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Svět v roce 2010
V lednu (12. 1.) postihlo Haiti zemětřesení o síle 7,2 stupně Richterovy škály. Vyžádalo si na
230 000 obětí, milion osob přišel o střechu nad hlavou. 20. ledna byl v zemi vyhlášen
výjimečný stav, v dubnu byl prodloužen o 18 měsíců.
V dubnu (8. 4.) prezidenti USA a Ruska, Barack Obama a Dmitrij Medveděv, podepsali na
Pražském hradě smlouvu o omezení počtu strategických útočných zbraní, označovanou jako
nový START.
Nehoda polského vládního letounu 10. dubna u ruského Smolenska si vyžádala životy všech
96 lidí na palubě, včetně polského prezidenta Lecha Kaczyńského s manželkou a dalších
vysokých představitelů polského státu. Do Ruska letěli na připomínkové akce k 70. výročí
katyňského masakru.
14. dubna islandská sopka Eyjafjallajökull výrazně zintenzívnila sopečnou činnost. Kvůli
oblaku sopečného popela byla po několik týdnů omezena letecká doprava nad Evropou i
Atlantickým oceánem. Erupce ustaly 23. května.
V Mexickém zálivu 20. dubna explodovala ropná plošina Deepwater Horizon provozovatele
britské společnosti BP a zřítila se do moře. Při výbuchu zahynulo 11 dělníků. Z ropného vrtu
začala unikat ropa, která zdevastovala asi 650 kilometrů pobřeží USA a způsobila škody větší
než 50 miliard dolarů. Jedná se o nejhorší ropnou katastrofu v historii USA.
V květnu byla v Šanghaji 1. května slavnostně zahájena světová výstava Expo 2010. Za půl
roku ji navštívilo rekordních 73,1 milionů lidí. Rekordní byla i účast 189 zemí. Český pavilon
získal stříbrnou medaili za kreativitu pronajímaných pavilonů.
EU schválila pomoc pro Řecko, které se ocitlo na pokraji státního bankrotu. Spolu s
Mezinárodním měnovým fondem mu poskytne v příštích třech letech 110 miliard eur. Atény
se za to zavázaly přijmout další úsporná opatření. Úspory řecké vlády vyvolaly řadu
demonstrací.
V srpnu (5. 8.) zůstalo zavaleno 33 horníků v chilském dole San José v poušti Atacama.
Světově unikátní záchranná operace nazvaná San Lorenzo skončila 14. října, kdy byl
vysvobozen poslední ze zavalených mužů.
V prosinci Evropský parlament definitivně schválil rozpočet Evropské unie pro rok 2011.
Evropská sedmadvacítka se tak vyhnula provizoriu, které hrozilo poprvé od roku 1988. V
polovině listopadu totiž zkrachovala jednání mezi europoslanci a členskými státy EU.



1

Česká republika v roce 2010
V tomto roce začal platit soubor opatření ke snížení schodku státního rozpočtu. Úsporný
balíček změnil některé daňové sazby, týkal se i sociálních dávek a změn ve zdravotním
pojištění. Počítal například se zvýšením spotřebních daní z benzinu, nafty, cigaret i alkoholu.
Přinesl snížení cen léků. Ústavním činitelům se pro rok 2010 snížil plat o čtyři procenta.
Úřednická vláda Jana Fischera, která vznikla v květnu 2009 po pádu kabinetu Mirka
Topolánka (ODS), měla původně skončit s předčasnými volbami. Ústavní soud však
předčasné volby zrušil, a tak se funkční období Fischerovy vlády neplánovaně prodloužilo až
do řádných voleb. Vláda byla jmenována 13. července 2010. Vznikla po sněmovních volbách
koncem května, v nichž sice zvítězila ČSSD, ale nedokázala dát dohromady potřebnou
většinu. Novou koalici složily ODS (53 mandátů), TOP 09 (41 mandátů) a Věci veřejné (24).
Celkových 118 poslanců tak vládě zaručuje nejpohodlnější převahu ve sněmovně v historii
samostatné ČR. Premiérem se stal předseda ODS Petr Nečas. ODS má ve vládě celkem šest
zástupců, TOP 09 pět ministrů a VV čtyři.
V dubnu americký prezident Barack Obama a jeho ruský protějšek Dmitrij Medveděv
podepsali na Pražském hradě novou dvoustrannou smlouvu o omezení jaderných arzenálů,
která nahrazuje dohodu START z roku 1991.
Oblak popela z islandské sopky ochromil leteckou dopravu skoro nad celou Evropou. Česká
republika vzdušný prostor otevřela po třech dnech.
Na 17. a 18. dubna byl vyhlášen Den smutku na památku obětí havárie polského vládního
speciálu ve Smolensku, při níž 10. dubna zahynul prezident Lech Kaczyński a řada dalších
osobností.
Vlivem vytrvalého deště v květnu (14. – 21. 5.) řádily nejvíce v Moravskoslezském kraji a v
dalších částech Moravy povodně. Vyžádaly si jeden lidský život. Problémem byly sesuvy
promáčené půdy. Opět byly poničeny Troubky na Přerovsku, symbol záplav z roku 1997.
Čeští hokejisté se po pěti letech stali opět mistry světa, ve finále MS porazili v Kolíně nad
Rýnem ruské obhájce titulu 2:1.
V červnu voda z rozvodněných toků po silném dešti (2. – 10. 6.) opět zatopila části Moravy a
Slezska. Poté hladiny řek stouply na Vysočině, na Pardubicku, v Plzeňském a Jihočeském
kraji a 9. června zasáhly přívalové deště severní Čechy. Povodně si vyžádaly pět lidských
životů.
V srpnu po vydatných deštích (6. – 8. 8.) zasáhly povodně sever Čech, zejména Liberecko
(78 obcí) a Děčínsko (v Ústeckém kraji 67 obcí), v menší míře postihly i Plzeňsko,
Pardubický a Jihočeský kraj a Vysočinu. Povodně si vyžádaly pět obětí, škody se odhadovaly
na miliardy korun.
V září lékařské odbory spustily kampaň nespokojených lékařů “Děkujeme, odcházíme“, v níž
lékaři upozorňovali na špatné finanční ohodnocení zdravotníků a požadovali, aby platy lékařů
činily 1,5 až trojnásobek průměrné mzdy. Postupně se připojilo na 4000 nemocničních lékařů.
21. 9. demonstrovalo v Praze proti snižování platů (ve státní a veřejné správě) a rozpočtovým
škrtům vlády na 40.000 odborářů (policisté, vojáci, hasiči, celníci, zástupci vězeňské služby,
daňové správy, justiční pracovníci, zástupci školských odborů, zdravotníci a úředníci).
V říjnu se na 1 225 středních školách uskutečnila generálka státních maturit, které se poprvé
uskuteční na jaře 2011. Zhruba třetina studentů v nich neuspěla.
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15. – 16. 10. rozhodli voliči v komunálních volbách o novém složení radnic (účast 48,50%).
30. 10. získal český pavilon na světové výstavě Expo 2010 v Šanghaji stříbrnou medaili za
kreativitu.
V listopadu projednala sněmovna úsporné zákony ke snížení výdajů rozpočtu v příštím roce
ve stavu legislativní nouze. Poslanci schválili balíček opatření v sociální oblasti, který
omezuje vyplácení porodného, snižuje příspěvek na péči zdravotně postižených v prvním
stupni a mění vyplácení rodičovského příspěvku. Součástí je i změna v odměňování státních
zaměstnanců, kvůli níž odbory vyhlásily stávku. Poslanci odhlasovali snížení státní podpory
ke stavebnímu spoření a také zavedení tzv. povodňové daně, zdanění platu prezidenta a
poslaneckých náhrad a řadu dalších daňových změn, mezi nimi i konec daňového osvobození
solárních zdrojů energie.


