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1. Celostátní události 2009
Většina roku 2009 probíhala ve znamení finanční a hospodářské krize a v očekávání
pandemie mexické chřipky. Ačkoli si chřipka v průběhu jarních a podzimních měsíců
vyžádala několik desítek životů, nenaplnily se katastrofické vize médií a epidemie byla svým
rozsahem shodná s pravidelnými epidemiemi chřipky v minulých letech. V březnu během
předsednictví České republiky v EU došlo na několikátý pokus k úspěšnému svržení koaliční
vlády Mirka Topolánka ze strany ČSSD za podpory KSČM a některých koaličních poslanců.
Výsledkem této události bylo jmenování úřednické vlády pod vedením premiéra Jana
Fischera. Jeho vláda měla vést zemi do předčasných voleb, jejichž termín byl stanoven na
listopad 2009. K uskutečnění těchto voleb však nakonec nedošlo a proto byl mandát této
úřednické vlády prodloužen až do řádných parlamentních voleb v květnu 2010. Ve dnech 5. a
6. června se konaly volby do Evropského parlamentu. Ze 736 křesel EP obsadili čeští poslanci
22 míst, z toho 9 ODS, 7 ČSSD, 4 KSČM a 2 KDÚ-ČSL. Od listopadových událostí roku
1989 nás dělí již 20 let. Za toto období jsme mnohé získali a mnohé ztratili. Získali jsme
bezesporu větší možnost uplatnit se, možnosti cestovat a poznávat celý svět. Na druhou stranu
jsme přišli o mnohé sociální jistoty. Skutečností zůstává, že díky těmto událostem nezmizely
Strupčice z povrchu zemského.

