někteří kompostují na vlastních pozemcích a vzniklý kompost poté využijí pro vlastní
potřebu. Objemnější či větší bioodpad typu větví či stromů sváží občané do sběrného dvora
v průběhu celého roku, ten je poté průběžně dle potřeby předáván panu Hrubešovi na kompostárnu
do Kojic.
Z hlediska lepšího třídění BRO obec přistoupila též k nákupu kompostérů na biologicky
rozložitelný odpad, které umístí do domácností. Do sběrného dvora bude pořízen též drtič BRO
pro snížení objemu vyprodukovaného odpadu a jeho lepší uložení na menší ploše. Současně
s projektem nákupu kontejnerů bude též pořízen další kontejner na textil, jelikož kapacity místním
občanům již nepostačují a svoz by musel být organizován častěji. Pro nákup výše uvedených
kontejnerů a štěpkovače, jakož i kontejneru na textil, bude využito získaných prostředků
z Operačního programu Životního prostředí.
V současné době obec vyhodnotila potřebu navýšení počtu sběrných míst v obci, jak
z hlediska kapacity sběrného dvora, tak z hlediska případné vzdálenosti sběrného dvora pro občany
z druhého konce obce. Obec plánuje tedy zřízení ještě dalších sběrných míst v obci.
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Obec se snaží prostřednictvím osvětové činnosti informovat občany o nejlepším nakládání
s odpadem z jejich domácností. To občanům nabídne i případné snížení cen za svážený odpad
a pro obec bude do budoucna výhodou při řešení vzniklého odpadu na území obce. Z hlediska
vývoje a plánů odpadového hospodářství, jsou tyto kroky nezbytně nutné již v současné době.
Z hlediska odpadních vod je v obci vybudována dešťová kanalizace. Občané své odpadní
vody zabezpečují sami, avšak lze předpokládat nevyhovující stav jejich zařízení, vzhledem ke stáří
místní zástavby. Obec do budoucna plánuje vybudování tlakové kanalizace a vlastní čistírny
odpadních vod.
V obci se nenachází žádný významný podnik, který by znečišťoval lokálně ovzduší.
Významným znečišťovatelem ovzduší je tepelná elektrárna ve Chvaleticích. Dalšími znečišťovateli
jsou případně samotné domácnosti, které v chladných měsících vytápí kotli na tuhá paliva. Občané
jsou průběžně informováni o možnosti získání finančních prostředků, na výměnu zastaralých kotlů
na pokraji své životnosti a již špatně spalujících, aby požádali do průběžně vyhlašovaných výzev na
podporu nových kotlů či tepelných čerpadel v rámci výzev Pardubického kraje.

A7.

SPRÁVA OBCE

Obec Strašov je spravována starostou a zastupitelstvem obce, které je voleno v přímých
volbách každé čtyři roky. Zvolené zastupitelstvo povinně zřizuje na základě zákona č. 128/2000
Sb., o obcích finanční a kontrolní výbor. Hlavním cílem zastupitelstva obce je nejen schválit
vyrovnaný rozpočet, který bude reflektovat stěžejní potřeby obce, ale též docílit co největšího
rozvoje obce.
Obecní úřad je základního typu s přenesenou působností, sídlí ve vlastním objektu a vykonává
úkoly přenesené působnosti, které vyplývají ze zákona a které mu uloží zastupitelstvo obce. Obecní
úřad má ze zákona povinnost podávat informace žadatelům, plnit úkoly uložené starostou nebo
zastupitelstvem obce, pomáhat výborům v jejich činnosti, vykonávat státní správu s výjimkou
výkonu těch věcí, které zasahují do pravomoci obce, na kterou má přenesenou působnost, nebo
zastupitelstva.
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B. VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Východiska pro návrhovou část jsou zpracována na základě analýz současného stavu obce.
Z analytické části vyplývají čtyři základní okruhy, kterým je zapotřebí věnovat pozornost. Na dané
problematické okruhy byly vytvořeny SWOT analýzy, které pomůžou stanovit potenciál rozvoje
obce a budou sloužit jako podklad pro stanovení opatření a následných aktivit vedoucích k rozvoji
obce.
SWOT analýza je typ strategické analýzy, jejímž cílem je identifikovat silné (Strengths) a slabé
stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a ohrožení (Treats). Silné stránky zahrnují
komparativní a konkurenční výhody obce pro nejrůznější typy rozvojových aktivit. Naopak slabé
stránky limitují nebo ohrožují tyto aktivity. Příležitosti a hrozby představují faktory, které ovlivňují
rozvoj obce z vnějšího okolí.
Technická a dopravní infrastruktura
Silné stránky (strengths)

