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Rok 2011 ve světě
V lednu se australský stát Queensland potýkal se záplavami katastrofických rozměrů. Voda
zalila území o velikosti Francie a Německa dohromady, ovlivnila život dvou set tisíc lidí. O
život přišlo nejméně 19 lidí.
Tunisané šokovali svět mohutnými demonstracemi a stávkami, které přerostly v revoluci
plnou krve. Policisté a vojáci zastřelili desítky lidí. Tuniská vzpoura inspirovala další Araby,
postupně se vzbouřil Egypt, Jemen, Bahrajn, Libye a Sýrie. Zrodilo se tak tzv. arabské jaro.
Pátek 11. března 2011 se zapsal do dějin Japonska jako den největší přírodní katastrofy, která
zemi postihla. Severovýchod Japonska zasáhlo zemětřesení dosahující síly 8,9 stupňů
Richterovy škály. Otřesy uvedly do pohybu obrovskou masu vody, která ve formě
třiadvacetimetrové vlny tsunami smetla pobřeží na východě ostrova Honšú. Zemřelo přes 14
tisíc lidí, dalších 12 tisíc se pohřešovalo. Otřesy způsobily požár v jaderné elektrárně
Onagawa a selhání chladícího systému v elektrárně Fukušima 1 na severovýchodě Japonska.
Kromě nich byly poškozeny i další elektrárny.
V květnu (v noci z 1. na 2. 5.) zastřelilo elitní komando námořnictva USA Usámu bin Ládina,
nejhledanějšího teroristu světa.
Portugalsko muselo vyhledat mezinárodní pomoc. Země EU slíbily dát na pomoc Portugalsku
přes 52 miliard eur (1,4 bilionu korun). Přispěl i Mezinárodní měnový fond – 26 miliardami
eur (624 miliard korun).
V červenci (22. 7.) Nor Anders Behring Breivik zmasakroval na letním táboře mladých
sociálních demokratů na ostrůvku Utoya na osm desítek lidí. Ještě před tím provedl bombový
útok na vládní budovu v centru Oslo, i tam přišli lidé o život.
V září (7. 9.) se v ruské Jaroslavli krátce po startu zřítilo letadlo, které mířilo do Minsku s
hráči a trenéry hokejového místního klubu Lokomotiv. Na seznamu obětí byli i tři čeští
hokejisté, kteří v týmu působili: kapitán týmu Karel Rachůnek, Jan Marek a Josef Vašíček. O
život přišel i slovenský hokejista Pavol Demitra.
V říjnu padla slovenská vláda. První slovenská premiérka Iveta Radičová vydržela v čele
čtyřčlenné vládní koalice jen patnáct měsíců. Poté, co strana Svoboda a solidarita odmítla
podpořit navýšení záchranného evropského fondu, musela hledat podporu u opozičního
Smeru. Cenou za to byl konec vlády a předčasné volby.
V listopadu rozložily dluhy i řeckou vládu. Na denním pořádku byly demonstrace a stávky
pracujících. Krizí byla zasažena i Itálie. Italský parlament schválil balík reformních zákonů.
Odstoupil předseda italské vlády Silvio Berlusconi. Jeho odchod slavily v ulicích Říma tisíce
lidí.
V prosinci vládnoucí strana Vladimíra Putina a Dmitrije Medveděva Jednotné Rusko podle
očekávání obhájila vítězství v ruských parlamentních volbách. Na mnoha místech Ruska se
rozhořely protesty kvůli volebním podvodům, v Moskvě se masivně zatýkalo.
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Česká republika v roce 2011
Leden
Vláda urovnala napjatou situaci ve zdravotnictví, když slíbila zvýšit plat lékařům. Ti hrozili,
že k 1. březnu odejdou z nemocnic. Podle dohody měli nemocniční lékaři získat nové platové
tabulky, které jim měly zajistit přilepšení o 5.000 až 8.000 korun měsíčně.
Březen
25. – 26. 3. proběhlo sčítání lidu, domů a bytů. Z něj vyplynulo, že se v ČR zvýšil počet
vysokoškoláků i lidí bez vzdělání, o čtvrtinu oproti minulému sčítání přibylo negramotných.
V republice žilo na jaře roku 2011 celkem 10 562 214 obyvatel, to je o 332 154 lidí více než
při minulém sčítání před deseti lety.
31. 3. přestala platit bankovka v hodnotě 50 korun.
Duben
Šéf Věcí veřejných Vít Bárta se po sérii skandálů rozhodl nabídnout rezignaci na funkci
ministra dopravy. Jeho demisi premiér obratem přijal.
Necelý rok od voleb se opozice podruhé pokusila svrhnout vládu. A podruhé neuspěla. Za
kabinet Petra Nečase se postavili všichni přítomní koaliční poslanci. Pro vyslovení nedůvěry
hlasovali zástupci ČSSD, KSČM a tři nezařazení exposlanci Věcí veřejných.
Květen
