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Svět v roce 2001
•Na Blízkém východě přibývalo násilí po tom, co byl premiérem Izraele zvolen radikální Ariel
Šaron.
•Napětí mezi islámem a křesťanstvím se snažil zmírnit papež Jan Pavel II., který jako první ze
všech papežů vstoupil do mešity. Stalo se tak 6. května při jeho návštěvě syrského Damašku.
•Od 20. ledna byl prezidentem USA George W. Bush.
•V Anglii vypukla epidemie kulhavky a slintavky, která zachvátila i státy západní Evropy.
•V červnu vyhrál volby ve Velké Británii s velkou převahou Tony Blair.
•29. června byl Slobodan Miloševič vydán mezinárodnímu tribunálu v Haagu a 3. července byl
obžalován za válečné zločiny spáchané v době, kdy stál v čele Jugoslávie.
•V červenci začali na letišti Praha-Ruzyně britští úředníci na základě únorové česko-britské
dohody prověřovat cestující do Velké Británie.
•11. září došlo k události, která výrazně poznamenala konec roku. Ve Spojených státech byla
sebevražednými přívrženci islámského Talibanu unesena čtyři letadla. Dvě zničila věže
Světového obchodního centra, třetí dopadlo na Pentagon a čtvrté se zřítilo po bitce únosců s
pasažéry. Následky tohoto útoku byly strašlivé. Celkem 3 052 mrtvých a pohřešovaných: Světové
obchodní středisko 2 819 obětí včetně 157 mrtvých na palubě obou havarovaných letadel,
Pentagon 189 obětí, z toho 64 na palubě havarovaného letadla, Pensylvánie 44 obětí, které byly
na palubě havarovaného letadla. Odklizeno bylo cca 1,8 milionu tun trosek.
•7. října vyhlásil Georg W. Bush válku světovému terorismu a toho dne začalo americké
bombardování Afganistánu.
•8. října se podařilo vytáhnout ze dna Barentsova moře potopenou jadernou ponorku Kursk.
•26. listopadu oznámili američtí vědci, že naklonovali první lidské embryo.
•13. prosince, v době, kdy byl afgánský Taliban poražen, byl zveřejněn videozáznam projevu
Usámi bin Ládina, který představitele Talibanu usvědčoval ze zorganizování útoků na New York
a Washington.
•31. prosinec byl dnem, ve kterém naposledy platily v řadě evropských zemí jejich národní
peníze. V Evropské unii si zachovali svou národní měnu pouze Norové, Švédové, Dánové a
Velká Británie. V ostatních zemích Evropské unie budou platit jen eurem. Z finančního světa tak
zmizí německá marka, francouzský frank (vznikl v roce 1360), i nejstarší světová měna, řecká
drachma, která se objevila už v 7. století před Kristem.
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Rok 2001 v naší republice
 1. ledna Nezávislá odborová organizace České televize vyhlásila stávku. Odvolání stávky
podmiňovali ukončením přerušovaného vysílání televize a cenzury ze strany vedení televize v
čele s generálním ředitelem Jiřím Hodačem. Po téměř šesti týdnech ukončili zaměstnanci ČT
stávku. V říjnu Rada České televize zvolila nového generálního ředitele ČT – Jiřího Balvína.
 12. ledna byli na Kubě zadrženi naši občané Ivan Pilip a Jan Bubeník, protože se setkali s
tamními disidenty a předali jim peníze. Na jejich propuštění měl zásluhu předseda senátu Petr
Pithart, který přiletěl jednat 30. ledna se samotným Fidelem Castrem.
 Na rozhraní února a března proběhlo sčítání lidu. První výsledky sčítání byly zveřejněny
začátkem července: v noci na 1. březen nás bylo 10 292 933.
 První květnový den přinesl rekord – teplotní. Byl nejteplejším 1. májem za 226 let měření tepla
v pražském Klementinu. Teplota se vyšplhala na 27,5 stupně Celsia.
 65. mistrovství světa v ledním hokeji 2001 se konalo ve dnech 28. dubna – 13. května
v Německu. Mistrem světa se stali hokejisté České republiky.
 Koncem května vláda rozhodla, že Komerční banku získá francouzská Société Génerale za 40
miliard korun. Předání banky proběhlo 4. října.
 31. května vstoupil v účinnost ústavní zákon, na základě kterého došlo k přejmenování
Brněnského kraje na kraj Jihomoravský, Budějovického kraje na kraj Jihočeský, Jihlavského
kraje na Kraj Vysočina a Ostravského kraje na kraj Moravskoslezský.
 V červnu i do České republiky dorazila nemoc šílených krav (BSE) a následovalo vybíjení
stáda. Slintavka a kulhavka se naštěstí v naší zemi neobjevila.
 Ministr zahraničí Jan Kavan oznámil, že v ČR bylo zahájeno vyplácení odškodného obětem
nucených a otrockých prací v době okupace.
 Na začátku srpna byl představen po dvaašedesáti letech luxusní automobil firmy Škoda – vůz
Superb.
 V září koupilo za zhruba 7 miliard korun konsorcium Tele Danmark a Deutsche Bank české
Radiokomunikace a získalo tak rozhodovací většinu 51% akcií ve druhém největším
telekomunikačním podniku v ČR.
 Česká armáda v souvislosti s teroristickými útoky 11. září v USA uvedla do pohotovosti
záchranné a výcvikové základny sil územní obrany a 4. brigádu rychlého nasazení. Policie
nařídila nadstandardní ochranu amerických objektů na území Prahy a opatření se rozšířila na další
strategické objekty včetně letišť. Státní úřad pro jadernou bezpečnost nařídil nejvyšší
bezpečnostní opatření v obou jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. 14. 9. se ČR připojila
k zemím EU, které vyhlásily tento den dnem smutku na památku obětí teroristického útoku ve
Spojených státech. Na tři minuty se v poledne zastavil život na území celé republiky, lidé uctili
památku amerických obětí minutami ticha, rozezněly se i sirény a kostelní zvony.
 Vládě se podařilo prodat holding Unipetrol za celkem 145 miliard korun.
 V prosinci vláda na mimořádném zasedání schválila vyslání českých vojáků do mírových a
humanitárních misí v Afghánistánu. ČR nabídla spojencům protichemickou jednotku, polní
nemocnici a dalších 120 až 150 vojáků.
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Statistické údaje
Počet obyvatel k 1. 1. 2001: 612
Počet obyvatel v obcích:
Obec
narozených zemřelých přistěhovaných odstěhovaných přestěhovaných
6
4
18
9
7
Strupčice
1
5
2
Hošnice
7
1
1
Okořín
2
Sušany
celkem
7
4
32
12
8
Přehled o počtu obyvatel:
Obec
Okořín
Strupčice
Hošnice
Sušany