2. Obecní záležitosti
V roce 2009 jsme si připomněli několik kulatých výročí. Je tomu již 110 let, kdy obec
zakoupila dům čp. 51, v němž dodnes sídlí obecní úřad. Jelikož bylo nutné najít vhodné místo
pro kanceláře obecního úřadu a pro byty pro zaměstnance, učitele, policisty a četníky,
zakoupila obec v roce 1899 dům čp. 51. Tento obytný dům získala obec za 7 000 zlatých. 3.
září uplynulo 90 let od doby, kdy Zemská školní rada povolila zřízení České školy ve
Strupčicích. Stalo se tak v září roku 1919, výuka začala až o rok později, kdy byla konečně
nalezena a vybavena vhodná místnost. Svou „šedesátku“ oslavil fotbalový turnaj Memoriál
hrdinů. V lednu 1999 vyšlo první číslo Strupčického občasníku. Již plných deset let jsou
občané informováni o dění v obci jeho prostřednictvím.
Leden
Z jednání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce schválilo převod pozemku p.č. 56 včetně kostela sv. Václava a pozemku
p.č. 57/1 v k.ú. Strupčice z vlastnictví Římskokatolické církve do vlastnictví obce Strupčice,
stejně tak schválilo převod pozemku p.č. 61 v k.ú. Sušany včetně kostela sv. Marka a
pozemku p.č. 62/1 v k.ú. Sušany včetně hřbitovní zdi s branou z vlastnictví Římskokatolické
církve do vlastnictví obce Strupčice.
Zpracováním projektové dokumentace pro obytné zóny III a IV ve Strupčicích včetně
zajištění stavebního povolení obec pověřila pana Michala Koblížka. Za provedení uvedených
prací byla panu Koblížkovi následně vyplacena odměna ve výši 260 000 Kč bez DPH za
každou zónu.
Únor
Z jednání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo obce schválilo pořízení osobního automobilu Renault Espace pro potřeby
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údržby obce za cenu 50 000 Kč.
Rovněž bylo schváleno podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Úpravy náměstí v obci
Strupčice“ z programu ROP Severozápad, číslo výzvy 5, s celkovými náklady projektu 16 390
297 Kč včetně DPH a dále zajištění financování tohoto projektu, přičemž předfinancování
bude kryté vlastními prostředky ve 100% výši nákladů projektu. Výše spolufinancování
projektu bude částka, která bude obsahovat minimálně 7,5 % celkových způsobilých výdajů
projektu, tj. 1 229 272, 20 Kč.
Byla schválena dodávka a provedení výměny 8 oken ve staré budově Základní školy firmou
Metall Quatro Vysoká Pec za cenu 72 928 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo schválilo zpracování projektu na novou tělocvičnu ZŠ – sportovní halu s
novými šatnami a posilovnou.
Březen
Z jednání zastupitelstva obce:
V tomto měsíci zastupitelstvo schválilo zřízení místního pracoviště CZECH POINT s
využitím dotace ze strukturálních fondů EU (pracoviště začalo fungovat v listopadu 2009).
23. 3. proběhla první schůzka s občany Okořína, Hošnic a Sušan ohledně možností
odkanalizování rodinných domů. Ze schůze nevzešel jednoznačný závěr, zda osady
odkanalizovat pomocí domovních čističek odpadních vod nebo centrální osadní kanalizací.
Pro občany byl následně zpracován dotazník, prostřednictvím kterého se mohli vyjádřit,
k jaké variantě se přiklánějí. Z celkového počtu 93 vyplněný dotazník vrátilo 59 respondentů.
18 domácností si přeje domovní čističku, 41 domácností by dalo přednost kanalizaci.
O internetové stránky obce se začal velmi pečlivě starat pan Milan Křivohlavý. Jsou
aktualizované několikrát týdně, můžeme na nich najít spoustu fotografií a jiných zajímavostí.
Duben
Na svém 34. zasedání zastupitelstvo obce schválilo pořízení povrchu na tenisový kurt č. 3
ve sportovně rekreačním areálu ve Strupčicích za podmínky významného finančního
příspěvku Vršanské uhelné, a. s. Schváleno bylo rovněž pořízení dlažby do altánu na návsi
v Sušanech.
Zastupitelstvo obce schválilo opravu kůlen u obecních bytových domů 156 a 157 ve
Strupčicích a jejich následný pronájem po dokončení oprav za měsíční nájemné ve výši 20
Kč/m². Doposud mohli občané kůlny využívat bezplatně.
Květen
V květnu bylo zastupitelstvem schváleno umístění dvou kusů rychlostních retardérů na
místní komunikaci v Sušanech ve směru na osadu Škrle. Stalo se tak na základě petice
obyvatel Sušan, kteří nebyli spokojeni s cizími automobily projíždějícími místem vysokou
rychlostí.
Červen
V červnu proběhly další schůzky s obyvateli jednotlivých osad ohledně odkanalizování,
ovšem stále bez výsledku. Téma odkanalizování osad se zdá být nekonečné.
Ve dnech 5. a 6. června se konaly volby do Evropského parlamentu. Volební okrsek
Strupčice čítal 588 zapsaných voličů. Voleb se zúčastnilo 178 osob (31,34 %). Nejvyšší počet
hlasů získala ČSSD (54 hlasů – 30,34 %), na druhém místě skončila ODS (44 hlasů – 24,72
%) a třetí se umístila KSČM (30 hlasů – 16,85 %).
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Srpen
Na 39. zasedání zastupitelstva konaném dne 24. 8. 2009 starosta informoval zastupitelstvo
obce o plánované opravě polní cesty mezi Strupčicemi a Hošnicemi. Při cestě je obnovená
kaplička P. Marie, včetně nového schodiště. Oprava cesty je podmíněna finanční výpomocí
Vršanské uhelné. Cenová nabídka opravy, předložená DTS Vrbenský, byla z původních 480
tisíc Kč snížena na 320 tisíc Kč. Ing. Rouček, ředitel Vršanské uhelné, přislíbil výpomoc ve
výši 300 tisíc Kč. Oprava polní cesty byla schválena.
Po instalaci dvou rychlostních retardérů v Sušanech se objevila další petice občanů, kteří
žádali odstranění těchto retardérů z důvodu hluku projíždějících vozidel.
Zastupitel Josef Pěnkava na zasedání informoval, že přečerpávání vody z jímky pod
výsypkou do přeložky Srpiny bylo zkušebně ukončeno, jímka bude propojena s
odvodňovacím příkopem, jímž voda nyní odtéká, kolem jímky byly provedeny terénní úpravy
a jímka získala „přírodní“ ráz.
Září
Zastupitelstvem bylo schváleno zvýšení nájemného v obecních bytech (kromě domu 221) s
platností od 1. 1. 2010.
Listopad
V obci bylo zprovozněno pracoviště Czech Point, byla rovněž zřízena datová schránka.
Prosinec
Byl schválen nový systém nakládání s odpady od příštího roku – alespoň částečně tak budou
zvýhodněni poctiví třídiči.
Zaměstnanci obce se v průběhu celého roku trpělivě starali o obecní zeleň. Za budovami
bývalého JZD za sběrným dvorem vyřezali letité nálety, a tak je z dílen družstva znovu vidět z
oken denní světlo.
Činnost politických stran
Ve Strupčicích působily v roce 2009 dvě politické strany, a to ČSSD a KSČM.

3. Hospodaření obce
Návrh rozpočtu obce Strupčice na rok 2009 byl schválen na 32. zasedání zastupitelstva obce
konaném dne 9. 2. 2009. Plánované příjmy obce na rok 2009 činily 19 315 800,- Kč, výdaje
27 617 500,- Kč. Ve skutečnosti činily celkové příjmy 32 833 072,- Kč, výdaje potom 25 688
161,- Kč.
Příjmy
Daňové příjmy
Sběr a zpracování druhotných
surovin
Vodní díla