Vládu opustil předseda Věcí veřejných Radek John, vicepremiér pro boj s korupcí.
Ve dnech 29. 4. – 15. 5. se v Bratislavě a v Košicích hrálo MS v hokeji. Naši hokejisté
vybojovali bronzové medaile.
Červen
16. 6. se uskutečnila čtyřiadvacetihodinová stávka dopravních odborů proti reformám vlády
Petra Nečase. Skončila neúspěchem – účast byla nižší, než si organizátoři představovali.
Červenec
Kvůli likvidaci kůrovce vypukla v šumavském národním parku “válka“ mezi těžaři dřeva a
ekologickými aktivisty. Správa parku vybrala k poražení několik tisíc stromů okolo Ptačího
potoka. Desítky lidí se týdny snažily dřevorubce zastavit.
Září
Tento měsíc byl ve znamení protiromských protestů. Šluknovský výběžek zasáhla vlna
sociálních nepokojů. Množství lidí obléhalo romská ghetta a v agresivních útocích jim musely
bránit stovky policejních těžkooděnců se psy a vodním dělem.
Říjen
Vítězem 121. ročníku Velké pardubické, nejdelšího a nejtěžšího dostihu u nás, se na závodišti
v Pardubicích stal žokej Josef Váňa na koni jménem Tiumen. Váňa, největší osobnost českého
dostihového sportu, zvítězil v tomto závodě poosmé.
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Listopad
Atletem roku 2011 se stala oštěpařka Barbora Špotáková, která jako jediná získala medaili na
MS v Tegu (stříbrnou). Anketu Českého atletického svazu vyhrála popáté za sebou. Česká
tenistka Petra Kvitová se stala nejlepší světovou hráčkou roku. Prestižní ocenění jí udělila
organizace WTA. P. Kvitová letos vyhrála Wimbledon, Turnaj mistryň, Fed Cup s českým
týmem. Fotbalisté vybojovali účast na Mistrovství Evropy.
Ve vládě skončil Martin Kocourek, ministr průmyslu a obchodu, kvůli nevyjasněným
finančním transakcím na osobních účtech.
Prosinec
Nepřiznaný byt na Floridě stál křeslo dalšího ministra – ministra kultury Jiřího Bessera.
18. 12. zemřel Václav Havel.
Poslední československý a první český prezident Václav Havel zemřel ve spánku v neděli 18.
prosince. Bylo mu 75 let. Vláda kvůli této výjimečné osobnosti vyhlásila třídenní státní
smutek. Z aktivní politiky odešel s koncem svého posledního funkčního období v roce 2003.
Od té doby se věnoval zejména své původní profesi, tedy psaní divadelních her. A stal se také
režisérem. Na filmové plátno převedl svou poslední hru dopsanou po ukončení politické
kariéry – Odcházení. Poslední měsíce se veřejného života spíše stranil v důsledku svých
dlouhotrvajících zdravotních komplikací. Odpočíval na své chalupě v Hrádečku u Trutnova a
jezdil do lázní. Naposledy veřejně vystoupil týden před smrtí, kdy se setkal s dalajlámou.
Zpráva o smrti Václava Havla zasáhla tisíce lidí. V podvečer 18. prosince začali občané
spontánně přicházet na Václavském náměstí, aby zapálili svíčky a uctili jeho památku.
Takováto pietní místa vznikala v mnoha městech naší republiky. V 18 hodin se na popud
arcibiskupa Dominika Duky rozezněly zvony po celé České republice. Kondolenční knihy, do
nichž se jako první zapsali představitelé státu a pražský arcibiskup Dominik Duka, byly
přístupné veřejnosti pod Štursovou mramorovou sochou T. G. Masaryka v Rotmayerově sále
Pražského hradu již od 10 hodin 19. prosince. 20. a 21. prosince byla rakev s ostatky
vystavena v prostorách budovy zvané Pražská křižovatka (bývalý kostel svaté Anny). 21. 12.
byla rakev s ostatky Václava Havla přemístěna z Pražské křižovatky do Vladislavského sálu
Pražského hradu. Přesun doprovázel smuteční průvod, kterého se zúčastnilo přes deset tisíc
lidí. V poslední fázi smutečního průvodu byla rakev přeložena na lafetu houfnice taženou
šesti černými kladrubskými vraníky a jako bývalému vrchnímu veliteli vojsk složila hold
Václavu Havlovi Armáda České republiky. Čest Václavu Havlovi přijeli vzdát státníci z
celého světa – například ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová s manželem
exprezidentem Billem Clintonem, Madeleine Albrightová, francouzský prezident Nicolas
Sarkozy, britský ministerský předseda David Cameron, jeho předchůdce John Major, herec
Alain Delon. Obřad v katedrále sv. Víta sledovaly tisíce lidí na Hradčanském náměstí.