dospělí (muži/ženy)
106 (56/50)
357(167/190)
44 (26/18)
50 (25/25)

děti
cizinci
(muži/ženy) (muži/ženy)
8 (3/5)
0
33 (16/17)
2 (1/1)
5 (3/2)
0
7 (4/3)
0 (0/0)


Zprávy ze zastupitelstva
15. 1. zastupitelstvo schválilo
dodavatele na zpracování projektové dokumentace pro akci “Kanalizace Okořín“ firmu SINGS
Chomutov, zhotovení nových vrat do dvora OÚ v celkové ceně 25.000 Kč včetně montáže
firmou Hála a Erlebach.
12. 2. zastupitelé vzali na vědomí
podání žádosti o vstup do mikroregionu Most-jih.
19. 3. schválili
rekonstrukci domu čp. 160 jako celku na bytový dům, včetně vybudování jednoho
bezbariérového domu. Finanční příspěvek na opravu el. rozvodů ve strupčickém kostele ve výši
70.000 Kč, ukončení nájmu firmy Hartman a spol. v čp. 160 ke dni 28. 2. 2001. Vstup obce do
mikroregionu Most-jih a zaplacení členského příspěvku 10,- Kč na obyvatele a rok, užití znaku
obce na vydání reklamních zápalek. Zařazení obce Strupčice pod správní obec Chomutov.
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9. 4. schválili
přestěhování místní knihovny do budovy OÚ. Zhotovení živičné cesty podél čp. 75 firmou Kejř,
předběžná cena 142.000 Kč, zhotovení chodníku a parkoviště před MŠ firmou Kejř v ceně
126.000 Kč, stavbu trafostanice u čp. 171 ve Strupčicích. Zrušení výjezdního družstva SDHČMS
(hasičů) ve Strupčicích, nabídnutí prostor požární zbrojnice k pronájmu.
9. 5. schválili
vybudování sběrného dvora odpadů firmou Kejř – se změnou v projektu – namísto zděného
domku pro obsluhu zakoupit vybavenou buňku. Napojení kanalizace domů čp. 75, vlastník
Zemědělské družstvo Strupčice, stavbu nn-sítě a veřejného osvětlení v Okoříně dle nákresu.
Využití školní jídelny pro stravování veřejnosti zkušebně od 21. 5. do konce června, cena oběda
(včetně polévky) 20,- Kč.
4. 6. schválili
zadání zpracování projektu “Kanalizace Okořín“ a “Komunikace Strupčice“ Ing. Adamcovi
v ceně 64.446 Kč a 96.045 Kč, navýšení nájemného v obecních bytech od 1. 7. 2001 o 4%,
vybudování chodníku v Hošnicích před čp. 34 – 37.
25. 6. schválili
opravy v pohostinství v Okoříně firmou Kejř za 101.115 Kč.
30. 7. zastupitelstvo schválilo
cenu oběda ve školní jídelně pro veřejnost ve výši 22,- Kč za jeden oběd s platností od 6. 8. 2001.
17. 8. schválilo
Rekonstrukci vodovodu v Okoříně (vydání stavebního povolení). Zákaz shromažďování
extrémistických skupin v katastru obce.
24. 9. schválilo
úpravu pracovní doby na poště ve Strupčicích od 1. 10. 2001 do 30. 9. 2002 – ve čtvrtek zkrácení
do 15,00 hodin.
22. 10. zastupitelé schválili
zakoupení škrabky na brambory do kuchyně ZŠ v ceně 23.8000 Kč.
19. 11. schválili
případné stavební úpravy v prostorách obecního úřadu pro zřízení zdravotní ordinace.
17. 12. schválili
zřizovací listinu Základní školy ve Strupčicích.