Rozpočet 2009

Skutečnost 2009

8 650 500,-

11 359 957,-

1 500,-

12 620,-

300,-

300,-
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Základní škola

685 000,-

Knihovna

637 740,0,-

500,-

Zájmová činnost v kultuře

4 000,-

12 575,-

Sportovní zařízení v majetku obce

500 000,-

350 000,-

Bytové hospodářství

622 000,-

639 360,-

72 000,-

69 898,-

5 000,-

7 300,-

405 000,-

806 689,-

3 500 000,-

3 506 414,-

16 000,-

16 044,-

5 000 000,-

13 573 946,-

Péče o zeleň a vzhled obce

5 000,-

110 455,-

Místní zastupitelské orgány

48 000,-

53 076,-

1 000,-

1 051 435,-

120 000,-

277 161,-

Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Pozemky pro výstavbu
Sběr a svoz komunálních odpadů
Rekultivace půdy

Činnost místní správy
Příjmy z finančních operací

Výdaje

Rozpočet 2009

Skutečnost 2009

Sběr a zpracování druhotných
surovin

49 000,-

57 518,-

Silnice

50 000,-

0,-

Záležitosti pozemních komunikací

670 000,-

343 542,-

Odvádění a čištění odpadních vod

2 555 000,-

Vodní díla
Základní a mateřská škola
Ostatní záležitosti vzdělávání

4 091,-

991 000,-

1 046 836,-

2 385 000,-

2 656 906,-

0,-

1 891 476,6

Knihovna

6 000,-

3 936,-

Kulturní památky

285 000,-

214 378,-

Rozhlas a televize

24 000,-

Zájmová činnost v kultuře

66 000,-

Péče o sportovní zařízení

812 000,-

1 045 695,-

Tělovýchovná činnost

120 000,-

316 100,-

Využití volného času dětí a mládeže

150 000,-

199 039,-

Ostatní zájmová činnost a rekreace

95 000,-

Všeobecná ambulantní péče

59 000,-

50 865,-

2 482 000,-

1 583 917,-

Nebytové hospodářství

204 000,-

464 128,-

Veřejné osvětlení

547 000,-

531 234,-

14 000,-

14 637,-

Územní plánování

145 000,-

140 420,-

Komunální služby a územní rozvoj

844 000,-

810 403,-

Pozemky pro výstavbu

745 000,-

Bytové hospodářství

Pohřebnictví

Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů

8 000,-

18 226,80 432,-

131 000,-

866 916,15 410,-

405 000,-

447 554,-

40 000,-

57 896,-

10 107 000,-

6 240 599,-

Veřejně prospěšné práce

267 000,-

1 665 370,-

Požární ochrana

110 000,-

401 506,-

Místní zastupitelské orgány

773 000,-

769 854,-

Volby parlamentní Evropské

20 000,-

35 452,-

Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o veřejnou zeleň a vzhled obce
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Činnost místní správy

1 089 000,-

1 395 347,-

Finanční operace

220 000,-

267 469,-

Převody vlastním fondům

320 000,-

500 000,-

Splátka úvěru

1 420 000,-

1 420 000,-

Únor
V únoru skončilo úspěšně téměř roční jednání ve věci převodu sušanského a strupčického
kostela z majetku církve do majetku obce. Obec jako vlastník obou kostelů zažádala o dotaci
na jejich opravu.
Březen
Obec získala dotaci na mzdu 10 zaměstnanců – roční úspora díky tomu činí přes 1 milion
korun.
Květen
Zastupitelstvo obce schválilo koupi budovy bývalé konírny a přilehlého pozemku od
Zemědělského družstva Strupčice za odhadní cenu pro potřeby SDH Strupčice.
Prodejem pozemků byl získán větší objem financí, které bylo nutné zúročit. Nejvýhodnější
úročení právnickým osobám nabízela GE Money Bank - úrok 3,2 % p.a. (spořící účet) a
ČSOB - 2,5 % p.a. (podnikový dluhopis). Zastupitelstvo obce proto schválilo nákup
dluhopisů ČSOB v částce 6 milionů Kč a zřízení spořicího účtu u GE Money Bank a vložení 6
milionů Kč na tento účet.
Červenec
Rada regionu Severozápad schválila dotaci EU na úpravu návsi ve Strupčicích.
Listopad
Počátkem listopadu byla definitivně uzavřena ekonomická stránka provozu sportovního
areálu, která přinesla nemilé zjištění. Areál vykazuje téměř dvousettisícovou ztrátu.
Obec Strupčice je od 1. 11. 2009 plátcem DPH.

4. Průmysl, zemědělství a obchod
Obchody
21. 12. byl v čp. 33 otevřen druhý obchůdek Smíšenka u Hanesů. Otevřeno má od pondělí
do neděle od sedmé hodiny ranní do osmé hodiny večerní. V obchodě najdeme vše potřebné
od potravin po drogerii.
Firmy
Ve Strupčicích v roce 2009 stále funguje firma KOVOTRIO, s. r. o., která se zabývá
kovovýrobou, montážními pracemi, zámečnictvím, dále také doplňkovou výrobou ze dřeva,
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opravami, renovacemi, prodejem hutního materiálu a podobně.
V obci působí v roce 2009 také firma Atyla, s. r. o., zabývající se výrobou a prodejem palet
a dřevěných obalů. Své sídlo zde má také firma Energoservis, spol. s r. o. Tato firma provádí
defektoskopické kontroly a diagnostiku, poradenství v oblasti strojní a tlakové čištění.
V Hošnicích působí firma Kova-um, s. r. o., která vyrábí ploty a zábradlí.
Zemědělské družstvo
V roce 2009 v obci stále funguje zemědělské družstvo, které se zabývá zemědělskou
výrobou a pronájmem vlastních výrobních prostředků členům. Předsedou představenstva ZD
je Jiří Skalický.
V obci stále funguje pošta a knihovna. Pošta má otevřeno od pondělí do pátku hodinu
dopoledne a dvě hodiny odpoledne. Obec má rovněž svůj sběrný dvůr.