3

Statistické údaje
Počet obyvatel k 16. 01. 2012: 764
Počet obyvatel v obcích:
obec
narozených zemřelých přistěhovaných odstěhovaných přestěhovaných
5
4
44
37
17
Strupčice
4
1
5
Okořín
6
Hošnice
2
6
4
Sušany
celkem
7
4
60
42
22

Složení občanů podle věkových kategorií:
dospělí
611
muži 316
ženy 295

děti
děti
(15- 18)
(do 15)
22
131
chlapci 11 chlapci 64
dívky 11 dívky 67

děti
(6-7)
9

děti
(do3)
46

 průměrný věk: 37,8
 počet sňatků, které uzavřeli občané ze Strupčic: 4, z Okořína: 1, z Hošnic: 1


Zprávy ze zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Strupčice se v roce 2011 sešlo 16x. Na svých jednáních zastupitelé
schvalovali prodej, koupi a směnu pozemků, obecně závazné vyhlášky, přidělení obecních
domů, vydávali souhlas k pokácení stromů, žádosti o půjčky, přidělení příspěvků, zřízení
věcného břemene.
4

10. 1. zastupitelstvo schválilo
podání žádosti o dotaci od společnosti ČEZ na Oranžové hřiště, pořízení dokumentárního
filmu o Strupčicích za předpokládanou cenu 39.500 Kč bez DPH, podání žádosti o dotaci na
pořízení multifunkčního vozu na snížení prašnosti v obci za podmínky zpracování studie
proveditelnosti v ceně do 50.000 Kč, sjednocení nájemného v obecních bytech na 35 Kč za m2
+ 500 Kč za revize a opravy bytového zařízení,
rozhodlo
o neotevření oddělené třídy MŠ pro 2. pololetí školního roku 2010/2011.
7. 2. schválilo
pořízení nového zábradlí kolem potoka ve Strupčicích firmou Kovotrio s.r.o., pořízení nového
územního plánu obce Strupčice v digitální podobě, podání žádosti o dotaci z Programu
obnovy venkova Ústeckého kraje na akci Revitalizace vodní nádrže Sušany, spolufinancování
výstavby domu pro seniory ve Strupčicích, uzavření partnerské smlouvy mezi obcí Strupčice
a MěÚSS Jirkov, výstavbu domu pro seniory s podporovanými byty ve Strupčicích,
uložilo
starostovi a místostarostovi zpracovat výzvu znečišťovatelům ovzduší z lokálních topenišť
v obci Strupčice.
7. 3. schválilo
rozpočet obce Strupčice na rok 2011, vybudování parkoviště u obchodu čp. 117 ve
Strupčicích a ve dvoře základní školy, podání žádosti o dotaci z Fondu podpory projektů
Hospodářské a sociální rady Chomutovska na zpracování projektové dokumentace k opravě
kostelů ve Strupčicích a v Sušanech,
zvolilo
členy kontrolního výboru zastupitelstva pana Pavla Gláse a pana Lukáše Stránského.
28. 3. schválilo
dofinancování investiční akce Dům s pečovatelskou službou ve Strupčicích, rozpočtovou
změnu č. 1 pro rok 2011, rozpočtový výhled obce Strupčice na roky 2011 – 2014.
4. 4. schválilo
přijetí daru od společnosti Vršanská uhelná a.s., kterým je čerpací stanice (studna), výtlačné
potrubí, jímka čerpací stanice a napájecí linka 0,4 kV k čerpací stanici v katastru obce
Strupčice.
30. 5. schválilo
přijetí daru od Vršanské uhelné a.s. v podobě vrchního vedení NN umístěného na pozemcích
p.č. 468/7 a 480/2 v k.ú. Strupčice pro napájení čerpadel v retenční jímce za ČOV Strupčice,
zpracovatelem nového územního plánu arch. Jiřího Millera.
27. 6. schválilo
závěrečný účet obce Strupčice za rok 2010 bez výhrad, závazné ukazatele rozpočtu obce
Strupčice na rok 2011, audit účetní závěrky obce Strupčice k 31. 12. 2010 a přezkoumání
hospodaření obce Strupčice za rok 2010 bez výhrad.
27. 7. rozhodlo
o výběru nejvýhodnější nabídky podle ust. § 81 zákona o veřejných zakázkách pro veřejnou
zakázku “Výstavba domu pro seniory ve Strupčicích“, kterou je nabídka společnosti Jiří Kejř
– podnik stavebních a zemních prací s.r.o., s nejnižší nabídkovou cenou 16.360.837 Kč,
schválilo
realizaci přechodu pro chodce před základní školou ve Strupčicích společností BOS –
Radovan Vítámvás, spol. s r.o., za cenu 135.865 Kč bez DPH, hospodaření obce Strupčice za
1. pololetí roku 2011, poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000 Kč Sportovnímu klubu
Strupčice na jeho činnost.
19. 9. schválilo
pořízení vibrační desky od firmy Wacker Neuson Chomutov za cenu 70.000 Kč.
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14. 11. schválilo
opravu kabin na fotbalovém hřišti ve Strupčicích – s předpokládanými náklady ve výši
120.000 Kč, podání žádostí o dotaci z Nadace ČEZ na tyto projekty:
1. Oprava věží a střechy kostela ve Strupčicích.
2. Regenerace trávníku na fotbalovém hřišti ve Strupčicích.
3. Vybudování školící místnosti pro zájmové skupiny v základní škole.
4. Revitalizace zahrady mateřské školy (pokud bude podíl dotace 75% až 80%).
12. 12. uložilo
kontrolnímu výboru provést rozbor hospodaření sportovního areálu za rok 2011 nejpozději do
15. 3. 2012.