Hospodaření obce
Rozpočet obce na rok 2001 byl schválen zastupitelstvem obce již 19. prosince 2000. Byl
konstruován jako vyrovnaný s plánovanými příjmy i výdaji ve výši 10.553.640 Kč. 19. března
2001 byly schváleny rozpočtové změny na rok 2001.
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Příjmy celkem – skutečnost

17 234 358

Daňové příjmy
Vodní díla
Předškolní zařízení
Školní stravování v MŠ
Zájmová činnost v kultuře
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunál. služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Rekultivace půdy
Činnost místní správy
Příjmy z finančních operací
Finanční vypořádání minulých let

6.563.283
0.00
0.00
65.864
18.325
28.776
2.972
84.244,78
36.480
8.009.682
2.025.172
159.417,20
39

Výdaje celkem – skutečnost

9.382.532,49

Sběr a zpracování druh. surovin
Silnice
Záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné dopravy
ČOV
Mateřská škola
Základní škola
Jídelny při školských zařízeních
Školní družiny a kluby
Knihovna
Kulturní památky
Zájmové činnosti v kultuře
Tělovýchovná činnost
Záležitosti kultury
Všeobecná ambulantní péče
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů

1.509.101,90
371.333
177.023,50
49.245,60
362.976,10
170.819,35
1.096.125,30
235.790,14
104.500
13.070,70
72.571,80
-2.413,10
177.877,90
35.064,70
0,00
24.691
151.554,80
179
742.639,70
179.976,90
2.564,10
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Péče o veřejnou zeleň
Požární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Činnost místní správy
Ostatní veř. služby (sčítání lidu)
Finanční operace
Ostatní činnosti
Splátky půjček