5. Výstavba, doprava a spoje
Březen
V březnu se pokračovalo ve vybudování inženýrských sítí na 26 stavebních parcelách
v zóně I a II.
Duben
Ve sportovním areálu byl za finanční podpory Vršanské uhelné položen umělý povrch na
tenisový kurt. Obyvatelé Strupčic a okolních obcí si mohou nyní zahrát tenis, kdykoli se jim
zamane.
Srpen
Obnovená kaplička Panny Marie, která stojí u polní cesty ze Strupčic na Hošnice a jejíž
historie sahá do poloviny 19. století, dostala nové schody, čímž se její oprava definitivně
dokončila. Kaplička je krásně vidět ze silnice na Hošnice.
Září
Byla dokončena rekonstrukce kůlen u bytovek čp. 156 a 157. Kůlny dostaly novou střechu a
omítku.
Říjen
Byla zahájena rekonstrukce návsi.
V průběhu října se začalo pracovat také ve sportovním areálu. Položilo se několik metrů
dlažby při vstupu na travnatou plochu u bazénu a začala výstavba skladu na stoly, lavice a
stany.
Zahájena byla rovněž oprava fasády a výměna oken a dveří v Okoříně, v čp. 46.
Listopad
Byla dokončena kompletní oprava rybníka na Hošnické návsi. Nové nátoky, hráze i výpusť
obec stály bezmála 1 milion korun. Na akci přispěla Vršanská uhelná společnost. Byl také
vybudován nový chodník v ulici k MŠ.
Ve strupčickém rybníce se již bude držet voda díky položení fólie. Fólie je však příliš
kluzká, proto byly namontovány bezpečnostní žebříky.
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Ze stavebních prací stojí za zmínku uložení nových žlabovek do Sušanského potoka
vedoucího přes náves a vyčištění hřbitova v Sušanech.
Během listopadu vznikl nový chodník a parkovací místa v ulici k mateřské škole, rovněž byl
vybudován druhý vjezd k budově mateřské školy ze západní strany. Hlavním důvodem
vybudování parkovacích míst a vjezdu bylo zásobování.
Ve spolupráci se sochařem Štěpánem Bílkem byla na hřbitově v Sušanech opravena a znovu
instalována socha anděla.
V průběhu roku 2009 pokračovalo zpracování projektové dokumentace pro obytné zóny III
a IV, pro dům pro seniory a novou tělocvičnu (sportovní halu se zázemím šaten).
Životní prostředí
V roce 2009 pokračuje čerpání důlních vod z lomu Šverma. Jedna trasa vede do tzv.
Bahňáku a do Strupčic a druhá do přeložky Srpiny přes Okořín na Hošnice a dál. Toto řešení
je však pouze dočasné, zhruba do roku 2011. Povodí Ohře již zpracovává projekt, aby se voda
do Bahňáku a koryta Srpiny přiváděla potrubím z průmyslového vodovodu Nechranice –
Most (z něhož se napouští také Mostecké jezero). Odbočka by měla být poblíž Sušan, jejichž
katastrem tento vodovod prochází.
V říjnu prostor bývalé cihelny ožil tisíci stromky, které tam byly vysázeny. Výsadba
stromků byla realizována prostřednictvím Vršanské uhelné, a. s. Finance byly získány z
takzvaných 15 ekomiliard na obnovu zeleného pásu nad Strupčicemi. Obec bude mít oázu
klidu a zeleně, kam budou moci místní chodit relaxovat.
Doprava
Obecní úřad ve Strupčicích zajišťuje na požádání pro občany osad Hošnice a Sušany, kteří
přijedou autobusem v 11,00 hodin dopoledne do Strupčic, odvoz domů obecním osobním
automobilem.
Přes Strupčice projíždí autobus z Mostu do Chomutova, který ve Strupčicích zastavuje ve
směru do Chomutova v 5:00 hod. a ve 13:20 hod. Ve směru do Mostu pak v 7:10 hod., ve
14:50 hod. a v 16:05 hod. Projíždí tudy také linkový autobus z Chomutova do Čepiroh, a to ve
4:39 hod., ve 13:27 hod. a v 16:39 hod. do Čepiroh a do Chomutova v 6:38 hod., ve 14:33
hod. a v 18:38 hod. V 7:10 hod. a v 9:10 hod. vyjíždí tento autobus ze Strupčic, v 11:50 hod. a
v 19:00 hod. vyjíždí rovněž ze Strupčic a jede pouze do Jirkova.
Kvůli špatnému rannímu spojení však většina obyvatel jezdí do práce osobním
automobilem.
Jednou z velkých investičních akcí Ústeckého kraje, kterou jistě všichni dojíždějící náležitě
ocenili, byla v letošním roce rekonstrukce silnice z Otvic do Havraně. Silnice dostala nový
povrch a byla nainstalována také nová zábradlí.