Hospodaření obce
Do 7. 3. 2011 hospodařila obec v rozpočtovém provizoriu. Dne 7. 3. 2011 schválilo
zastupitelstvo obce rozpočet na rok 2011 s tím, že bude vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši
64.662.400 Kč. V průběhu roku byly schváleny 2 rozpočtové změny.
Příjmy celkem
Daňové příjmy a dotace
Sběr a zpracování druhotných surovin
Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy
Vodní díla
Základní škola
Knihovna
Pořízení, zachov. a obnova hodnot kult.
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
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54 183 489,34
Skutečnost 2011
35.225.356,65
114.745,50
0
0
400
1.525.652
440
141.200
51.800
1.555.206
0
0
100
1.632.934
63.036
4.500
733.460
632.989
5.546.111,62
10.748
6.281.644
209.074
0
0

Místní zastupitelské orgány
Činnost místní správy
Mezinárodní spolupráce
Příjmy z finančních operací
Finanční vypořádání minulých let

48.000
44.265
268.112,97
83.597,60
10.117

Výdaje celkem
Ozdravení hospodářských zvířat
Sběr a zpracování druhotných 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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31.730.105,53
Skutečnost 2011
19.512
48.275,05
57.738
450.363,90
0
90.771
474.154
5.100.501,78
3.811.276,12
5.140
319.882
7.740
169.108
2.603.942
250.000,00
12.874
58.854
7.538.314,54
318.458,72
443.967,30
13.905
0,00
0,00
878.202,42
1.923.292,80
12.200
424.549
107.298
3.907.410,28
5.000
332.755,60
751.641,22
0,00
0,00
3.848
1.342.188,32
205.712,69
65.742