Volby 2010
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 28. a 29.
května 2010 – volební okrsek Strupčice:
Počet zapsaných voličů
Voleb se zúčastnilo
Počet platně odevzdaných hlasů
Procento účasti
Pořadí Politické uskupení (číslo)

569
346
345
60,81

osob
osob
hlasů
%

Počet hlasů % obdrž. hlasů

1
ČSSD (9)
2
KSČM (6)
3
ODS (26)
4
TOP 09 (15)
5
Věci veřejné (4)
6
SPO – Zemanovi (13)
7
Suverenita (21)
8
DSSS (24)
9
Strana zelených (20)
10
KDU - ČSL (17)
11
Strana svobodných občanů (25)
12
Pirátská strana (23)
13
Pravý Blok www.cibulka.net (18)
14 – 15 Konzervativní strana (5)
14 – 15 STOP (14)
CELKEM

96
56
48
43
41
17
13
10
7
6
5
2
1
0
0
345
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27,83
16,23
13,91
12,46
11,88
4,93
3,77
2,90
2,03
1,74
1,45
0,58
0,29
0,00
0,00
100,00

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Strupčice
Ve dnech 15. a 16. října se konaly volby do Zastupitelstva obce Strupčice. Protože byly
výsledky voleb napadeny, krajský soud hlasy přepočítal. Ustavující zasedání se tak místo
8. 11. konalo 25. listopadu. Starostou obce byl na další 4 roky opětovně zvolen pan Luděk
Pěnkava a novým místostarostou se stal Mgr. Ing. Robert Hebký.
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Strupčice ve dnech 15. a 16. 10. 2010
Celkový počet zapsaných voličů
584 osob
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 412 osob
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
412 ks
Procento účasti ve volbách
70,55 %

Počet obdržených hlasů tak, jak je sečetla okrsková volební komise
Počet obdržených hlasů tak, jak je sečetl krajský soud (konečné výsledky)
Poč.obdrž. Poč.obdrž.
%
Počet
Poř. Polit. uskupení (volební strana) hlasů dle hlasů dle rozdíl obdrž. získ.
OVK
KS
hlasů mandátů
1.573
+14
1 Sdružení pro rozvoj obce (2)
1.587
45,75
5
942
+1 27,18
2 Alternativa pro naší Obec (4)
943
2
660
-1
3 ČSSD (3)
659
19,00
2
288
-8
4 KSČM (1)
280
8,07
0
CELKEM
3.463
3.469
+6 100,00
9
Pořadí kandidátů podle počtu obdržených hlasů
Kandidáti, kteří byli zvoleni členy Zastupitelstva obce, jsou označeni zvýrazněným písmem.
Počet hlasů, které kandidát obdržel, není vždy rozhodující pro získání mandátu. Rozhoduje
také, kolik mandátů získalo politické uskupení, za které dotyčný kandidoval a pořadí
kandidáta na kandidátce daného uskupení.
Pořadí příjmení, jméno, tituly
1
2– 3
2– 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Pěnkava Luděk
Jochman František Ing.
Tourek Jaroslav Ing.
Hebký Robert Mgr. Ing.
Pěnkava Josef
Rokoš Miroslav
Kovanda Otto
Stránský Lukáš
Pelzmann Robert
Jarošová Anna
Podmanický Radek
Vostrý Jaroslav
Glás Pavel
Benčič Marián

název strany
SRO
SRO
SRO
ANO
SRO
ANO
SRO
SRO
SRO
SRO
ANO
KSČM
ČSSD
ČSSD
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Počet obdrž. hlasů dle
rozdíl
OVK
KS
255
+1
256
226
0
226
212
+14
226
209
-3
206
181
180
-1
171
+1
172
165
165
0
152
0
152
149
150
+1
149
-1
148
116
113
-3
97
95
-2
91
-1
90
90
-1
89

15
16 – 17
16 – 17
18
19
20
21
22
23 – 24
23 – 24
25
26
27
28
29
30
31 – 32
31 – 32
33
34
35
36

Malant Jan Ing.
Pšadová Květoslava
Hudáková Irena
Hudák Jaroslav
Vafková Lucie Bc.
Kandrová Jana
Hruška Milan
Komrska Wiedler Hana Mgr.
Matal Dušan
Sedláková Věra
Kolčava Milan
Benčičová Andrea
Legát Miroslav
Komrska Jan
Skalický Jiří
Kučera Kamil
Pinkasová Marie
Kameníková Jaroslava
Binderová Eva
Fořtová Jitřenka
Bílková Eva
Formánková Květoslava
CELKEM

ANO
SRO
ČSSD
ČSSD
ANO
ANO
ANO
ČSSD
ANO
ANO
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM

84
84
84
81
79
75
70
72
71
67
69
63
55
55
48
42
22
21
19
16
14
9
3.463

85
84
84
82
80
75
72
71
70
70
68
64
56
55
44
41
21
21
19
16
14
9
3.469

+1
0
0
+1
+1
0
+2
-1
-1
+3
-1
+1
+1
0
-4
-1
-1
0
0
0
0
0
+6

Členka zastupitelstva paní Anna Jarošová, zvolená za SRO, svůj mandát složila a na její místo
nastoupil první náhradník ze stejného volebního uskupení pan Josef Pěnkava. Po této změně
má Zastupitelstvo obce Strupčice toto složení: Luděk Pěnkava, Ing. František Jochman, Ing.
Jaroslav Tourek, Lukáš Stránský a Josef Pěnkava za SRO, Mgr. Ing. Robert Hebký a
Miroslav Rokoš za sdružení ANO, Pavel Glás a Marián Benčič za ČSSD.