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6. Veřejný život v obci
Kultura
Únor
Jako každý rok konal se i letos sportovní ples, který měl nebývale bohatou tombolu, kterou
získali sportovci od svých sponzorů, především od Mariána Benčiče a dále od Severočeských
dolů Chomutov a Hostince Trio. Živou hudbu vystřídala po druhé hodině ranní diskotéka.
Proběhl také dětský maškarní ples, při kterém se „zamaskovalo“ kolem 40 dětí.
Březen
V maškarním reji pro dospělé se ovšem objevilo pouze 8 masek, což bylo nejméně
v desetileté historii maškarních plesů pro dospělé.
Duben
Konala se velikonoční zábava ve Strupčicích a Hošnicích a country zábava v Okoříně.
30. duben všechny vesnice prožily ve znamení pálení čarodějnic. Letošní půlnoční
prvomájový průvod byl již poslední, jelikož zájem o něj postupně klesal.
Květen
16. května jsme se však dočkali zahájení sezóny sportovního areálu. Počasí přálo, takže
někteří odvážlivci bazén odemkli i koupelí. Pro děti byla připravena nafukovací skluzavka a
skákací hrad. Přes dvě hodiny moderoval dětskou diskotéku a neúnavně bavil děti moderátor
z rádia Evropa 2 Jirka Formánek. Program zahájily mažoretky Stardance Chomutov. Bazén
odemkly tři děti z MŠ, které zazpívaly písničky, se kterými zvítězily v okresní soutěži ve
zpěvu (soutěž Vejprtský drozd). Velké ovace sklidil Lukáš Vláčil s ohňovou show. Celý večer
k tanci a poslechu hrála skupina Žízeň z Litvínova. Hodinu a půl před půlnocí zahrála skupina
Elán revival, která byla hlavním hostem zahájení sezóny. Akce byla zakončena ohňostrojem,
který zdarma připravila firma Pyrotechnik Kűhnhaide za to, že jí bylo umožněno nad
Hošnicemi u vysílače provádět zkušební ohňostroje. Takový ohňostroj už asi ve Strupčicích
nezažijeme.
Červen
6. června se ve sportovním areálu konal Dětský den, který byl provázen vydatným deštěm. I
přes nepřízeň počasí tuto akci navštívilo 150 dětí, které si nenechaly ujít všechny atrakce
v areálu včetně vystoupení klauna Kristiána. Pro děti byly připraveny soutěže, tombola,
malování na obličej, paintballová střelnice, výstava minikár, závodního automobilu, projížďka
na koni, sajdkáře či čtyřkolce, prohlídka čtyř hasičských vozů a nakonec také záchranná akce
při nachystané dopravní nehodě ve spolupráci hasičů ze Strupčic, Chomutova a lékařské
služby první pomoci.
27. 6. se konala taneční zábava v rámci 60. ročníku Memoriálu hrdinů.
Červenec
Počasí koupání příliš nepřálo, provoz koupaliště se proto značně prodražil. Při taneční
zábavě v areálu se slavil postu fotbalistů. Oslava byla grandiózní.
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Srpen
Letní den a noc 1. srpna na areálu postupně strávilo přibližně 700 lidí. Při této akci naše
obec přivítala dva významné hosty. Byli jimi Vašek Klouda, sedminásobný mistr světa ve
footbagu, a Pavel Janák, jehož hlavním „tahákem“ byla megashow Michaela Jacksona,
kterého zdařile imitoval. Vynikající tečkou za hezkým večerem i nocí byl půlnoční ohňostroj
připravený opět firmou Pyrotechnik Künhaide.
29. 8. nepřálo počasí, a tak loučení s prázdninami provázela velmi nízká účast dětí i
dospělých.
Září
Srazu Švermováků se zúčastnilo přes 200 bývalých zaměstnanců dolu Jan Šverma. Jednalo
se o velmi úspěšnou akci, které tradičně nepřálo počasí.
Nádherné letní počasí však provázelo svatováclavskou pouť, která proběhla v tradičním
termínu na konci září. V sobotu zahrála výborná country skupina MARACAS, vystoupily
tanečnice Stardance Chomutov a kouzelník s klaunem. Mimořádně hodnotné představení
předvedl mistr světa v show s bičem Pavel Votápek. Po vesnici vozil zájemce koňský povoz a
velký úspěch sklidil také vinný stánek s burčákem a medovinou. Celý program zakončila
tradiční pouťová zábava na sále i s noční jízdou na pouťové atrakci. Na poutní mši v neděli
27. 9. „připutovali“ kromě místních hlavně poutníci z Jirkova.