17.926,50
1.225,80
691.873
1.061.418,80
1.400
73.396
600
2.060.000

Rozdíl Příjmy - Výdaje

7.851.725,49


Z historie obce
Historie obce
autor František Ježil
Území Strupčic bylo osídleno již v prehistorických dobách. Historické dějiny obce začínají
poměrně pozdě. Jméno obce se vysvětluje různě, ale původ je jasný – slovanský. První písemná
zmínka je z roku 1352. Nejdříve vlastnil Strupčice Bušek z Ervěnic počátkem 15. století. Již v
roce 1623 přešla obec jako součást panství Nové Sedlo – Jezeří v držení Lobkowiczů. I když byly
Strupčice od roku 1441 městečkem, za Lobkowiczů se od roku 1629 staly znovu vesnicí. Pokles
významu obce se projevil i tím, že až do třicetileté války byly Strupčice samostatnou farní obcí,
ale v roce 1623 se staly součástí farního obvodu v Novém Sedle. Kostel sv. Václava zde stál již
ve čtrnáctém století, později byl různě upravován v pozdní gotice, renesanci a baroku. V roce
1776 porazila vichřice kromě čtyř stodol i věž kostela. Po jeho opravě byl v roce 1780 částečně
přestavěn. Loď byla prodloužena o deset loktů a byly nainstalovány varhany. Strop ozdobil
freskami malíř Brandl. Kolem kostela byl i hřbitov používaný do roku 1878, kdy byl založen
nový. Velmi záhy měly Strupčice vlastní školu. V 17. století měla jednu třídu a jejími patrony
byli Lobkowiczové. Od roku 1862 byla školou dvoutřídní, od roku 1890 trojtřídní. Byla to škola
německá, která zanikla až po druhé světové válce. Hlavním zdrojem obživy lidí bylo především
zemědělství. Z obilovin se pěstoval převážně ječmen, dále brambory, luštěniny, cukrovka, z
pícnin seno, vojtěška a jetel. Koncem 19. století se tu chovalo dvaašedesát koní, dvě stě
devadesát kusů hovězího dobytka, dvě stě čtyřicet vepřů, sto koz a bylo zde i deset včelínů.
Zemědělství se v té době věnovaly tři čtvrtiny obyvatel obce. Kromě zemědělství byla proslulá
výroba cihel. Pro ni bylo v okolí dostatek kvalitních spraší o mocnosti až deset metrů. Výrobky
zdejších cihelen měly vysokou kvalitu, preciznost a při nízké bezkonkurenční ceně byly
prodávány do širokého okolí. Již od počátku 19. století se rozvíjela těžba uhlí. V letech 1887 až
1888 tu bratři Löwyovi založili důl Anna. Těžba v něm z původních deseti tisíc tun postupně
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stoupala na třicet až padesát tisíc tun uhlí ročně. Za 1. republiky dosahovala až dvou set tisíc tun.
Se stoupající těžbou se zvyšoval i počet horníků z původních asi čtyřiceti na sto sedmdesát a tři
sta až čtyři sta. I když v dole nepracovali jen lidé z obce, ale i z blízkého okolí, přesto horníci
tvořili v roce 1939 téměř třetinu veškerého obyvatelstva Strupčic. V tomto roce byl však důl
uzavřen a osazenstvo převedeno na okolní doly – důl Běta ve Vrskmani, důl Elektra v Okoříně a
povrchový důl Hedvika v Ervěnicích. Proto také v roce 1939 klesl ve Strupčicích počet obyvatel
o 362 lidí v porovnání s rokem 1930, tj. téměř o celou čtvrtinu.
Kromě zemědělců, cihlářů a horníků pracovalo koncem 19. století v obci šest kramářů, tři řezníci,
po dvou pekaři, kováři, obuvníci a truhláři, po jednom krejčí, sedlář, tesař a kolář. V obci byly
tehdy i tři ubytovací hostince a dvě hospody. Pracovala tu i jedna porodní asistentka, do roku
1879 obecní sluha, kterého pak nahradil obecní strážník, od roku 1897 zde bezpečnost zajišťovala
trvale četnická stanice se dvěma četníky. Nejbližší lékař byl v Ervěnicích, veterinář
v Chomutově. Obyvatelé se hlásili k německé národnosti. Statistika uvádí jen dva české
obyvatele do vzniku republiky pouze v roce 1890 a jednoho v roce 1910. Teprve po vzniku
republiky Čechů rychle přibývalo. V roce 1917 jich zde žilo přes 17% a v roce 1930 přes 30%
všech lidí. Proto se také český společenský a kulturní život velmi rychle rozvíjel. Protože hlavní
jádro Čechů ve Strupčicích tvořili především horníci, zemědělští dělníci a cihláři a nikoliv státní
zaměstnanci jako v jiných městech a obcích našeho regionu, nehrál hlavní roli v rozvíjení
českého života odbor Národní jednoty Severočeské, ale hlavně politické strany, především
sociálně demokratická a národně socialistická. Především jejich zásluhou zde pracovaly Sokol,
Sportovní klub a Dělnická tělocvičná jednota. Čeští lidé měli k dispozici také menšinovou
knihovnu s 270 svazky v roce 1931. Také zastoupení v místních orgánech měli větší než jinde. V
osmnáctičlenném obecním zastupitelstvu měli Češi v roce 1931 již šest zástupců, v pětičlenné
obecní radě jednoho. Ale nejdůležitější bylo, že 1. září 1919 byla zemskou školní radou v obci
zřízena česká obecná škola. Při škole byla zřízena i česká opatrovna, později mateřská školka,
kterou navštěvovalo třicet až čtyřicet dětí. Do školy chodily i děti z přiškolených obcí: Malého a
Horního Března, Hošnic, Okořína a Sušan.
Přišel Mnichov a válka. Část Čechů uprchla do vnitrozemí, český život skomíral. Válka se
připomínala i tím, že tu byl v srpnu 1943 zřízen tábor pro zajatce ruské, italské, francouzské a
anglické národnosti. Prošlo jím celkem 500 osob. Pracovali tu až do 20. dubna 1945, kdy byli
zajatci dopraveni do Chomutova a tábor byl zrušen. Konec války znamenal novou výměnu
obyvatel. Němečtí lidé byli z velké části postupně odsunuti a na jejich místo přišli Češi. Někteří
se vraceli, protože tu bydleli před válkou, jiní tu nacházeli nový domov. Život se rychle a
všestranně rozvíjel. Vznikly a začaly pracovat všechny politické strany (komunistická, lidová,
sociálně demokratická a národně socialistická), rychle byl ustaven oddíl kopané Sparta, působil
tu pěvecký spolek, ochotníci nastudovali a pro veřejnost hráli zpravidla každé dva měsíce novou
hru, byla otevřena knihovna, ustaveno požární družstvo. A plně fungovaly různé služby – tři
obchody se smíšeným zbožím, mlékárna, dva pekaři, dva holiči, mlýn, čtyři hostince, trafika, dva
kováři, kolář, dva krejčí a tři dny v týdnu promítal biograf. Tyto drobné živnosti byly však
začátkem šedesátých let, jako ostatně všude jinde, postupně zlikvidovány. Nahradilo je jedno
nákupní středisko s potravinami, průmyslovým zbožím a textilem a s přistavěným pohostinstvím.
Roku 1948 vzniklo v obci strojní družstvo, které se pak v polovině roku 1949 stalo základem
jednotného zemědělského družstva, i když tu již byla farma státního statku. Ta se 1. dubna 1962
spojila s JZD. K dalšímu slučování došlo v roce 1974 s JZD Vrskmaň a od 1. ledna 1976 s JZD
Sušany. Tím vznikl hospodářský komplex o rozloze 2 200 hektarů, který se později zmenšil v
důsledku budování Kyjické vodní nádrže o necelých 300 hektarů. Družstvo pěstovalo hlavně
obiloviny, cibuli, řepu a luštěniny. Na 270 hektarech bylo vybudováno umělé zavlažování.
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Odsunem německého obyvatelstva po válce došlo ke značnému zpustnutí obce. Ale vzhled
Strupčic se postupně začal měnit. V roce 1969 byl zrestaurován kostel a do obce bylo převezeno
a po zrestaurování na různých místech rozmístěno devět plastik ze zátopové oblasti Nechranické
přehrady, v roce 1972 byl do domů zaveden třífázový elektrický proud, o tři roky později
rekonstruován vodovod, vyasfaltovány všechny vozovky v obci, rekonstruován biograf. Postupně
bylo postaveno i několik rodinných domků.
Několik čísel z historie obce