Statistické údaje
Počet obyvatel k 4. 1. 2011: 771
Počet obyvatel v obcích:
obec
Strupčice
Sušany
Okořín
Hošnice
celkem

narozených zemřelých přistěhovaných odstěhovaných přestěhovaných
4
1
2
7

5
1
2
2
10

39
6
4
49

5

24
5
4

15

33

17

2

Složení občanů podle věkových kategorií:
dospělí
611
muži 324
ženy 287

děti
děti
(15- 18)
(do 15)
24
116
chlapci 12 chlapci 58
dívky 12 dívky 58

děti
(6-7)
13

děti
(do3)
36

 průměrný věk: 38,08
 počet sňatků, které uzavřeli občané ze Strupčic: 2, z Okořína: 2, ze Sušan: 1


Zprávy ze zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a probíhají v zasedací místnosti obecního úřadu. Občané
jsou prostřednictvím časopisu Strupčický občasník pravidelně informováni nejen o datech,
kdy se zasedání koná, ale i o průběhu zasedání. Zastupitelé schvalovali poskytnutí finančních
příspěvků obyvatelům obce a osad, poskytnutí půjček, koupi, prodej a převod pozemků,
vyhlašovali výběrová řízení, přidělovali obecní byty.
11. 1. schválili
podání žádosti o dotaci ze Strukturálních fondů EU z Programu Cíl 3 na přeshraniční
spolupráci s německou obcí Pobershau, podání žádosti o dotaci ze Státního zemědělského
intervenčního fondu na opravu hasičské zbrojnice ve Strupčicích, podání žádosti o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí na zateplení budovy základní školy, opravu
společenského sálu ve Strupčicích, opravu kůlen ve dvoře obecního úřadu,
pověřili
vedením obecní kroniky slečnu Ivanu Zalabovou.
8. 2. schválili
pořízení nových vývěsních skříněk pro místní části Okořín, Hošnice a Sušany, uspořádání
schůzky s občany Hošnic a Sušan ve věci odkanalizování jejich rodinných domů.
8. 3. schválili
rozšíření parkoviště u mateřské školy o 6 parkovacích míst,
zvolili
Ing. Mgr. Roberta Hebkého přísedícím soudcem Okresního soudu v Chomutově pro funkční
období 2011 – 2014.
6. 4. schválili
účast Obce Strupčice v projektu “Monitoring pohybu hladin a zajištěné přenosu dat a
informací – Protipovodňová opatření na drobných vodních tocích Ústeckého kraje - 2. etepa“.
3. 5. zrušili usnesení
z 11. 1. 2010 o poskytnutí finančních příspěvků občanům osad Sušany a Hošnice na pořízení
domovních čističek odpadních vod,
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schválili
spolufinancování investiční akce “Oprava velké vodní nádrže Hošnice“, zřízení služby
zasílání informačních SMS zpráv občanům Obce Strupčice, bezplatný vstup na koupaliště
Sportovně rekreačního areálu ve Strupčicích pro děti ze Strupčic v době letních prázdnin
2010.
31. 5. schválili
zřízení odloučené třídy mateřské školy v místnosti školní družiny v budově čp. 29 ve
Strupčicích a zároveň rekonstrukci této místnosti a hygienického zařízení, prodloužení
vodovodního řádu a řádu splaškové kanalizace v tzv. Holešické ulici ve Strupčicích a
vybudování vodovodních a kanalizačních přípojek a vjezdů k devíti pozemkům, které jsou
určeny pro výstavbu rodinných domů.
14. 6. určili,
že zhotovitelem investiční akce “Oprava velké vodní nádrže Hošnice“ bude firma DTS
Vrbenský Most, která se umístila na 1. místě ve výběrovém řízení.
30. 6. určili, že zhotovitelem investiční akce “Zateplení Základní školy Strupčice“ bude firma
Jiří Kejř, Všestudy, která zvítězila ve výběrovém řízení.
26. 7. schválili rozpočtové změny za I. pololetí 2010 s tím, že se rozpočet Obce Strupčice na
rok 2010 stává přebytkový.
23. 8. schválili
provozní řád “Dřeváku“ na návsi v Sušanech, darování vyřazených dětských prolézaček a
houpaček Vojenskému klubu Černovice, podání žádosti na Ministerstvo obrany ČR o
bezúplatný převod nepotřebného majetku pro potřeby SDH Strupčice,
souhlasili
s příspěvkem na spolufinancování provozních nákladů protipovodňového varovného systému
v kalkulované výši max. 8.506 Kč ročně,
stanovili,
že nejnižší nabídková cena za stavební pozemky v tzv. Holešické ulici ve Strupčicích a
pozemek čp. 480/42 v obytné zóně II ve Strupčicích bude 450 Kč.
13. 9. schválili
přijetí krátkodobého překlenovacího úvěru pro Obec Strupčice do výše 800 tisíc Kč od
Komerční banky a.s.
11. 10. schválili
pořízení a instalaci zavlažovacího systému a výsadbu vyšší zeleně na návsi ve Strupčicích,
pořízení vánoční výzdoby pro Strupčice (včetně místních částí Okořín, Hošnice a Sušany).
25. 11. schválili
volbu jednoho místostarosty, tajný způsob volby starosty a místostarosty,
zřídili
tříčlenné finanční a kontrolní výbory,
zvolili
starostou obce pana Luďka Pěnkavu, místostarostou Mgr. Ing. Roberta Hebkého, předsedou
finančního výboru Ing. Františka Jochmana, předsedou kontrolního výboru Ing. Jaroslava
Tourka, členy finančního výboru pana Roberta Pelcmana a pana Jaroslava Vostrého st., členy
kontrolního výboru pana Miroslava Rokoše a paní Janu Kandrovou.
13. 12. vzali na vědomí
odstoupení pana Miroslava Rokoše a paní Jany Kandrové z kontrolního výboru Zastupitelstva
obce Strupčice.
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Hospodaření obce
Do 8. 3. 2010 hospodařila obec v rozpočtovém provizoriu. Dne 8. 3. schválilo zastupitelstvo
obce rozpočet na rok 2010 s tím, že bude vyrovnaný, s plánovanými příjmy a výdaji ve výši
41.722.400 Kč. V průběhu roku byly schválené dvě rozpočtové změny.
Příjmy celkem

29.728.511

Text
Daňové příjmy a dotace
Sběr a zpracování druh. surovin
Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy
Vodní díla
Základní škola
Knihovna
Pořízení, zachování a obnova
kulturních hodnot
Zájmová činnost v kultuře
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času mládeže (tábor,
dětský den)
Všeobecná ambulantní péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Místní inženýrské sítě
Komunální služby a územní rozvoj
Výstavba pozemků pro výstavbu
Sběr a svoz komunálních odpadů
Rekultivace půdy (z dobývání uhlí)
Péče o zeleň a vzhled obce
Správa v ochraně životního prostředí
Požární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Činnost místní správy
Mezinárodní spolupráce
Příjmy z finančních operací
Finanční vypořádání minulých let
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Skutečnost
2010
18.304.324,00
85.327,50
0
0
400
1.737.740
800
38.400
0
1.335.502
100.000
0
100
809.318
70.478
6.600
8.951
357.645
530.000
7.460
6.198.618
7.650
5.000
18.000
48.000
210
0
52.712,40
5.275