Slabé stránky (weaknesses)

 Vybudovaný vodovod

 Neexistence kanalizace a ČOV

 Plynofikace
 Dostačující transformační pokrytí elektrickou
energií

 Stav komunikací v regionu


 Vybudované veřejné osvětlení a rozhlas
 Dobrá dopravní dostupnost
 Postupná realizace oprav místních komunikací
 Vybavenost zastávek veřejné dopravy
 Pravidelné údržby příkopů a vyřezávání starých
náletových dřevin v okolí místních komunikací
Příležitosti (opportunities)

Ohrožení (threats)

 Příznivá politika státu
 Získání finančních prostředků z dotací

 Případná zadluženost obce
 Změna politiky státu vůči obcím






 Nedostatek vlastních zdrojů na financování
projektů
 Případné nevyřešené vlastnické vztahy
komplikující realizaci projektů
 Nezískání prostředků z dotací potřebných
k mnoha realizacím

Podpora aktivit obce z Pardubického kraje
Spolupráce obcí
Podpora MAS Bohdanečsko
Spolupráce obce s regionálními či státními
institucemi

 Zvyšující se ceny na trhu práce a materiálu
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Životní prostředí a odpadové hospodářství
Silné stránky (strengths)
 Zavedený systém odpadového hospodářství
 Svoz BRO zabezpečen na nedalekou kompostárnu
 Údržba zeleně v intravilánu obce
 Významné krajinné prvky
 Udržované vodní plochy v intravilánu
 Zemědělsky využívané plochy
 Absence firem znečišťujících ovzduší

Slabé stránky (weaknesses)
 Neexistence sběrných nádob na tříděný odpad,
odpad dovážen pouze na sběrný dvůr
 Stav vodní plochy na jihu obce, množství
sedimentů
 Nutnost nákupu štěpkovače a kompostérů do
domácností


 Sběrný dvůr
 Fungující osvěta obyvatelstva
 Malé znečistění ovzduší (využití kombinovaných
kotlů plyn/dřevo)
Příležitosti (opportunities)
 Snížení odpadů vyprodukovaných domácnostmi –
motivující osvěta
 Zavedení nových obnovitelných a alternativních
zdrojů energie při vytápění domácností
 Příznivá politika státu
 Podpora aktivit obce Pardubickým krajem
 Získání finančních prostředků z dotací
 Podpora MAS Bohdanečsko
 Spolupráce obcí
 Spolupráce obce s regionálními či státními
institucemi
 Spolupráce s místními spolky a soukromými
společnostmi

Ohrožení (threats)
 Případná zadluženost obce
 Změna politiky státu vůči obcím
 Případné nevyřešené vlastnické vztahy
komplikující realizaci projektů
 Nedostatek vlastních zdrojů na financování
projektů
 Nezískání prostředků z dotací potřebných
k mnoha realizacím
 Zvyšující se ceny na trhu práce a materiálu
 Zájem obyvatelstva a jejich informovanost
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Občanská vybavenost obce a bydlení
Silné stránky (strengths)

Slabé stránky (weaknesses)

 Atraktivní oblast pro bydlení, příjemné a klidné
prostředí

 Neexistence většího zaměstnavatele v obci

 Výhodná poloha obce a dobrá dopravní dostupnost

 Menší zájem občanů na udržování a rozvoji
vzhledu obce

 Dostatek pozemků pro novou výstavbu

 Velký podíl dojíždějících obyvatel za prací

 Dostatečná dostupnost služeb (zejména v Přelouči,
Pardubicích, Chlumci nad Cidlinou)