1431 byly Strupčice povýšeny na městečko a byl jim udělen znak (13. 12.) – 570 let.
1681 byl pořízen malý zvon. Na tomto zvonu stálo “St. Vencaslaie, ora pro nabis. Goss mich
Henricus Sconfeld in der Altstadt Prag 1681“ (Svatý Václave, oroduj za nás. Odlil mě H. S. na
Starém Městě Pražském 1681).
1781 byl poslední neděli před adventem farářem Franzem Blathym vysvěcen kostel ve
Strupčicích po rekonstrukci.
1821 zaplatila obec 2 347 zlatých konvenční měny pozemkové daně.
1841 se uskutečnila první obchůzka hranic pozemků (mezí).
1881 se osamostatnila obec Malé Březno (v té době patřilo ke Strupčicím).
1891 bylo zrušeno stanoviště četnictva (obnoveno 1897).
1921 Dle sčítání lidu v r. 1921 žilo ve Strupčicích 1 238 obyvatel, kteří obývali 137 domů.
Z celkového počtu trvale bydlících bylo 989 Němců, 217 Čechů, 2 Židé a 30 cizinců.
1931 byla založena jedna z českých sportovních organizací ve Strupčicích (70 let).


Život v obci
Informační občasník
V únoru vyšlo jubilejní 10. číslo obecního zpravodaje. Vstoupil do třetího roku své existence a
stal se věcí, která k obci patří. Od května 2001 je znak obce součástí zpravodaje.
Nový zákon
Od 1. 1. 2001 platil nový zákon o obcích a s ním i nové názvosloví – název obecní zastupitelstvo
se změnilo na zastupitelstvo obce, finanční a kontrolní komise na výbory apod.
Další novinky
Obec má své internetové stránky – www.obecstrupcice.cz. Po 101 letech ukončil činnost Svaz
dobrovolných hasičů. K 31. 10. 2001 ukončil lékařskou praxi MUDr. Vladimír Vykus, který
v obci působil 42 let.
Oznámení drobných prací
Od 1. 3. 2001 platil pro oznámení drobných prací (stavebních úprav) obecní formulář, který se po
vyplnění odevzdal před realizací stavby na Obecním úřadě Strupčice.
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Diplomová práce
Na obecním úřadě byla k dispozici k zapůjčení diplomová práce Ing. Ondřeje Fábery s názvem
Podkladová studie pro program obnovy venkova obce Strupčice.
Sčítání lidu, domů a bytů
V době od 22. – 28. 2. navštívili občany obcí Strupčice, Okořín, Hošnice a Sušany sčítací
komisaři a předali jim sčítací tiskopisy. Do 15. 3. se uskutečnila druhá návštěva sčítacích
komisařů, kteří převzali od občanů vyplněné tiskopisy.
Obědy pro veřejnost
Od 21. května bylo zahájeno šest týdnů zkušební využití školní kuchyně i pro stravování
veřejnosti. Cena jednoho oběda byla stanovena na 20,- Kč. Výdej obědů byl na stravenky, do
přinesených nádob, každý všední den v době od 11,30 hod. do 15,00 hodin. Prodej stravenek
probíhal na OÚ ve Strupčicích.
Voltižní oddíl
S. Petrboková z Okořína závodící za PZOO Chomutov zahájila úspěšně voltižní sezónu. Třetími
místy na nominačních závodech si zajistila start v mezinárodní soutěži. Skupina, ve které cvičí A.
Šuleková ze Strupčic, se na závodech v Tlumačově umístila na 2. místě.
Za účasti závodníků z Prahy, Brna, Frenštátu, Frýdku – Místku a Opavy se v hale jezdeckého
klubu PZOO v Chomutově uskutečnil závod Českého voltižního poháru. Skupina osmi děvčat, ve
které cvičí A. Šuleková, získala 1. místo, S. Petrboková v jednotlivcích kat. A obsadila 2. místo.
Hostinec Zlaťák
12. května byl opět otevřen hostinec v čp. 160. Novým nájemcem v hostinci s názvem Zlaťák se
stal pan Karel Reka. V hostinci se čepoval 11° Zlatopramen za 10,- Kč a 12° českokrumlovský
Eggenberg za 11,- Kč.
Sraz příslušníků skinheads
Bez incidentů, za silné asistence Policie ČR proběhl 14. 7. ve společenském sále ve Strupčicích
sraz příslušníků skinheads. Další setkání skinheadů následovalo 11. 8. na hřišti SK. Šest mužstev
skinů tam sehrálo fotbalové utkání. Akci opět monitorovala policie.
Myslivecké sdružení
V listopadu a 1. prosince proběhly ve Strupčicích celkem tři hony. Úlovky jsou rok od roku
slabší. Zhruba dvacet myslivců si pokaždé odnášelo po jednom střeleném kusu.