Výdaje celkem

45.821.397,27

Text
Ozdravení hospodářských zvířat
Sběr a zpracování druh. Surovin
Silnice
Záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod
Vodní díla
Základní škola (vč. mateřské)
Ostatní záležitosti vzdělávání
Knihovna
Kulturní památky
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti kultury
Péče o sportovní zařízení
Tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Všeobecná ambulantní péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba místních sítí
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Výstavba pozemků pro výstavbu
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o veřejnou zeleň a vzhled obce
Činnosti související se službami pro
obyvatele
Požární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Volby do zastupitelstva
Volby parlamentní
Všeobecná vnitřní správa (sčítání lidu)
Činnosti místní správy
Finanční operace
Ostatní finanční operace
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Skutečnost
2010
14.870,00
52.394,20
0,00
974.529
0,00
150.338
832.925,50
9.800.352,60
4.215.895,82
3.936
105.375
0,00
64.331
1.937.062,95
250.000
347.098
58.016,92
2.525 890,59
247.211,33
255.126,85
13.379,64
9.235,44
0,00
578.784
676.961
7.098
411.046
89.419
17.718.374,52
0
2.320.255,70
744.166
27.185
24.577
4.524
1.245.650,87
72.266,86
57.990

Rok 2010 v obci
Práce v obci
Když zrovna nenapadl sníh, pracovali zaměstnanci na dvou hlavních akcích – při výstavbě
podkrovních bytů v Okoříně, při opravě archivu obecního úřadu a malovali knihovnu. Jejich
první jarní akcí bylo vybudování parkoviště pro osm aut u mateřské školy a nový vjezd do
areálu MŠ. Následovala cesta na tzv. starém hřišti a štěrkové parkoviště u sportovního areálu.
Další větší akcí byla oprava kůlen ve dvoře obecního úřadu. Začali s opravou bytu nad poštou
a následovala oprava izolace této budovy. Největší část pracovní náplně tvořilo sekání trávy.
Rekonstrukce návsi ve Strupčicích
Od konce března se rozběhly práce na rekonstrukci návsi ve Strupčicích. Byly to: nová
komunikace přes nový most, obložení a zprovoznění kašny, terénní úpravy. Akce byla
dotovaná z Fondu soudržnosti regionu Severozápad, kterou poskytla Regionální rada
Ústeckého kraje. Práce realizovala firma Jiří Kejř, Všestudy.
Oprava fasády domu čp. 46 v Okoříně
Na upravené návsi v Okoříně vyniká budova hospody a bytů v čp. 46 s novou fasádou,
vyměněnými okny a dveřmi. Budova dostala nový kabát za více než 600 tisíc korun. Práce
provedla firma Marcel Možný z Mostu.
Oprava hasičárny
Bývalá konírna v areálu zemědělského družstva se proměňovala v nové zázemí dobrovolných
hasičů. Budovu prodalo obci ZD Strupčice. Technický stav nebyl dobrý. Ze získané dotace ze
Státního zemědělského intervenčního fondu se pokrylo 70% nákladů na pořízení objektu a
opravu, zbytek se hradil z obecního rozpočtu, což představuje asi půl milionu. Práce probíhaly
od května a prováděla je firma SK Stavby Radonice. Práce byly dokončeny na konci října,
slavnostní otevření proběhlo 11. prosince.
Sraz všech strupčických školáků
Pro velký úspěch akce z roku 2006 bylo rozhodnuto opět uspořádat sraz všech strupčických
školáků u příležitosti 90. výročí otevření první české jednotřídky a hlavně u příležitosti 50.
výročí otevření nové pavilonové školy. Setkání se uskutečnilo 28. srpna ve sportovním areálu.
Uzavření prodejny
11. června ukončila prodej Smíšenka u Hanesů.
Strupčický občasník
V roce 2010 vyšlo padesáté jubilejní vydání Občasníku. Již celých 11 let informuje občany o
dění v obci. První číslo vyšlo v lednu 1999.
Nová výstavba
V roce 2010 byly ve Strupčicích zkolaudovány domy čp.: 228, 232, 233, 246, 257, 269 a
v Sušanech čp. 48.


Firmy v obci
AGROSLUŽBY REKUSTRA spol. s r.o.
Provádí lisování slámy pomocí lisu CLAAS QUADRANT a agregovaným traktorem CASE
7220, setí pomocí sečky HORSCH SPRINTER se záběrem 6m, hnojení rozmetadlem o
záběru 36m, sklizení obilnin, řepky, máku.
10

AUTODOPRAVA-KOMRSKA MILAN f.o.
Provozuje nákladní autodopravu – mezinárodní do 3,5 t, vnitrostátní do 12 t.
KOVOTRIO s.r.o.
Provádí zámečnické práce a kovoobrábění.
Mestek Josef f.o.
Provádí vodoinstalační práce.
Šruma Martin f.o.
V autoservisu poskytuje služby pro osobní automobily, nabízí montáž ručního ovládání
automobilu pro tělesně postižené.
TRIO STRUPČICE f.o.
Nabízí své služby v hostinci se společenským sálem.
ZP GLASS s.r.o., Hošnice 12
Provádí zasklívání balkonů a lodžií, klempířské a zámečnické práce, nabízí montáž
plastových oken a okenních fólií (bezpečnostních, protislunečních).


Černá kronika
Krádež
Jak uvedl dne 13. 3. 2010 Chomutovský deník, byl v otvickém marketu zadržen při krádeži
34letý muž ze Strupčic, který tam odcizil zboží za 218 korun. Při vyšetřování bylo zjištěno, že
za stejnou činnost byl pravomocně odsouzen již před dvěma lety. Dále vyšlo najevo, že
několik dnů před touto krádeží připravil o mobilní telefon svého známého.
Otrávená zvířata
Na konci dubna došlo v obci k velmi nepříjemné události. Několik domácích zvířat (kočky,
psi) se otrávilo pravděpodobně požitím návnad s prudkým jedem. Po rozboru jednoho
mrtvého těla kočky bylo zjištěno, že se zvířata otrávila jedem carbofuran, což je pesticid,
jehož použití je již několik let přísně zakázáno. Není známo, jakým způsobem to zatím
neznámý pachatel prováděl.
Malé tornádo
20. srpna odpoledne vynesl do vzduchu větrný vír nafukovací skluzavku ukotvenou ve
Sportovně rekreačním areálu ve Strupčicích (SRA). Letěla vzduchem přes budovu areálu a
dopadla na trávník u autodílny pana Šrůmy. Kotvící provazy poranily Marcelu Brisudovou.
Větrné víry se v posledních létech v prostoru SRA pravidelně opakují.
Napadení
V noci z pátku 27. na sobotu 28. srpna došlo v hostinci TRIO k napadení hostů dvěma muži
z Chomutova. Do restaurace přišli s dvěma místními občany a po chvilce dohadování zde
začali bezdůvodně napadat poklidně sedící hosty a demolovat zařízení hostince. Přivolaná
policejní hlídka nakonec musela jednoho z výtečníků vyvést v poutech. Celou záležitost
vyšetřuje Policie ČR.
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Kultura