 Nutnost potřeby dopravy za službami

 Neustálý rozvoj občanské vybavenosti a kultury v
obci



 Neexistující prostory pro služby

 Tvorba vhodných podmínek pro život
 Multifunkční sportovní a dětské hřiště
 Venkovní kulturní areál
Příležitosti (opportunities)

Ohrožení (threats)

 Příznivá politika státu
 Získání finančních prostředků z dotací

 Finanční možnosti rozpočtu obce
 Případný nesoulad cílů zastupitelstva

 Podpora aktivit obce Pardubickým krajem

 Změna politiky státu vůči obcím

 Podpora MAS Bohdanečsko
 Spolupráce a dobré vztahy s podniky
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Kultura, sport a volný čas
Silné stránky (strengths)

Slabé stránky (weaknesses)

 Zbudované dětské hřiště
 Chuť místních obyvatel se do společenského
života zapojit
 Aktivita spolků v obci

 Větší vhodné vnitřní prostory pro kulturní
aktivity
 Vybudování workoutového hřiště
 Nedostatečně velký sál pro vnitřní kulturní akce

 Dostatečné množství kulturních aktivit
 Akce dobrovolného sboru hasičů
 Knihovna v budově OÚ
 Fotbalové hřiště
 Tenisové/nohejbalové kurty
 Venkovní kulturní areál
Příležitosti (opportunities)

Ohrožení (threats)

 Sponzoring kulturních a sportovních akcí

 Finanční prostředky v rozpočtu obce

 Příznivá politika státu

 Neposkytnutí dotačních prostředků

 Podpora aktivit obce Pardubickým krajem

 Změna politiky státu vůči obcím

 Podpora MAS Bohdanečsko

 Nedostatek vlastních zdrojů na financování
projektů

 Spolupráce s místními spolky
 Získání finančních prostředků z dotací
 Spolupráce
institucemi

obce

s regionálními

či

státními

 Spolupráce obcí
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C. NÁVRHOVÁ ČÁST
C1. STRATEGICKÁ VIZE
Cílem strategického rozvoje je z obce Strašov vytvořit perspektivní a fungující obec, která se bude
v budoucích letech rozvíjet, jak z hlediska počtu obyvatel, tak svou vybaveností. Cílem obce je
zabezpečit spokojený život svých občanů, kteří budou o svých potřebách s obcí komunikovat,
a obec bude brát zřetel na jejich aktuální potřeby. Pokračovat a nadále aktivně působit samostatně
jako obec, ale též ve spolupráci s místními spolky a organizacemi za účelem zvýšení kvality
kulturního a sportovního života v obci.
Strašov je velmi vyhledávaným místem pro pořádané kulturní akce v místním venkovním areálu.
Aktivita místního vedení obce, spolků a občanů obci prospívá a návštěvníkům místních tradičních
akcí nabízí příjemné místo k zábavě a odpočinku.
Vzhledem k lokalitě umístění vesnice, na okraji území národního charakteru, je nutné přistoupit též
k ochraně přírody a krajiny jak v intravilánu obce, tak i v okolí obce Strašov. Jen za koordinace
všech aktivit je možné zachovat krajinný ráz tohoto místa, ale zároveň radost zde bydlet, aktivně
kulturně, sportovně a společensky žít.
Mezi stěžejní rozvojové záměry obce lze zařadit dobudování technické infrastruktury v částech
s plánovanou výstavbou obce, vybudování tlakové kanalizace a vlastní čistírny odpadních vod,
průběžná údržba a řešení dopravní infrastruktury, udržení kvalitního využití veřejných budov
a neustálá komplexní péče veřejná prostranství. V budoucnosti též rozšíření veřejných vnitřních
prostor a rozšíření možných sportovišť.
Strategický plán rozvoje obce je významným dokumentem, který popisuje cíle rozvoje obce a cesty
k jejich dosažení v současném volebním období a výhledově na dalších 10 let. Hlavní část
stanovených cílů by měla být realizována nejen z rozpočtu obce, ale i za dotační podpory fondů EU,
jednotlivých ministerstev či kraje. Postupnou realizací cílů bude zajištěn udržitelný a smysluplný
rozvoj obce vedoucí k uspokojování potřeb obyvatel obce Strašov.