Kultura
“První ples 21. století“ 20. ledna, přestože hrála výborná kapela a byla připravena bohatá
tombola, nepřilákal velké množství návštěvníků. Další společenské akce se vydařily – 4. března
dětský maškarní ples, 17. března maškarní rej pro dospělé.
7. dubna se konal 3. turnaj v korunovém maplu, do kterého se přihlásilo 24 hráčů. Nejlepším
karbaníkem se stal místní hráč – pan Karel Bílek st. 15. dubna hrála skupina Ventilky z Mostu na
velikonoční zábavě. 30. 4. se ve strupčickém sále a v přilehlých prostorách uskutečnil slet
čarodějnic a následně jejich pálení. Do půlnočního prvomájového průvodu přišlo více než 150
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návštěvníků. Pálení čarodějnic proběhlo i v okořínském pohostinství. V Okoříně postavili na
návsi májku. Na tuto tradici strupčičtí pozapomněli.
V červnu se slavil Den dětí – 2. 6. diskotéka pro dospělé, 3. 6. odpoledne plné soutěží pro děti,
4. 6. posezení u dechovky pro seniory, které se pravidelně konalo celý rok jednou za měsíc.
Hospodské 1. pololetí bylo ukončeno 9. června předáváním pivního pololetního vysvědčení všem
stálým hostům. Na padesát štamgastů si přebralo své vysvědčení i s komentářem k dosaženým
“studijním“ výsledkům.
29. – 30. 9. se do Strupčic po letech vrátila Václavská pouť, kterou navštívilo přes tři sta hostů.
Sobotní program byl bohatý – country muzika, vepřové hody, vystoupení mažoretek, divadelní
představení žáků základní školy, křest publikace o Strupčicích (včetně Okořína, Hošnic a Sušan)
za přítomnosti její autorky paní Zdeny Binterové, historičky Okresního muzea v Chomutově.
Večer se na dvoře OÚ konal táborák, na sále diskotéka. V neděli byla ve strupčickém kostele
Svatováclavská mše.
13. října proběhl další turnaj v korunovém maplu. Měl rekordní účast – sešlo se 28 hráčů.
Místním se nedařilo, zvítězil hráč z Jirkova.
5. prosince pořádal hostinec TRIO ve spolupráci se základní a mateřskou školou mikulášskou
nadílku pro děti. Balíček pro každé dítě financoval obecní úřad. Mikulášské odpoledne se pro děti
pořádalo i hostinci v Okoříně - v hospodě U Kolčavy. Také na tuto akci byly balíčky pro děti
hrazeny z rozpočtu OÚ. 22. a 23. 12. probíhal v hostinci Zlaťák ve Strupčicích Vánoční turnaj
v kulečníku. Rozloučení se starým rokem se konalo v hostinci TRIO ve Strupčicích.


Základní škola a mateřská škola
Ředitelka školy: Mgr. Dana Ostapčuková
Počet pedagogů: 11
Počet žáků: 129, z toho 6 integrovaných
Základní škola
1. kalendářní pololetí
O ZŠ Strupčice slyšela celá republika v souvislosti s chřipkovou epidemií. Ve zpravodajství TV
Nova byl šot z prázdné strupčické školy a minirozhovor s paní ředitelkou. Chřipkové prázdniny,
které byly následně vyhlášené v celém okrese, trvaly téměř tři týdny. Během nich proběhl zápis
do 1. třídy. Celkem přišlo k zápisu 16 dětí. Dvě dostaly odklad ze zdravotních důvodů, 14 dětí
bylo přijato – 4 ze Strupčic, 1 z Okořína, 2 z Hošnic, ostatních 7 dětí bylo z Malého Března,
Všestud a z Jirkova. Ve škole se žáci učí ojedinělým způsobem (zatím pravděpodobně jako jediní
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v Čechách) – do stejné třídy chodí společně děti, které se učí podle různých osnov. Jedny podle
klasických a druhé podle osnov zvláštní školy. Tyto děti nemusí jezdit do zvláštních škol ve
městě a mohou vyrůstat v kolektivu svých místních vrstevníků. Zkušenosti s touto problematikou
získávají od strupčických učitelů zájemci téměř z celé republiky.
Od jara začaly děti ZŠ využívat školní hřiště vybudované na místě bývalých školních pozemků.
K údržbě této plochy zakoupila školu novou sekačku na trávu. V prodejně Mountfield se
zástupcům školy podařilo získat v kole štěstí na tuto sekačku 50% slevu. Pro větší děti fungoval
každý den po vyučování školní klub. Škola organizovala pro žáky i pro občany sběr starého
papíru. V dubnu se žáci 9. ročníku zúčastnili natáčení televizního pořadu “Áčko“ s Pavlínou
Wolfovou a Martinem Veselovským o problematice drog. Žáci, kteří ukončili povinnou školní
docházku, byli až na jednoho přijati na střední školy a učiliště. Jaroslav Hudák (9. třída) obsadil
6. místo v okresním kole olympiády v matematice.
2. kalendářní pololetí
Během srpna se ve škole opravily a natřely všechny popraskané a poničené dveře – celkem 105
kusů. 3. září nastoupilo 130 žáků, z toho 14 prvňáčků. Žáci 2. a 3. třídy jezdili do Městských
lázní v Chomutově na kurs plavání. Část provozních nákladů hradil OÚ, dopravu bezplatně
poskytl pan Jiří Kejř ze Všestud. Všichni žáci měli možnost koupit si díky státnímu programu
“Mléko dětem“ dvakrát týdně za 3,- Kč krabičku ochuceného mléka, smetanový krém nebo
jogurt. 20. prosince žáci zazpívali pro veřejnost ve strupčickékm kostele koledy a vánoční písně
za doprovodu varhan.