První akcí v roce 2010 byl každoroční novoroční turnaj v mariáši. Termín 10. ledna byl
smolný, protože největší sněhový příval za poslední roky si vybral stejný den. Proto se turnaje
zúčastnilo pouze 20 hráčů. Vítězství si do Žatce odvezl Jiří Dvořák, na druhém a třetím místě
se umístili místní – Roman Huptych a Miroslav Ostapčuk.
Na 23. ledna nachystali první taneční zábavu místní hasiči a na 20. února tradiční ples
Sportovní klub Strupčice.
6. března proběhl dětský maškarní ples. Josefovský maškarní rej pro dospělé se uskutečnil
v retro stylu 80. let 20. března v sále TRIO.
Velikonoční zábava neměla příliš hojnou účast, o to více cen si z bohaté tomboly mohli odnést
všichni přítomní.
Pálení čarodějnic a stavění máje probíhaly ve všech osadách, jen ve Strupčicích se májka
nestavěla, protože to na staveništi návsi nebylo možné.
14. květen při otevírání sezony ve sportovním areálu sice propršel, ale vystoupení všech hostů
(Jirka Formánek, Bubble show, Vláďa Šafránek se svým doprovodem, Waldemar Matuška
revival) bylo odměnou pro všechny návštěvníky, kteří se nenechali počasím odradit.
Odemknout bazén přišla paní učitelka Eva Kotalíková, která přítomné zároveň pozvala na
srpnový sraz všech strupčických školáků.
Deštivý květen měl na svědomí i dvojí odklad tradičního fanouškovského derby Sparta –
Slavia, které se druhým rokem hraje jako Memoriál Péti Formánka. Nakonec se uskutečnilo
až 4. června (zvítězila Slavie).
Dětský den 5. června oslavily nejen strupčické děti, pozvání přijaly i děti ze základní školy
v německém Pobershau, takže se v krásném letním počasí sešlo ve sportovním areále více než
300 dětí. Čekaly na ně soutěže, které pro ně připravila základní škola, bohatá tombola a
zajímavé atrakce. Náklady na tuto akci byly hrazeny z programu Cíl 3 přeshraniční
spolupráce, hodnotnou částkou přispěli i sponzoři.
Letní noc měla termín stanovený uprostřed prázdnin, ale kvůli počasí se akce musela
uskutečnit o týden později. Stovce návštěvníků se program, ve kterém vystoupili biketrialový
jezdec a showman Martin Šimůnek a hlavní host večera Vláďa Hron, zpěvák, moderátor a
bavič známý z České televize, přes chladné počasí líbil.
Na setkání všech strupčických školáků u příležitosti 50. výročí otevření pavilónové školy ve
Strupčicích se sešlo asi 600 lidí. V průběhu odpoledne a večera zhlédli vystoupení taneční
školy Stardance, prohlédli si současnou školu a večer si zatancovali na taneční zábavě.
Setkání se zúčastnilo asi 25 bývalých i současných učitelů.
Již druhý Sraz Švermováků se konal 3. září. Přišlo přes 200 hostů.
Rozloučení s prázdninami zkropil déšť, ale nakonec se počasí umoudřilo. Děti si zahrály
turnaj v minigolfu, zasoutěžily si v disciplínách připravených paní učitelkou Ovčarovou a
staršími dětmi ze školy. Z Černovic za dětmi přijela vojenská technika a hasiči ze Strupčic pro
děti připravili stříkání z proudnice, přelézání překážek a hlavně pěnu.
8. května Strupčice přivítaly vzácného hosta – litoměřického biskupa Jana Baxanta. Od 15.00
hodin sloužil slavnostní mši v kostele sv. Václava. Po mši následoval průvod ke
zrekonstruované kapličce Panny Marie u polní cesty mezi Strupčicemi a Hošnicemi a její
požehnání. Požehnáním byla završena obnova tzv. Hošnické kapličky. Všem, kdo se
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jakýmkoli způsobem na její obnově podíleli, patří poděkování, jmenovitě paní Ludmile
Tautermannové (in memoriam), která obnovu iniciovala.
Svatováclavská pouť se konala současně se slavnostním otevřením návsi. Program, který byl
připraven pro děti i pro dospělé: skupina MARACAS, Tomáš Barták s pořadem pro děti,
biketrialový showman Martin Šimůnek, orientální břišní tanečnice. U kašny probíhal program
k otevření návsi. Ostrostřelecký klub z Chomutova vypálil slavnostní salvy a provedl sabráž
neboli stětí lahve seku šavlí na “křest“ kašny, byla přestřižena slavnostní páska, jirkovský
farář posvětil přestěhovanou sochu sv. Václava a celou náves, mažoretky Stardance
Chomutov zatančily při prvním rozstříkání nové kašny. Neuvěřitelné provazy vody z oblohy
ukončily celý program již v půl páté. Večerní zábava se konala pod střechou v sále.
5. prosince děti z mateřské školy a 1. stupně základní školy zdobily na návsi vánoční strom.
Potom se všichni i s rodiči přesunuli do sálu, kde se tísnilo více než 150 lidí. Čerti a Mikuláš
s andělem rozdali dětem dárky. V 18 hodin byli všichni přítomní odměněni rozsvícením nové
vánoční výzdoby a vánočního stromu i ohňostrojem. Vánoční výzdoba na lampách veřejného
osvětlení byla poprvé umístěna nejen na nové návsi ve Strupčicích, ale také na návsích
v Okoříně, Hošnicích a Sušanech.
Posledními akcemi roku 2010 byly Silvestrovské párty v hospodách.