Obec Strašov chce být perspektivní a fungující obcí, která se
bude v budoucích letech rozvíjet, jak z hlediska počtu obyvatel,
tak svou vybaveností. Cílem obce je zabezpečit spokojený život
svých občanů, kteří budou o svých potřebách s obcí
komunikovat, a obec bude brát zřetel na jejich aktuální
potřeby.
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C2. OPATŘENÍ A AKTIVITY
Z analytické části strategického plánu a stanovených SWOT analýz vyplývají čtyři základní
opatření plánovaného municipálního rozvoje (technická a dopravní infrastruktura, životní prostředí,
občanská vybavenost obce a bydlení, kultura, sport a volný čas), které byly dále rozpracovány
na jednotlivé aktivity, jejichž realizací dojde k dosažení stanovených rozvojových cílů obce.
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Opatření 1. Technická a dopravní infrastruktura
Název aktivity

Předpokládaný
zdroj
financování

Důležitost

Realizace

1. Vybudování kanalizace v obci

A

2020-2027

obec + dotace

2. Vybudování ČOV

A

2020-2027

obec + dotace

3. Oprava a údržba dešťových kanalizačních

A

průběžně

obec

B

průběžně

obec

A

2017 - 2020

obec

A

2021-2026

obec + dotace

8. Rekonstrukce místních komunikací v obci

B

2017 - 2020

obec + dotace

9. Zbudování místní komunikace k nové zástavbě

A

2017 - 2020

obec + dotace

10. Zbudování chodníků v zástavbové zóně

A

průběžně

obec + dotace

11. Opravy, údržby chodníků

B

průběžně

obec

12. Oprava a údržba mostků a příkopů

B

průběžně

obec + dotace

13. Obnova, rekonstrukce a oprava polních

B

průběžně

obec + dotace

14. Zajištění pravidelné údržby místních
komunikací včetně zimní údržby

B

průběžně

obec

15. Zajištění zimní údržby chodníků

B

průběžně

obec

16. Zajištění bezpečnosti chodců

B

průběžně

obec

Technická infrastruktura

šachet a vpustí

4. Údržby veřejného rozhlasu a osvětlení
5. Veřejné osvětlení a rozhlas v zástavbové zóně
6. Zasíťování pro novou výstavbu
7. Plánování a rozvoj dalších ploch pro výstavbu
RD
Dopravní infrastruktura
Strašov

a lesních cest

17.
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Opatření 2. – Životní prostředí a odpadové hospodářství
Důležitost