Rok 2011 v obci
Zasílání SMS občanům
Obecní úřad Strupčice zřídil novou službu O2 SMS CONNECTOR – jako náhradu za rozhlas,
který nebyl vždy spolehlivý. Prostřednictvím této služby (zasílání SMS zpráv) chce úřad
informovat o důležitých věcech, např. o odstávkách vody nebo elektřiny, pořádání kulturních
a jiných akcích. Zájemci mohli nahlásit na OÚ telefonní číslo, na které se jim budou
informace (zdarma pro jednoho člena rodiny) posílat.
Dokončené podkrovní byty v Okoříně
V zimních měsících pracovali zaměstnanci obecního úřadu na dokončení dvou obecních
podkrovních bytů v Okoříně. Jednalo se o dva byty 1+ 4 v čp. 46. Odborné práce (plyn,
elektro, voda, montáž střešních oken, některé zednické práce) prováděly odborné firmy.
Náklady na oba byty se blížily ke dvěma milionům korun.
Natáčení filmu o obci Strupčice
V roce 1985 natočil Krátký film Praha 2 filmy o Strupčicích – Socialistické Strupčice a
Historie Strupčic. Po 26 letech se v roce 2011 opět točí film, který má název Strupčice včera a
dnes. Ve filmu se promítnou historické vzpomínky nejstarších spoluobčanů, mnoho záběrů
z kulturních a sportovních akcí roku 2011, záběry ze současného vzhledu všech čtyř vesnic.
Dům čp. 4
Dům čp. 4 prodávali majitelé prostřednictvím realitní kanceláře. Vzhledem k tomu, že byl ve
velmi špatném stavu, rozhodlo se zastupitelstvo dům v lednu koupit za 460 tisíc korun a
následně ho v září nechat zbourat, aby se uvolněný prostor mohl využít pro výstavbu
budoucího domu s pečovatelskou službou.
Služby pro občany:
Provozní doby:
Obecní úřad – úřední dny:
pondělí a středa 7,15 – 11,45 hod. a 12,15 – 17,00 hod.
úterý a čtvrtek 7,15 – 11,45 hod. a 12,15 – 15,00 hod.
pátek 7,15 – 11,45 hod. a 12,15 – 14,45 hod.
Obvodní lékař:
pondělí 14,30 –16,30 hod., čtvrtek 7,00 – 9,00 hod.
Čítárna (knihovna): pondělí 17,00 – 18,00 hod.
Pošta:
pondělí – pátek 8,00 – 9,00 hod. a 14,00 – 16,00 hod.
Sběrný dvůr:
pondělí, středa, pátek 15,00 –17,00 hod., sobota 9,00 – 11,00 hod.
Smíšené zboží:
pondělí – pátek 8,00 – 16,30 hod., sobota 8,00 – 11,00 hod.
Papír/drogerie/textil: úterý 9,00 – 12,30 hod., středa a pátek 14,30 – 17,30 hod.,
sobota 9,00 – 11,30 hod.
Hostinec TRIO:
pondělí – čtvrtek 15,00 – 23,00 hod., pátek 15,00 – 1,00 hod.,
sobota 13,00 – 1,00 hod., neděle 13,00 – 22,00 hod.
Hostinec Okořín:
pondělí – čtvrtek 17,00 – 22,00 hod., pátek a sobota 17,00 – 1,00 hod.
Hostinec Hošnice: pondělí – čtvrtek 10,00 – 22,00 hod., pátek 10,00 – 2,00 hod.,
sobota 12,00 – 2,00 hod., neděle 12,00 – 22,00 hod.
Kadeřnictví:
konkrétní dny a hodiny byly uvedeny na dveřích provozovny
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Nový jízdní řád
Od 1. srpna se změnily trasy autobusových linek, které byly staré desítky let. Autobusy se na
trasách Strupčice – Most, Chomutov – Jirkov a Jirkov – Chomutov potkávají ve Strupčicích
v jednotný čas, občané tak mohou podle potřeby přestupovat.
Konec telefonní budky
V září byla odvezena telefonní budka pod poštou, protože v době mobilních telefonů už
nesloužila svému účelu.
Parcely pro rodinné domy
V průběhu dubna a května se vybudovaly v Holešické ulici přípojky pro 9 rodinných domů.
Stavbu prováděli za odborného řízení pana Jiřího Stránského st. většinou zaměstnanci obce a
místní živnostníci. Odborné připojení vodovodu a kanalizací provedly Severočeské vodárny,
plyn zavedla odborná plynárenská firma, elektriku ČEZ. Oproti rozpočtu obec ušetřila i za
přispění Vršanské uhelné zhruba půl milionu korun.
Sportovní areál
Před zahájením letní sezóny byl nutno vyměnit dlažbu kolem bazénu. Stará dlažba byla
nevhodná, měla ostré hrany a docházelo k menším úrazům. Na nové místo se také
přestěhovalo hřiště plážového volejbalu (bylo potřeba zvětšit travnatou plochu na slunění a
zabránit tomu, aby míč z volejbalu létal mezi opalující se hosty).
Dům s pečovatelskou službou
Dotace na výstavbu byla ministerstvem přidělena pouze ve výši 4,8 miliónů korun. Proto
zastupitelstvo na mimořádné schůzi rozhodlo o výstavbě pouze I. etapy domu. Náklady na I.
etapu jsou rozpočtované na 22 milionů korun. Zvažovala se i možnost postavit DPS celý a
financovat stavbu úvěrem. Nakonec se ale bude stavět jen přední část a obec zůstane bez
dluhů. V budově budou v přízemí dvě ordinace pro lékaře, společenská místnost, technické
zázemí, výtah a v 1. a 2. patře celkem 9 bytů pro seniory (2 + KK). V bytech budou bydlet
samostatní obyvatelé, kterým se bude nabízet pouze služba v podobě praní, úklidu, nákupu a
pomoci při řízení chodu domácnosti.
Nové zábradlí kolem potoka ve Strupčicích
Po dokončené rekonstrukci návsi došlo na výměnu starého zábradlí kolem potoka v prostoru
návsi. Nové zábradlí je typově obdobné jako na nové lávce a mostu.
Oprava společenského sálu