Základní škola a mateřská škola
Ředitelka školy: Mgr. Jana Mišková
Počet učitelů: 16
Počet žáků:
126 + 3 integrovaní
Základní škola
V lednu se konal v základní i mateřské škole Den otevřených dveří pro rodiče. Zápis do první
třídy se uskutečnil 22. ledna. Přišlo 11 dětí, z toho rodiče dvou dětí měli zájem o odklad
školní docházky.
Školní projekty:
Vztahy v páté třídě – byl organizovaný PPP Chomutov.
Tonda obal na cestách. Projektu se zúčastnili žáci od 4. do 8. třídy.
Zoubky. Projekt, který připravily studentky Střední zdravotnické školy v Chomutově, byl pro
děti první až páté třídy.
Jak známe TGM. Tento projekt byl určen pro žáky 2. stupně.
Ovoce do škol – probíhá celorepublikově, v jeho rámci děti z prvního stupně dostávají ovoce.
Řemesla. Projekt byl pro vycházející žáky.
Můj region. V rámci projektu navštívily děti zoopark, Kadaň, muzeum v Kovářské, zámek
v Klášterci nad Ohří a elektrárnu Ledvice.
Evropský projekt z OPVK (Operační program pro vzdělávání a konkurenceschopnost, tzv.
šablony, neboli EU peníze do škol). Projekt školy se jmenuje Rozumět si lépe – být si blíže.
Škola získá na zkvalitnění vzdělávání více než 800.000 Kč po dobu dvou let. Tyto peníze
budou směrovány zejména do individualizované výuky v některých třídách – dělené hodiny
anglického a německého jazyka a informatiky na druhém stupni a speciální hodiny českého
jazyka pro děti na prvním stupni. Dále bude škola vybavena výpočetní technikou, interaktivní
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tabulí a další moderní technikou. Z tohoto projektu bude také hrazen program primární
prevence – program pro žáky 3. – 6. třídy zaměřený proti šikaně a podporující rozvíjení
důvěry a budování pozitivního klimatu ve třídách.
Evropský projekt Zavedení informačních a komunikačních technologií do škol ve venkovských
oblastech Ústeckého kraje. Do tohoto projektu je škola zapojena již druhým rokem. V jeho
rámci vytváří internetovou třídní knihu a internetovou žákovskou knížku. Informační systém
umožní rodičům sledovat známky svého dítěte, nahlédnout do třídní knihy na probírané učivo
či absenci. Žáci si budou moci přečíst zadání domácích úkolů a rodiče mohou přes tento
systém komunikovat s učiteli. V listopadu internetovou třídní knihu a žákovskou knížku
spustili. Žáci, kteří měli svoji e-mailovou adresu, obdrželi přístupová hesla, rodiče dostanou
přístupová hesla počátkem ledna 2011. Souběžně používali ve školním roce 2010/2011
papírovou žákovskou knížku a třídní knihu.
Ozdravné pobyty:
Děti z první a druhé třídy vyjely do školy v přírodě do Plasů u Plzně, žáci druhého stupně do
Březové u Rokytnice nad Rokytnou.
Akce pro žáky ve 2. pololetí školního roku 2009/2010:
Týdenní lyžařský výcvikový kurz na Klínovci pro žáky druhého stupně, Masopust a tradiční
průvod v maskách, pro žáky 1. stupně Noc s Andersenem, ve spolupráci s hasiči cvičný
požární poplach, Den Země pro žáky připravilo Myslivecké sdružení ze Všestud. Dětský den
strupčické děti oslavily spolu s dětmi a pedagogy z Pobershau. Od září do listopadu
navštěvovaly 2. a 3. třída hodiny plavání v plavecké škole. Tradiční Halloween pojali v roce
2010 jinak – vynechali průvod obcí a uspořádali vystoupení u nové kašny na návsi. Děti ze
školky i ze školy vyráběly ozdoby na vánoční strom na návsi. Jeho zdobení proběhlo 5.
prosince. V kostele sv. Václava ve Strupčicích se 15. prosince konalo vánoční vystoupení
žáků pro veřejnost.
Některé úspěchy žáků:
 Na biologické olympiádě školu velmi dobře reprezentovaly žákyně Kristýna Komrsková a
Martina Mesteková.

Mateřská škola
Počet učitelek: 3
Počet dětí: 39
V lednu a v únoru 2010 probíhal projekt Pedagogicko-psychologické poradny Chomutov
“Zdravá výživa“. V únoru paní učitelky připravily dětem malou zimní olympiádu na zahradě
mateřské školy i s medailemi a diplomy pro všechny děti.
Velikonoce děti oslavily zábavným dopolednem s vajíčky a pomlázkami, vyzdobily celou
školku svými výrobky.
V dubnu se konal zápis do mateřské školy a podle očekávání přišlo velké množství dětí.
V mateřské škole byl od začátku školního roku plný stav, proto u zápisu měly přednost děti
předškolního věku a děti zaměstnaných matek, tudíž nemohlo být vyhověno všem rodičům.
V květnu připravil Sbor dobrovolných hasičů ze Strupčic program pro děti MŠ – děti viděly
nejen záchranu a slaňování ze střechy, ale mohly se i vyřádit v pěně na zahradě.
V červnu děti vyjely na ozdravný pobyt do Lesné k Jiřetínu pod Jedlovou.
MŠ uspořádala na své zahradě Drakiádu a výstavu podzimních draků. V listopadu děti
dojížděly do plavecké školy. Pro děti nezapsané do MŠ byl v listopadu vyhlášen 2. zápis.
 Na pěvecké soutěži “Vejprtský drozd“ se do finále probojovaly děti z mateřské školy – Péťa
Schöpp a Terezka Hessová, kteří se umístili na druhém místě.
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Sportovní klub Strupčice
Valná hromada SK se konala 13. února. Hodnotící zprávu přednesl předseda SK Pavel Glás.
Vyslovil spokojenost s výsledky na úseku sportovní činnosti, kriticky zhodnotil
nedostatečnou aktivitu v oblasti brigád na hřišti. Pozitivně hodnotil i nárůst členské základny
na 126 členů, a to hlavně díky nejmladší věkové kategorii.
20. února se konal Sportovní ples. I díky bohaté tombole s řadou zajímavých cen, které
převážně věnoval pan Marián Benčič, dopadl pro klub dobře i ekonomicky. Někteří výherci
své výhry věnovali místní mateřské školce.
V konečných tabulkách sezóny 2009/2010 skončila starší přípravka na 7. místě, B tým na 2.
místě ve III. třídě a A tým na 4. místě v I. A třídě.
Závěr sezony 2009/2010 obstaral 26. června již tradičně fotbalový turnaj – Memoriál hrdinů,
ve kterém zvítězilo A mužstvo před AFK LoKo Chomutov, a získalo tak do trvalého držení
putovní pohár. Memoriál hrdinů je vzpomínkou na šest předválečných členů Sparty Strupčice,
kteří přišli o svůj život v nacistických koncentračních táborech – Alfred, Pavel a Petr
Schückovi z Malého Března, Josef Šnajberk a František Svoboda z Okořína a František Trnka
ze Strupčic.
Nejdůležitějším úkolem po skončení soutěží byla práce na trávníku fotbalového hřiště, který
se v průběhu jara značně zhoršil. Dlouhá zima a zledovatělá sněhová pokrývka měly za
následek výskyt sněžné plísně, která na řadě míst zničila trávní porost. Časté deště
neumožnily přístup technice k pohnojení ve vhodném termínu a ze stejného důvodu nebyl
v optimální době aplikován postřik proti plevelům. Proto bylo nutné z některých míst
odstranit nekvalitní ornici, navézt novou a takto připravené plochy dosít trávou. Práce
prováděla za pomoci fotbalistů firma BEMA rekultivace.
Součástí přípravy na podzimní část mistrovských soutěží ročníku 2010/11 bylo týdenní
soustředění v Chorvatsku. Na soutěž připravoval A mužstvo trenér Jaroslav Vaňous starší. S
tréninky v Chorvatsku pomáhal i Jaroslav Vostrý starší a po dohodě začal pracovat u mužstva
jako další asistent trenéra. B mužstvo dospělých začalo přípravu na okresní soutěž
samostatně. Mužstvo vedl trenér Václav Pašek, kterému asistoval Jiří Špaček. Mužstvo
dorostu připravoval Marian Benčič a Jaroslav Nový. Model soutěží o nižším počtu hráčů
umožnil přihlásit 3 mužstva žáků – mladší žáky, starší a mladší přípravku. K vedení těch
nejmladších se k Petru Šnajdrovi a Luďku Pěnkavovi přidal Zdeněk Vostrý. Vzhledem
k rekonstrukci trávníku na strupčickém hřišti se všechna mistrovská utkání odehrála na hřišti
ve Vrskmani, kromě některých zápasů A mužstva.
Vzhledem k povinnostem na OFS Chomutov se nemohl plně věnovat práci ve výboru klubu
Jaroslav Vostrý starší, proto převzal úlohu sekretáře ve výkonném výboru SK Tomáš Hudák.
Po skončení podzimní části mistrovských soutěží A mužstvo přezimovalo na druhém místě ve
své skupině I. A třídy krajské soutěže. B mužstvo dospělých vedlo tabulku s náskokem dvou
bodů. Dorost přezimoval na 7. místě. V průběhu podzimu ukončil trenérskou činnost Jaroslav
Nový, místo něj začal u dorostu jako asistent působit František Jančička. Mladší žáci byli ve
sdruženém přeboru okresů Chomutov a Louny na 10. místě. Starší přípravka skončila
v polovině soutěže pátá stejně jako mladší přípravka.
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Sportovní areál
Jaro 2010 bylo ve sportovním areálu hlavně ve znamení cedulky DNES ZAVŘENO.
V mnoha dnech se ani nemuselo otevírat, protože déšť a zima nikoho ven nelákaly. Velkým
pozitivem bylo dostavění nového skladu a zároveň pomocného výčepu, který sponzorsky
postavila firma HERKUL jako náhradu za zavezení skládky materiálem z výkopů a čištění
struh u silnic. 14. května byla již počtvrté zahájena letní sezona. Hlavním bodem programu,
kterým provázel moderátor Evropy 2 Jiří Formánek, bylo vystoupení slupiny WALDA
GANG. Počátek června byl teplý, a tak se začalo koupaliště plnit návštěvníky. 11. června jich
bylo přes tři stovky. První tři týdny prázdnin byly pro sportovní areál doslova žně –
zaznamenali tu nový historický rekord v počtu návštěvníků. V sobotu 10. července dorazilo
638 návštěvníků, v neděli 11. 7. dokonce 711. Uprostřed sezóny sportovního areálu se zdálo,
že bude konečně provoz areálu finančně úspěšný. Špatné počasí při velkých kulturních
akcích, chladné počasí v srpnu (jen tři dny ke koupání) a v září (rapidní pokles tržeb za tenis)
a také novinka v podobě placení DPH nakonec způsobily, že hospodaření skončilo se ztrátou
tři sta tisíc korun.