Prosinec
Prosinec nás přivítal Mikulášem a čertem. Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí
finančního příspěvku na mikulášskou nadílku ve výši 35,- Kč na dítě do věku 15 let, trvale
hlášené v obci Strupčice. Děti si tak opravdu přišly na své. Žádné z nich nezapomněl Mikuláš
obdarovat. Děti v mateřské škole dostaly spoustu balíčků. 5. 12. proběhlo zdobení vánočního
stromku a vystoupení žáků základní školy při mikulášské besídce v sále Tria. Nejzlobivější
děti čert dokonce vynášel ze sálu. Rozsvěcení vánočního stromku bylo spojeno také
s ohňostrojem a i když proběhlo na rozestavěné návsi, všem se náramně líbilo.
14. 12. se konal vánoční koncert Zpívání v kostele. Při vystoupení dětí z mateřské a
základní školy nezůstalo jediné oko suché.
Konec roku mohli místní (a nejen ti) oslavit na silvestrovské párty, která končila až
v ranních hodinách.

Sport
V roce 2009 pokračovala činnost SK Strupčice, jehož hlavní náplní je kopaná. Předsedou
SK je Pavel Glás. Ve sportovním areálu probíhaly po celý rok tenisové turnaje mužů a žen ve
všech kategoriích.
Vítězové:
- čtyřhra mužů: Eduard Pomahač, Josef Pěnkava
- dvouhra mužů: Tomáš Hudák
- dvouhra žen: Daniela Šimková
Leden
Pohár za 1. místo v novoročním mariášovém turnaji si odvezl pan Stanislav Burian do
Mostu, nejlepší z místních karbaníků Josef Sýkora obsadil 2. místo.
„A“ mužstvo se zúčastnilo zimního turnaje na umělé trávě v Souši. V konkurenci 10 týmů
celý turnaj suverénně naši hráči vyhráli.
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Ženy se začaly opět scházet na pravidelném volejbalem který se koná v tělocvičně každý
pátek od pěti hodin.
Po zakončení jarní části soutěže již tradičně fotbalovým turnajem, Memoriálem hrdinů,
který byl současně jubilejním, a krátké pauze, na kterou navazovalo letní přípravné období, se
ve druhé polovině prázdnin rozběhla podzimní část mistrovských soutěží ročníku 2009/2010.
„A“ mužstvo postoupilo do I. A třídy krajské soutěže. Na soutěž připravoval mužstvo trenér
Jaroslav Vaňous starší a součástí přípravy bylo tentokrát týdenní soustředění v Chorvatsku,
kde se sehrála i dvě přátelská utkání. Mužstvo následně dokázalo v prvním utkání získat body
na hřišti FK Louny.
„B“ mužstvo dospělých začalo přípravu později a zastřešoval ji trenér pan Václav Pašek.
Jádro mužstva tvoří skupina již starších fotbalistů ve věku 30 až 40 let, které doplňují hráči
„Áčka“ a staršího dorostu.
Mužstvo se sice udrželo v I. A třídě krajské soutěže, ale výkonnost hráčského kádru nebyla
na takové úrovni, aby bylo možné do této soutěže dorostence přihlásit. Mužstvo bylo
přihlášeno alespoň do okresního přeboru. Kolektivu se ujalo nové vedení, a to Marián Benčič
a Jiří Špaček. Podařilo se jim téměř nemožné. Stmelili partu dorostenců, doplnili kádr, který
dnes představuje 19 hráčů. Po dvou porážkách v úvodních kolech na hřištích soupeřů ve dvou
dalších kolech dorost naplno zabodoval.
Významnou novinkou ve fotbalovém životě klubu bylo přihlášení mužstva starší přípravky
do okresní soutěže. Po dvou letech práce pánů Josefa Pěnkavy a Bohumila Šťastného s dětmi
předškolního věku se poprvé představil kolektiv v mistrovském utkání na domácí půdě proti
Perštejnu a i když podlehl soupeři 2:0, herní projev byl velmi sympatický a bylo znát, že se
chlapci od svých vedoucích hodně naučili.
K výraznému zlepšení materiálních a technických podmínek přispěl Ústecký kraj, který
v roce 2009 schválil dotaci na regeneraci trávníku, a z fondu hejtmanky Ústeckého kraje Jany
Vaňhové fotbalisté obdrželi další prostředky na nákup nového sekacího traktoru.
Fotbalové soutěže skončily v polovině listopadu. První mužstvo se v I. A třídě krajské
soutěže umístilo na 6. místě a získalo 22 bodů. Druhé mužstvo dospělých zahájilo již druhý
ročník ve III. Třídě a umístilo se na 4. místě se ziskem 27 bodů.