Sportovní klub Strupčice
17. února proběhla výroční valná hromada SK Strupčice. Jako hlavní cíl si stanovil zajištění
důstojných oslav 70. výročí založení sportovní organizace ve Strupčicích. Večer se konal
společenský ples sportovců. Především díky mimořádně bohaté tombole, kterou dodali členové
klubu a sponzoři (103 cen) se podařilo SK vydělat částku, za kterou se mohly v červnu uspořádat
dva žákovské turnaje.
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Na turnajích zimní ligy sálové kopané starší žáci dokázali, že práce s mladými fotbalisty přináší
ovoce. Poprvé v historii se jim podařilo postoupit v konkurenci 12 týmů do šestičlenného finále,
v němž měli 16. 3. za soupeře samá výborná mužstva: Slovan Kadaň, FK Klášterec, Fotbalová
škola Most, Baník Březenecká a FK Droužkovice.
7. května se za nevlídného a sychravého počasí, ale za hojné účasti konalo utkání mezi Fan club
Slavia a Fan club Sparta, ve kterém zvítězili slávisté. První akcí v rámci oslav SK se stal 8.
května 11. ročník turnaje starých gard. Vyhrála jej Stará garda Strupčic. 23. června se uskutečnil
52. ročník Memoriálu hrdinů, v němž obhájili prvenství z roku 2000 fotbalisté Strupčic. 24. 6.
v turnaji mladších žáků skončili hráči Strupčic v silné konkurenci na 3. místě. Ve dnech 30. 6. a
1. 7. hostili strupčičtí hráči dlouholeté přátele z německého Apfelstadtu. 5. 7. se konal tenisový
turnaj ve smíšené čtyřhře. Hlavním dnem oslav se stala sobota 7. července. Sehrála se tři
fotbalová utkání. Zahájili žáci SK Strupčice, poté hráči A týmu s fanoušky. Hlavní zápas
obstarali hráči, kteří v 70. a 80. letech hráli za Strupčice v krajské soutěži, proti ostatním bývalým
hráčům registrovaným ve Strupčicích. Pro návštěvníky, kterých bylo 350, byly připraveny
vepřové hody. Když ve 20 hodin přímo na hřišti začala taneční zábava, začalo zároveň psí počasí.
Prudká vichřice se vším cloumala, více než tříhodinový liják změnil trávník v místech
s občerstvením v bažinu s vodou a blátem po kotníky. Lidé se ale nenechali počasím odradit a
počkali i na půlnoční ohňostroj a čtvrt metráku grilovaného masa. Zábava skončila až za kuropění
a podle ohlasů přítomných se jednalo o největší společenskou akcí v novodobých dějinách
Strupčic.
V srpnu zahájila všechna fotbalová družstva (jedno mužstvo dospělých a čtyři mládežnická)
přípravu na podzimní mistrovská utkání. Mládež byla na letním soustředění v okolí Rožmitálu
pod Třemšínem.
Na sobotu 1. září naplánovali fotbalisté 2. poločas svých oslav jako částečnou náhradu za
nevydařené počasí 7. 7. Avšak počasí bylo ještě horší, a tak se na hřišti uskutečnil pouze turnaj
rodinných družstev v minikopané a poté se celý program přesunul do sálu. Zhruba 200 hostů
zhlédlo bohatý program - vystoupení malých mažoretek, vystoupení jejich o sedmdesát let
starších kolegyň, módní přehlídku pracovních oděvů a svatebních šatů z módního salonu Delta
v Mostě, vystoupení taneční skupiny a ohňostroj.