Od června do září probíhala rekonstrukce společenského sálu. Staré plynové gamaty nahradily
klasické radiátory, na WC se přivedla teplá voda, opravily se opadané omítky a celý sál byl
vymalován. Sál dostal nová svítidla, plovoucí podlahu a nový bar.
Třída mateřské školy v budově ZŠ čp. 29
Zastupitelstvo ve spolupráci se školou a mateřskou školou rozhodlo o zřízení odloučené třídy
od školního roku 2011/2012 v místnosti družiny v zelené budově čp. 29, protože kapacita
stávající mateřské školy ve vile čp. 125 nestačí. Mateřská škola tak získala k dispozici dalších
15 míst, takže se mohlo do mateřské školy přijmout celkem 55 dětí. Upravovalo se sociální
zařízení a byla zřízena kuchyňka pro výdej svačin a obědů a ložnice pro děti. Za školou
vyrostlo malé dětské hřiště se skluzavkou a pískovištěm. Všechny práce provedli zaměstnanci
obecního úřadu a velkou zásluhu na dokončení prací má i pan Jan Abrahám.
Výsadba nové zeleně
V dubnu se v Sušanech provedla nová výsadba stromů a keřů na návsi. V listopadu se
vykácely staré hrušně v zahradě MŠ a provedla se nová výsadba stromů a keřů. V prosinci se
z dotace Nadace ČEZ vysázela Hrušňová alej (225 stromů) podél polní cesty ze Strupčic do
Všestud.
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Oprava horního rybníka v Sušanech
Horní rybník v Sušanech byl odbahněn, odstraněny staré betonové hráze a vybudovány nové
z lomového kamene. Zhotovitel byl poprvé v historii obce vybrán v elektronické aukci.
Opravy v budově základní školy a mateřské školy
O letních prázdninách několik zaměstnanců obce pracovalo na údržbě školy a mateřské školy
– opravili praskliny a štuky v hlavní budově školy, malovali ve školce, vybudovali parkoviště
ze zámkové dlažby ve dvoře ZŠ. Zároveň se opravily i staré kůlny. Na školním dvoře jsou
k vidění fotopanely, které porovnávají historii a současnost školy. Jejich pořízení bylo
uhrazeno z dotace spojené se zateplením budovy v roce 2010.
Přechod pro chodce
Dvacet měsíců trvalo vyřídit stavební povolení k zřízení přechodu pro chodce v blízkosti
základní školy. V roce 2011 byl přechod konečně vybudován. Stál zhruba 170 tisíc korun.
Letní soustředění ve Strupčicích
V průběhu července a srpna byli ve Strupčicích na letním soustředění dorostenci a žáci FK
Litvínov, sportovní gymnastky z Litvínova. Ubytovaní byli ve škole, ke stravování využívali
školní kuchyň a laskavost paní Lucie Pomahačové a využívali především sportovní areál.
Vítání občánků
14. září přivítala obec čtyři své nové občánky: Alenku Hevierovou, Adélku Hodulíkovou,
Patrika Hubáče a Martina Kosteleje.
Nový obchod
30. října zahájil prodej nový obchod se smíšeným zbožím provozovaný mladou vietnamskou
rodinou – Večerka ve Strupčicích čp. 160 v Hošnické ulici. Otevřen je denně od 7,00 do 20,00
hodin.
Oprava silnice v průtahu Strupčicemi
Na konci listopadu se ozvali zástupci Správy a údržby silnic Ústeckého kraje s tím, že jim
zbyly peníze na opravy silnic pro rok 2011, a tudíž opravili silnici ve Strupčicích od pošty na
konec vesnice směrem na Hošnice. Zaměstnanci obecního úřadu osadili na náklady obce
podél hlavní silnice u kostela obrubníky, aby měla silnice delší životnost.
Nová výstavba
V roce 2011 byly zkolaudovány nové domy: čp. 237, 238, 247, 251, 252, 255, 262, 266, 270 a
2 byty v Okoříně 46.
Překlad starých kronik
Z němčiny do češtiny přeložila v průběhu roku 2011 chomutovská historička, paní Zdeňka
Binterová, publikaci „Trupschitzer Chronikem“ (Strupčické kroniky), kterou zpracoval rodák
z Chomutova - Horní vsi, Dipl. Ing. Ottmar Kreissl (1923 - 2007) v prostředí vysídlených
sudetských němců na základě vzpomínek pamětníků a dostupných písemných podkladů.
Součástí je Kronika německé školy ve Strupčicích (1876 - 1938).
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Kultura
Taneční zábava
22. ledna pořádali taneční zábavu místní hasiči. Ozdobou bohaté tomboly byl velký dort ve
tvaru nové hasičárny, který upekla paní Pomahačová. Byl vydražený za 1.500 korun a
v pondělí si na něm pochutnala asi stovka dětí z mateřské školy a školní jídelny.
Sportovní ples
19. února pořádal Sportovní klub Strupčice svůj tradiční sportovní ples. Sál doslova praskal
ve švech. Poprvé v historii kulturních akcí se uzavřela pro veřejnost hospoda a byly
prodávány vstupenky i tam. V bohaté tombole se od sponzorů fotbalistů sešly ceny za 70 tisíc
korun.
Dětský maškarní ples
Další akcí a zároveň první, na které se organizačně podílel obecní úřad s nově vytvořenou
kulturní komisí, byl 12. března dětský maškarní ples. Děti přijel pobavit moderátor, zpěvák a
showman Charlie.
Josefovská zábava
Kulturní akcí jara byla Josefovská retro zábava – disco hity 80. let, návštěvníci oblečení jako
v 80. létech, vystoupení Travesti show.
Taneční zábava