Činnost hasičů
Březen
Jednotka SDH zažila v březnu jedno námětové cvičení v Sušanech a dva výjezdy
k požárům. První výjezd k požáru mezi Strupčicemi a Hošnicemi ve večerních hodinách dne
14. 3. Se ukázal jako platný. K avizovanému požáru se kromě strupčických hasičů sjeli také
hasiči z Chomutova, Jirkova a Malého Března a Policie ČR. Druhý výjezd se uskutečnil hned
následující den, tj. v neděli 15. 3. odpoledne, k menšímu požáru v Okoříně.
Družstvo mladších žáků Sboru dobrovolných hasičů zvítězilo na své první hasičské soutěži.
Květen
Na silně obsazené soutěži hasičů v Malém Březně získali naši muži druhé místo.
Srpen
V časovém rozmezí dvou měsíců se našim hasičům podařilo získat hned tři ocenění.
Nejdříve spojili své síly v Malém Březně, kde získali 2. místo za útok a hasičský fotbal, na
který si hned pár týdnů poté troufli se svými moravskými kolegy a vybojovali zasloužené 3.
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místo.
V obci v roce 2009 stále působí Myslivecké sdružení Jestřáb. Zabývá se lovem, odchytem a
chovem divokých zvířat.
Lukáš Stránský ze Sušan je členem Svazu chovatelů českého teplokrevníka.

7. Školství
Leden
V lednu přišlo k zápisu do první třídy 16 dětí, rodiče dvou dětí však požádali o odklad školní
docházky.
Ze školní knihovny byla vybudována studovna, která je otevřena každou středu po
vyučování. Finance škola získala v dotačním řízení MŠMT na nákup naučné literatury, obec
Malé Březno přispěla na vybavení nábytkem.
Únor
V únoru tohoto roku byla vybudována v prvním patře staré školní budovy čp. 29 nová
učebnu výtvarné výchovy. Strop, elektroinstalaci a výměnu oken provedly dodavatelské
firmy, ostatní práce pak zaměstnanci obce.
Děti ze školy a školky prošly Strupčicemi v masopustním průvodu. Již druhý takto pořádaný
masopust proběhl společně s dětmi z mateřské školy. Děti zažily dopoledne velice bohaté na
soutěže.
Březen
Děti z prvního stupně ZŠ strávily noc ve škole v rámci pohádkového pásma Noc s
Andersenem. Opět se jednalo o večer plný soutěží a pohádek, dokonce i krátkou stezku
odvahy a přespání ve škole.
Duben
O Velikonocích byla ve škole uspořádána výstava pro rodiče. Výrobky žáků ZŠ Strupčice
byly rovněž odvezeny na velikonoční výstavu do Otvic.
K zápisu do mateřské školy se přihlásilo celkem 12 dětí.
Den Země děti oslavily ve Všestudech za pomoci Mysliveckého sdružení. Zúčastnily se jej
děti z mateřské školy a žáci prvního stupně základní školy. Pro děti bylo připraveno
dopoledne s ekologickou tematikou, sázením stromků a táborákem.
Květen
Děti z vyšších ročníků ZŠ prožily týden v Chorvatsku. Celý zájezd kompletně připravila a
zajistila paní učitelka Lenka Lajtnerová. Děti z mateřské školy se účastnily „Hasičského dnu“
s programem v MŠ i s prohlídkou požární zbrojnice ve Strupčicích. Po odjezdu dětí ze ZŠ do
Chorvatska zamířila MŠ s 27 dětmi na týden do Lubence.
Červen
Po neuvěřitelných 41 letech ukončila působení ve zdejší škole paní učitelka Eva Kotalíková,
živá kronika naší školy. Žáci ZŠ Strupčice prožily červen ve znamení výletů. Zavítaly
například do kina Imax v Praze, do Botanické zahrady a na zámek v Teplicích nebo do
chomutovského Zooparku.
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Červenec
O prázdninách mohly místní děti strávit příjemné chvíle na dvou letních táborech
pořádaných obcí. První z nich se konal již tradičně ve Stvolínkách u České Lípy za spolupráce
se Severočeskými doly Chomutov (hlavní vedoucí pan Grič). Druhý tábor byl spolupořádaný
se Sborem dobrovolných hasičů a uskutečnil se v Rakousech u Semil. Obec každému
účastníkovi přispěla 1 500,- Kč.
Srpen
Zastupitelé schválili poskytnutí finančního příspěvku na kurs plavání pro školáky ve výši
26 082 Kč.
Během prázdnin probíhaly ve škole údržbářské a malířské práce v pavilonu druhého stupně
školy.
Září
První školní víkend strávila osmá třída se svou třídní učitelkou Janou Pellichovou a paní
učitelkou Lenkou Lajtnerovou v Českém Švýcarsku u Děčína, kde společně obdivovaly krásy
labských pískovců a zároveň si upevňovali své kamarádské vztahy ve třídě.
Žáci druhé a třetí třídy začali navštěvovat kurzy v plavecké škole Regena v Chomutově.
Říjen
Děti s paní učitelkou Pěnkavovou a Špačkovou navštívily oboru pana Lukáše Stránského
v Sušanech, kde si mohly prohlédnout lesní zvěř a také ji samy nakrmit. Děti celý podzim pro
tuto zvěř poctivě sbíraly kaštany. Nejlepší z nich přinesli do školy až 300 kg kaštanů.
Listopad
Tradičně proběhl „Halloween“, projektový večer s průvodem obcí a přespáním ve škole.
11. 11. Proběhl napříč školou projekt ekologického centra „Viana“ při Schole Humanitas
v Litvínově, kdy žáci vyslechli zajímavé přednášky. Projektový den zajistila paní učitelka
Pellichová, která je koordinátorkou environmentální výchovy ve škole.
V mateřské škole proběhla ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou
v Chomutově série besed s tématem zdravé výživy. I nejmenší děti se tedy již mohly naučit,
co je zdravé a co by měly jíst.
Prosinec
Žáci školy přichystali vystoupení na mikulášské besídce na sále Trio v sobotu 5. 12. Paní
učitelky věnovaly pracovním povinnostem volný den a děti prožily pěkný večer.