Sbor dobrovolných hasičů
Výjezdy
16. 12. vyjela jednotka k zatopenému sklepu do Hošnic, 19. 12. byli hasiči povoláni na pomoc
při odklízení sněhu ve Strupčicích, v Hošnicích, Sušanech a Okoříně. 20. 12. vyjeli k
zatopeným sklepům ve Strupčicích a Sušanech, 27. 12. k ucpané dešťové kanalizaci v
Hošnické ulici ve Strupčicích.
Činnost v roce 2010
Mladí hasiči se zúčastnili 27. února ve Strupčicích soutěže v odbornosti a specializaci. Sešlo
se 60 dětí z celého okresu (z toho 10 dětí ze strupčického sboru).
19. června hasiči oslavili 110. výročí založení místní dobrovolné jednotky.
V průběhu letních měsíců získali v kategorii žen třikrát 1. místo v požárním útoku a v
kategorii mužů 1., 2. a 3. místo.
V srpnu byl uspořádán turnaj v minigolfu v prostorách sportovního areálu. Muži se umístili na
2. místě, ženy na 3. místě.
13. 9. vypomáhali hasiči s kropením a přípravou trati pro závodníky na motokrosových
závodech ve Vysoké Peci.
21. listopadu mladí hasiči na soutěži ve Spořicích obdrželi dvě 2. místa, a dokonce dvě 1.
místa.
11. 12. proběhlo slavnostní otevření nové, zcela zrekonstruované “hasičárny“. Pozvání na
slavnost přijali: starosta Krajského sdružení hasičů Pavel Doubrava a starostka Okresního
sdružení Renata Špidlíková. Přestřižení pásky se ujali Luděk Pěnkava, pan Doubrava a
zasloužilý člen SDH pan Miloslav Jindra. Této slávy se kvůli nemoci nemohl zúčastnit velitel
zásahové jednotky Kamil Mašek.
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Počasí
Leden
Na Nový rok byla ráno mlha, kterou odpoledne rozfoukal vítr, teplota -3ºC. 8. 1. Daisy
(sněhová kalamita) dorazila i do našeho okresu. Sněžilo tři dny. 17. 1. od rána hustě sněžilo,
napadlo 15 cm sněhu. 19. 1. sněžilo s deštěm. Od 20. – 25. 1. bylo zataženo, 26. 1. se konečně
ukázalo sluníčko. 27. 1. byla nejchladnější noc měsíce (-15ºC), přes den -7ºC. Napadlo 10 cm
nového sněhu.
Únor
Noci v prvním únorovém týdnu byly velice chladné (-14ºC). 6. 2. odpoledne sněžilo. Od 9. 2.
opět další příděly sněhu (5 cm), obloha zatažená. Slunce vykouklo až 14. 2. dopoledne. Od
22. února noční teploty klesly (-7ºC), přes den +2ºC.
Březen
1. 3. večer začalo pršet. Sníh mizel před očima, teploty přes den kolem 5ºC. 4. 3. začal
odpoledne poletovat sníh. V noci teploty spadly k -5ºC, do rána napadlo 10 cm nového sněhu.
I další den padal sníh, přidal se silný vítr. 8. 3. se odpoledne na obloze doslova roztrhl pytel –
sníh se sypal do večera. 14. 3. přes den mrholilo, foukal silný vítr. V noci 15. 3. přišly blesky
a hromy, do rána napadlo 5 cm sněhu, který ale brzo roztál, protože se teploty přes den
vyšplhaly na +10ºC. Od 18. 3. do 26. 3. byly nádherné dny plné sluníčka, odpoledne dokonce
+18ºC. Od 27. 3. se mírně ochladilo (+13ºC).
Duben
V prvním dubnovém týdnu se teploty pohybovaly mezi 10ºC až 12ºC. 6. 4. se objevilo
sluníčko a odpolední teploty vystoupaly na 19ºC. Toto hezké počasí vydrželo do 9.4. Potom
přišlo ochlazení (6ºC), déšť. V týdnu od 16. 4. se slunečné dny vrátily, teploty kolem 15ºC.
22. dubna bylo odpoledne 19ºC. Další tři dny byly dokonce ještě teplejší (20ºC). 26. 4.
přinesly dešťové přeháňky ochlazení na 15ºC, ale závěr měsíce byl slunečný a teplý (20ºC).
Květen
1. máj byl slunečný, 19ºC. Další dny (do 5. 5.) bylo polojasno s přeháňkami a s teplotami jen
kolem 13ºC. 8. 5. odpoledne svítilo slunce, teplota 19ºC, ale následující dny odpoledne opět
pršelo. Až 11. květen byl bez deště. 14. 5. pršelo celý den (15ºC). Dny s přeháňkami a
zataženou oblohou trvaly do 21.5. Jasná obloha byla až 22. a 23. 5., odpoledne 20ºC. Do
konce měsíce se střídaly polojasné dny s přeháňkami s teplotami do 20ºC. Poslední den
v květnu bylo zataženo, foukal vítr, ochladilo se (17ºC).
Červen
První tři červnové dny byly chladné (15ºC). 4. 6. konečně vysvitlo slunce, vzduch se ohřál na
22ºC. Následující dny byly stále krásnější – modrá obloha, sluníčko. 11. 6. bylo odpoledne
dokonce přes 30ºC. Další dny se ochladilo (21ºC). 18. 6. pršelo celý den, na teploměru bylo
17ºC. První letní den se také nepovedl – bylo polojasno, 18ºC. Ale následující dny se počasí
umoudřilo a teploty se postupně zvyšovaly, takže až do konce června bylo krásně – sluníčko,
30ºC.
Červenec
Celý první červencový týden byl opravdu letní – jasná obloha, sluníčko, 33ºC. 6. 7. sice