První pokus o taneční zábavu v hudebním stylu country, evergreeny a dechovka se uskutečnil
9. dubna. Hrála kapela pana Baraniaka.
Pálení čarodějnic
Tradičnímu “čarodějnickém pálení“ nepřálo počasí. Vydatný déšť těsně před zahájením byl
důvodem k tomu, že se akce přesunula na sál. Májky se postavily ve všech čtyřech vesnicích.
Zahájení sezóny
V květnu slavnostně zahájil sezónu ve sportovním areále vzácný host – Antonín Panenka,
mistr Evropy ve fotbale. Zároveň pozval všechny návštěvníky na poslední červnový víkend na
oslavy 80. výročí založení SK Strupčice. Hudební skupiny ABBA revival a New age of
Smokie si našly dost svých příznivců a pořad také zpestřily dvě taneční skupiny Stardance
Chomutov.
Dětský den
11. června se konal Dětský den. Soutěže pro děti připravila základní škola – v duchu příběhu
ze starého Egypta. Po získání ceny od Kleopatry se děti “vyřádily“ na připravených atrakcích
– hasičská auta, policejní stánek, jízda na čtyřkolce, svezení na koni, střelba na paintballové
střelnici, počítačová simulace tance. Na pódiu se představil kouzelník Waldini a divadlo
VeTři s pásmem soutěží a písniček. Závěr obstarali tradičně hasiči.
Oslavy 80. výročí založení Sportovního klubu Strupčice
Poslední červnový víkend patřil fotbalu. K oslavám kulatého výročí založení klubu přispěl
také postup obou dospělých fotbalových týmů do vyšší soutěže. Oslavy začaly fotbalovým
zápasem mezi starou gardou Strupčic a týmem herců, zpěváků a bývalých fotbalistů Arabela,
v jehož dresu hrál také mistr Evropy z roku 1976 Antonín Panenka. Po skončení zápasu se
všichni přesunuli k bazénu, kde hosty bavili členové týmu Arabela a skupina QUEEN revival.
25. června se uskutečnil 62. ročník Memoriálu hrdinů. Sportovní klub Strupčice založil svou
imaginární Síň slávy a uvedl do ní prvních 35 lidí, z nichž 13 in memoriam. Slavnostní večer
byl ukončen ohňostrojem. Neděle 26.6. patřila fotbalové budoucnosti. Pro žáky a přípravku
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byly uspořádány fotbalové turnaje. Všichni, kdo si chtěli oslavy připomenout, měli možnost si
zakoupit na obecním úřadě za 60 korun film na DVD, který natočil pan Petr Točín.
Letní noc
V sobotu 16.července se konala tradiční Letní noc, které přálo i počasí. Svou sílu předvedl
Železný Zekon, zahrála skupina Elán recitál.
Rozloučení s prázdninami
Poslední prázdninový víkend byla připravena celodenní akce, která měla být pro všechny děti
i dospělé. Kvůli nepříznivému počasí byla polovina programu přesunuta na 17. září. Večerní
program pro dospělé proběhl pod velkým stanem, ve kterém se topilo zářičem.
Sraz Švermováků
Již potřetí se ve sportovním areálu konal sraz Švermováků, bývalých zaměstnanců Dolu Jan
Šverma. Protože 2. září bylo velmi krásné počasí, akce se zúčastnilo 270 hostů, což byla
rekordní účast.
Svatováclavská pouť
24. září se uskutečnila tradiční Svatováclavská pouť. Děti pobavil soubor Hnedle Vedle
Tomáše Bartáka, svoje umění předvedl Jan Skorkovský, známý žonglér. U nové kašny se
proháněli biketrialoví borci pod vedením mistra světa Martina Šimůnka. Celou dobu hrála
k poslechu skupina Maracas a večer se konala zábava na sále.
Hellowenská párty
Poprvé v roce 2011 obec zorganizovala Hallowenskou párty – se světelnou a mlhavou show.
Nejprve v podvečer pro děti a večer pro dospělé. Pro děti bylo připraveno několik soutěží
s odměnami. Večerní show pro dospělé překvapila nejen počtem hostů, ale i hezkými
převleky, které měli někteří návštěvníci.
Martinská zábava
11. listopadu byla dlouho avizovaná taneční zábava, ale termín nakonec nebyl šťastný.
Fotbalový zápas národního týmu v televizi byl velkou konkurencí. Akce však nabízela
prvotřídní program – kapelu pana Baraniaka, 14 mysliveckých cen věnovaných do tomboly
Lukášem Stránským, vystoupení tanečních mistrů světa ze Stardance Chomutov a zdarma
ochutnávku martinského vína z koštýře Vládi Kopečného ze Všestud.
Mikulášské odpoledne a rozsvícení vánoční výzdoby
Mikulášská nadílka se koná už několik let a vždy bývá v sále nabito. Tato ale překonala
všechny roky předchozí. V sále i v hospodě bylo dohromady asi 200 dětí a dospělých. Všem
dětem rozdal Mikuláš s andělem balíčky, zájemci si mohli prohlédnout a koupit výrobky
keramického kroužku základní školy. Večer se slavnostně rozsvítila vánoční výzdoba a
vánoční strom. Večer byl ukončen ohňostrojem.
Poslední akce v roce 2011
Vánoční atmosféra dýchla 21. prosince na návštěvníky vánočního koncertu ve strupčickém
kostele. S rokem 2011 se přišli 31. 12. rozloučit občané do společenského sálu při
silvestrovské párty.
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Základní škola a mateřská škola
Ředitelka školy: Mgr. Jana Mišková
Počet učitelů: 18
Počet žáků:
139 + 3 integrovaní