8. Sociální a zdravotní záležitosti
V jarních a podzimních měsících se ani Strupčicím nevyhnula chřipková epidemie. V obci
dvakrát týdně ordinuje lékařka, MUDr. Roštášová (pondělí 14,30 – 16,30, čtvrtek 7,00 –
9,00). Kvůli složitějším vyšetřením musí obyvatelé Strupčic dojíždět do Jirkova či do
Chomutova.
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9. Počasí
V lednu mrazivé počasí umožnilo intenzivní využití kluziště ve sportovním areálu jak dětmi,
tak dospělými.
Rok 2009 byl i přesto zatím pátým nejteplejším rokem v novodobé historii. V prvních deseti
měsících tohoto roku přesahovaly teploty dlouhodobý normál (1961-1990) v průměru o
0,44°C. Období od ledna do října bylo nadprůměrně teplé na všech kontinentech s výjimkou
Severní Ameriky.
Nejkrásnějšího počasí jsme si mohli užít v dubnu, kdy teploty dosahovaly k příjemným
20ºC. V porovnání s dlouhodobým průměrem byl duben nejteplejším měsícem roku 2009. Ze
zimy jsme tak přešli rovnou do léta. V polovině května nás však překvapilo ochlazení
s deštěm. Jelikož na Aljašce vybuchla sopka, užili jsme si téměř celý červen ve znamení deště.
Nejvlhčím měsícem byl březen, kdy celoplošný průměr v rámci ČR dosáhl 175 procent
srážkového normálu a nejsušším září, kdy spadlo pouze 39 procent běžného měsíčního úhrnu.
V červenci s sebou počasí přinášelo také různé nepříjemnosti. Jednou z těchto nepříjemností
byla například bouře s krupobitím, která se přehnala přes obec 4. 7. 2009 v odpoledních
hodinách. Na zahradách dosahovala voda výšky několika centimetrů. Nejvíce vody se drželo
v místech obytné zóny u koupaliště. Došlo k zatopení několika sklepů.
Podzim byl teplotně podprůměrný. První sníh se objevil již v říjnu, teploty se po ránu
pohybovaly okolo nuly. Listopad provázelo oblačné a deštivé počasí, stejně tak první
polovinu prosince. 19. 12. začala pravá arktická zima. Teploty dosahovaly místy až k -20ºC.
Před Vánoci napadlo několik centimetrů sněhu, do Štědrého dne však sníh nevydržel. Během
vánočních svátků uhodily suché mrazy.

10. Pohyb obyvatelstva
V říjnu tohoto roku jsme v obci přivítali osm nových občánků, což je rekordní počet.
Stav k 31. 12. 2009
Počet osob v obci: 738 (Strupčice – 496, Okořín – 117, Hošnice – 58, Sušany – 67)
Přistěhovaní: 34
Odstěhovaní: 16
Narození: 12
Úmrtí: 9

11. Různé
Z černé kroniky:
Během druhého únorového víkendu byla ve Strupčicích vykradena požární autocisterna
sboru dobrovolných hasičů, zaparkovaná v neuzavřeném areálu zemědělského družstva.
Pachatel poškodil dveře auta a odcizil z něj věci za devět tisíc korun. Policie ČR obvinila z
krádeže dvacetiletého muže z Jirkova.
V březnu tohoto roku poškodil neznámý vandal výplně v čekárnách na autobusových
zastávkách v Hošnicích a Okoříně.
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15. 3. došlo k menšímu požáru v Okoříně – hořel odpad na zahradě rodinného domu. Oheň
se naštěstí povedlo včas uhasit.
V pátek 5. 6. se na návsi ve Strupčicích v pozdních večerních hodinách pořezal na rukou
mladík z Jindřišské. Ztratil značné množství krve a přivolaná záchranka jej odvezla do
chomutovské nemocnice. Jednalo se o téhož mladíka, který se vloupal do auta hasičů.
V říjnu obcí otřásla tragická smrt sedmnáctiletého Lukáše Ševčíka ze Sušan. Pohřbu, který
se konal dne 23. 10. v Mostě, se zúčastnilo kolem 300 lidí. S Lukášem se přišli rozloučit
téměř všichni jeho spolužáci.
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