Podnikání, zemědělství a služby v obci
Strupčice
Jatka Strupčice, čp. 20
Autodoprava Milan Komrska, čp. 198
Zámečnictví Kovotrio (Hála, Erlebach), čp. 216
Výroba hliníkových součástek – Strupčice čp. 50 – firma Eduard Zeh
Autodílna Šrůma – Svatoš, čp. 76
Truhlář Jan Abrahám, čp. 29
Okořín
DENBACOR – kuchyňské linky, truhlářství, čp. 14
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Sušany
Kindl Bronislav – instalatérství, topenářství, čp. 37
Zemědělství
Rostlinná výroba
Na pozemcích Zemědělského družstva ve Strupčicích hospodařila firma ZVS (p. Kraus).
Další zemědělci hospodařící na polích v okolí: Marta Divišová, Vladimír Stránský, Jiří Kejř,
Zdeněk Levický (vesměs se jedná víceméně o rodinné farmy).
Živočišná výroba
Chov prasat
Pavel Vlasák, Sušany čp. 9
Vladimír Stránský – areál vepřína v Sušanech
Služby
Okořínská hospůdka, čp. 46 – Milan Kolčava
Hostinec a sál TRIO ve Strupčicích, čp. 51 – Sdružení TRIO (Luděk Pěnkava, Jaroslav Vostrý,
Jiří Šťastný)
Strupčická smíšenka, čp. 117 – Alois Římal
Prodejna smíšeného zboží, Strupčice čp. 49 – Marika Poláková
Lékař – do konce září MUDr. Vladimír Vykus, Strupčice čp. 12
– od prosince ordinace v přízemí OÚ – MUDr. Miloš Říha
Pošta Strupčice, čp. 107 – Anna Jarošová
Knihovna, v 1. patře obecního úřadu – Ivana Gregerová
Kadeřnictví ve dvoře obecního úřadu – Anna Koblížková


Počasí
Leden
Začátek měsíce byl mlhavý. Do 10. 1. bylo kolem +7°C. Příští den nasněžilo a do 23. 1. bylo
bílo. Mráz klesal k -5°C. Pak začalo pršet, sníh tál při +4°C.
Únor
První dny sněžilo, než se opět oteplilo až na 8°C (6. 2.). 15. a 16. 2. bylo na slunci +16°C. Pak
teploty poklesly o 7°C, vál studený vítr, který přinášel déšť, 22. 2. dokonce hřmělo. 23. 2. znovu
sněžilo.
Březen
Bylo polojasno, teplota kolísala mezi +4°C až +8°C. 12. 3. se rozpršelo a pršelo skoro denně až
do 18. 3. 19. března se přihnala prudká vánice. Hustě sněžilo i na první jarní den. Až do konce
měsíce bylo chladno, kolem +3°C.
Duben
4. 4. bylo 19°C, v následujících dnech teplota kolísaly do 10°C. 13. dubna hustě sněžilo, 14. 4.
řádila vánice. Teprve poslední dubnový týden bylo 17°C, ale 27. dubna bylo jen 8°C.
13

Květen
Na 1. máje bylo ve stínu naměřeno 27°C. Po pěti dnech se ochladilo, foukal studený vítr a teprve
od 11. května nastaly krásné slunečné dny s teplotami kolem 23°C. Jenže 31. 5. přišla bouřka a
po ní klesla teplota na 16°C.
Červen
Na začátku června bylo polojasno, poprchávalo, odpolední teploty stouply jen ke 14°C. 7.
července večer přišla prudká vichřice s lijákem. Od 13. 6. se oteplilo o osm stupňů, ale v dalších
dnech teploty kolísaly mezi 18°C až 20°C. V posledních dvou dnech svítilo slunce a na
teploměru bylo 29°C.
Červenec
Začátek prázdnin byl polojasný, ale teplý – 7. 7. bylo 30°C. Potom teploty poklesly o osm
stupňů, 16. 7. bylo pouze 16°C. Poslední týden bylo 30°C a slunečno.
Srpen
Téměř 14 dní bylo chladno s přeháňkami. Teprve 13. 8. se oteplilo na 28°C, a následující tři dny
dokonce 31°C až 32°C. 21. srpna se obloha zatáhla a ochladilo na 22°C. A tak bylo až do konce
měsíce.
Září
Počasí v září bylo proměnlivé a deštivé. Teploty celý měsíc kolísaly v rozmezí mezi 10°C a
17°C.
Říjen
I v říjnu bylo deštivo a chladno. 12. října však bylo modré nebe a na slunci 36°C. Pak se však
nižší teploty (kolem 13°C) vrátily.
Listopad
První ranní mrazík přišel již 6.11. Denní teploty klesaly k +4°C, bylo vlhko a mlhavo. Od 9.
listopadu občas poletoval sníh. Odpolední teploty bývaly mezi 6°C až 3°C, slunce svítilo jen
občas. Konec měsíce byl dusivý mlhou a smogem.
Prosinec
Počasí bylo hodně nestálé – mírně nasněžilo, pak pršelo a teploty se pohybovaly kolem + 7ºC. Až
13. prosince od rána mrzlo, foukal studený vítr. 20. prosince hustě sněžilo a sníh přes různé
oblevy držel až do Nového roku.
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Kronika za rok 2001 byla k zápisu schválena.

Luděk Pěnkava
starosta obce Strupčice

Kristýna Králová
kronikářka
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