pršelo, ale až do 16. 7. vládlo krásné počasí s teplotami 35ºC. V noci na 17. 7. přišla bouřka,
silný vítr a mírné ochlazení (26ºC). Od 20. 7. svítilo opět na modré obloze sluníčko (28ºC).
22. července odpoledne přinesla bouřka déšť a ochlazení (22ºC). Další tři dny byla zatažená
obloha s přeháňkami. 26. – 28. 7. bylo polojasno, 24ºC. Poslední tři dny se vrátilo letní počasí
– slunečno, 26ºC.
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Srpen
Tento letní měsíc se moc nevydařil. 1. 8. bylo sice na modré obloze slunce, teplota 25ºC, ale
hned následující den bylo polojasno, odpoledne déšť. Celý další týden bylo oblačno
s přeháňkami a postupně se ochlazovalo na pouhých 18ºC. I další dny byly deštivé, zatažené
(22ºC). 14. 8. svítilo slunce (25ºC), avšak druhý den odpoledne přišla bouřka. Od 16. 8. se
opět ochladilo (19ºC), bylo polojasno s přeháňkami. 19. 8. se teplota zvedla na 23ºC a
následoval krásný víkend – sluníčko, 27ºC. V noci na 23. 8. bouřilo, odpoledne znovu pršelo
(24ºC). Poslední srpnový týden bylo polojasno s přeháňkami a teploty klesly na 18ºC.
Září
První den nového školního roku bylo zataženo, 15ºC. 2. 9. se odpoledne ukázalo slunce, 16ºC.
3. 9. bylo zataženo a pouhých 15ºC. 5. 9. svítilo dopoledne sluníčko, 20ºC. Následující čtyři
dny byly deštivé (17ºC). Až 10. 9. svítilo odpoledne slunce, 20ºC a víkend byl ještě teplejší
(22ºC). Ale od 13. 9. – 19. 9. bylo zataženo s přeháňkami (18ºC). Babí léto přišlo 20. 9. a s
ním modrá obloha, sluníčko a odpolední teploty 24ºC. 25. 9. celý den i noc silně pršelo,
ochladilo se (19ºC). 26. – 28. 9. pršelo a pršelo. 29. 9. konečně déšť ustal, bylo zataženo,
12ºC. Zatažený byl i poslední den.
Říjen
První dva říjnové dny byly polojasné, 14ºC. 3. 10. ze slibovaného sluníčka (podle předpovědi)
nebylo nic – bylo zataženo, 16ºC. 5. 10. celý den mžilo (12ºC). Zamračené byly i následující
dva dny. Od 9. – 10. 10. svítilo na modré obloze slunce, odpoledne teploměr ukazoval 16ºC.
11. 10. v noci přišel první mrazík (-1ºC), odpoledne ale bylo 15ºC. 12. 10. ranní teploty klesly
na -3ºC, odpoledne +15ºC. 13. i 14. 10. bylo ráno na teploměru -1ºC, ale odpoledne na slunci
dokonce +16ºC. 15. 10. mrholilo, 13ºC. 17. 10. byla dopoledne mlha, odpoledne sice jasná
obloha a svítilo slunce, ale foukal vítr (10ºC). Stejně pošmourné počasí vydrželo celý další
týden. Od 24. – 28. 10. vystoupaly teploty jen k 9ºC. Poslední tři dny byly slunečné (15ºC).
Listopad
Od prvního dne nového měsíce přišlo ochlazení, ráno -2ºC, odpoledne 10ºC. 5. 11. foukal vítr,
který další den ještě zesílil. 7. 11. celý den pršelo. Následující dva dny byly zatažené. 10. 11.
byla mlha, 8ºC. 11. 11. bylo polojasno, přeháňky, 9ºC, další den se přidal vítr. 13. 11. se
ukázalo slunce a hned to na teploměru bylo znát – bylo +14ºC. Nejkrásněji bylo 13. 11. –
slunečno, odpoledne 17ºC. Hned další den začalo pršet. Pršelo až do 18. 11., denní teploty
klesly na 8ºC. 23. 11. se ráno objevil první sníh, dopoledne ale roztál, bylo zataženo, 6ºC.
Následující den byl polojasný, večer začalo sněžit. Teploty klesly – i přes den -1ºC, 28. 11.
dokonce -5ºC. 29. 11. v noci začalo hustě sněžit, do rána napadlo 20 cm, sněžilo celý den.
30. 11. bylo zataženo, -1ºC.
Prosinec
1. 12. ráno ukazoval teploměr -5ºC, odpoledne začalo hustě sněžit. Do rána napadlo 30 cm
sněhu, večerní teploty spadly na -10ºC, v noci na 4. 12. dokonce na -19ºC. 5. 12. bylo
zataženo, večer začalo sněžit. Do rána připadlo 5 cm nového sněhu. 8. 12. přišla obleva – celý
den pršelo, ale v noci bylo -5ºC, takže následující den opět sněžilo, přidal se silný vítr. 12. 12.
odpoledne opět začalo sněžit. Lehce sněžilo i další dva dny. V noci na 15. 12. nasněžilo 20 cm
a chumelilo celý den. 17. 12. drobně sněžilo celý den (-6ºC). Sníh padal i 19.12. Do rána
připadlo dalších 10 cm. Sněžilo i dopoledne 21.12. Na Štědrý den foukal vítr, navečer začal
znovu padat sníh. Padal celý první sváteční den. 26. 12. občas vykouklo sluníčko (-6ºC).
V noci na 28. 12. napadlo 5 cm sněhu, -2ºC. Poslední dny roku byly zatažené, studené (-9ºC).


18

Kronika za rok 2010 byla dopsána k 14. červnu 2012 a byla k zápisu schválena.

Luděk Pěnkava
starosta obce Strupčice

Kristýna Králová
kronikářka
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