Realizace

Předpokládaný
zdroj
financování

1. Odstranění vizuálního znečištění obce

B

průběžně

obec

2. Zajištění a udržování čistoty veřejných

B

průběžně

obec + dotace

3. Revitalizace a údržba intraviálu

B

průběžně

obec + dotace

4. Revitalizace a údržba extravilánu

B

průběžně

obec + dotace

5. Vysazování zeleně kolem místních komunikací a

B

průběžně

obec + dotace

6. Revitalizace obecního rybníka v jižní části obce

B

2017 - 2027

obec + dotace

7. Nákup kompostérů na biologicky rozložitelný

B

2017 - 2018

obec + dotace

8. Nákup drtiče BRO

B

2017 - 2018

obec + dotace

9. Rozšíření sběrných míst

B

2017 - 2018

obec + dotace

10. Nákup kontejneru na textil

B

2017 - 2018

obec + dotace

11. Březová výsadba ve venkovním areálu

B

2017 - 2020

obec + dotace

Důležitost

Realizace

Předpokládaný
zdroj
financování

1. Doplnění obecního mobiliáře (lavičky,
odpadkové koše, stojany na kola)

B

průběžně

obec + dotace

2. Zlepšení poskytovaných služeb v obci

B

průběžně

obec + dotace

3. Nová zástavba

B

2017 - 2020

4. Revize vybavenosti SDH

B

průběžně

obec + dotace

5. Výstavba kulturního areálu v obci Strašov

B

průběžně

obec + dotace

6. Výstavba mateřské školy v obci Strašov

A

2021-2024

obec + dotace

Název aktivity

prostranství

na veřejných prostranstvích

odpad

Opatření 3. – Občanská vybavenost obce a bydlení
Název aktivity

včetně sezení, tanečního pódia a zastřešení

obec
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Opatření 4. – Kultura, sport a volný čas
Název aktivity

Předpokládaný
zdroj
financování

Důležitost

Realizace

B

průběžně

obec + dotace

2. Výstavba multifunkční sportovní haly

2020-2027

obec + dotace

3. Výstavba kulturního střediska

2020-2027

obec + dotace

4. Rozšíření dětského a workoutového hřiště

průběžně

obec + dotace

5. Rekonstrukce sportovního hřiště

průběžně

obec + dotace

1. Podpora kulturních akcí a aktivit

6.
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D. PŘEHLED PLÁNOVANÝCH INVESTIČNÍCH AKTIVIT OBCE
NA OBDOBÍ 2017 – 2019
V období 2017 – 2018 plánuje obec investovat nemalé finanční prostředky do rozvoje obce.
Následující tabulky přinášejí přehled plánovaných investičních aktivit obce v letech 2017 a 2018.
Hlavním cílem obce je v následujících letech zasíťovat nové stavební parcely nacházející se v jižní
části obce, vybudovat zde potřebné veřejné osvětlení, rozhlas, případně rozšířit místní komunikace
a chodníky.
Název aktivity

Vododvod a kanalizace v zástavbové zóně

Účel aktivity

Komplexní zasíťování nových stavebních parcel

Předpokládaná výše investice

3 000 000 Kč

Zajištění financování

Dotace a spoluúčast obce

Název aktivity

Plynofikace pro zástavbovou zónu

Účel aktivity

Komplexní zasíťování nových stavebních parcel

Předpokládaná výše investice

1 300 000 Kč

Zajištění financování

Financování z obecního rozpočtu

Název aktivity

Veřejné osvětlení a rozhlas v zástavbové zóně
Rozšíření osvětlení a místního rozhlasu do zástavbové
zóny

Účel aktivity
Předpokládaná výše investice

400 000 Kč

Zajištění financování

Dotace a spoluúčast obce

Název aktivity

Kontejner na BRO, štěpkovač, kontejner na textil
Usnadnění nakládání s BRO pro občany, lepší třídění
složek

Účel aktivity
Předpokládaná výše investice

600 000 Kč

Zajištění financování

Dotace a spoluúčast obce

Název aktivity

Nákup kontejnerů na sklo a plasty
Usnadnění nakládání s tříděným odpadem, lepší třídění
složek

Účel aktivity
Předpokládaná výše investice

600 000 Kč

Zajištění financování

Dotace a spoluúčast obce
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ZÁVĚR
Zpracovaný Strategický plán rozvoje obce Strašov je komplexní a dlouhodobý dokument, který
hraje důležitou roli v rozvoji obce, a pokud dojde k naplnění stanovených záměrů, může se tento
dokument stát velmi významným nástrojem řízení obce. Je předpokládáno, že realizací stanovených
aktivit dojde k sociálnímu a ekonomickému rozvoji obce, zvýšení kvality života, a tedy i k celkové
prosperitě obce Strašov.
Vedle samotného dosažení stanovených cílů strategie je od strategického plánu také očekáváno
prohlubování spolupráce obce s občany, s obcemi či jinými regionálními aktéry a měl by vést také
k navazování užších kontaktů s místními ekonomickými subjekty.
Rozvojový dokument se stane součástí řízení obce i v budoucnosti. Proto dojde k pravidelným
aktualizacím plánu rozvoje, aby reflektoval nové potřeby a trendy rozvoje.
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