Základní škola
Součástí přípravy na zápis do první třídy byla návštěva předškoláků v první třídě a také Den
otevřených dveří ve škole, kdy si mohli přijít rodiče budoucích prvňáčků školu prohlédnout.
Zápis se konal 21. ledna. Dostavilo se 17 dětí, ale rodiče šesti dětí požádali o odklad školní
docházky.
Školní projekty:
Zdravá výživa. Projekt připravovali žáci osmé třídy pod vedením paní učitelky Paliculínové
pro všechny žáky prvního stupně školy.
Lucemburkové na českém trůně. Do tohoto projektu se zapojili žáci od páté do deváté třídy.
V červnu 2010/2011 byl ukončen dvouletý evropský projekt “Zavedení informačního a
komunikačního systému do základních škol ve venkovských oblastech Ústeckého kraje“
závěrečnou konferencí za účasti partnerských škol a představitelů Ústeckého kraje. Do školy
je zavedena elektronická žákovská knížka.
Evropský projekt s názvem KOPT. Předmětem projektu je dramatizace pověstí z českých
dějin. Žáci čtvrté třídy nacvičují hru Přemysl Oráč, žáci 5. třídy hru Blaničtí rytíři.
Představení budou odehrána koncem února 2012.
Vynálezy, které nám usnadnily život. Projekt pro žáky 2. stupně školy připravila paní učitelka
Pellichová.
Během 2. pololetí školního roku 2010/2011 bylo pro žáky připraveno mnoho akcí: Masopust
(s průvodem obcí), Noc s Andersenem, Den Země, Dětský den v Okoříně. Den dětí pořádaný
obcí Strupčice, obcí Vrskmaň a školou byl v roce 2011 pojat v duchu Asterix a Obelisk
v Egyptě. Přijely se podívat také děti z partnerské školy z Pobershau.
Žáci 2. stupně vyjeli 3. června do Památníku Lidice a do Památníku Vojna v Lešeticích u
Příbrami. Žákovský parlament se jel podívat do Parlamentu ČR do Prahy. V Poslanecké
sněmovně zhlédli film, který je seznámil s procesem schvalování zákonů i s funkcí obou
komor parlamentu. Besedu o včelách připravil pro děti z 1., 2. a 3. třídy pan Kopečný ze
Všestud. 28. června se uskutečnila školní akademie pro všechny rodiče i veřejnost, 29. června
dopoledne uspořádali 1. letní olympiádu ve Sportovním areálu ve Strupčicích.
Příklady úspěchů žáků školy:
 okresní kolo olympiády v zeměpise 8., 9., 16. místo
 finále soutěže Vejprtský drozd 2. místo (reprezentovali žáci MŠ i ZŠ)
 okresní kolo biologické olympiády 7., 14., 17. místo
 Mc Donalds Cup v Březně u Chomutova 2. místo (žáci 1. stupně)
První den školního roku 2011/2012 již tradičně slavnostně vítali prvňáčky (bylo jich 13) spolu
s panem starostou.
V říjnu uspořádali Drakiádu s výstavou draků. Projekt “Halloveen“ připravili již popáté,
v posledních dvou letech se koná místo průvodu obcí tanec na návsi v duchu keltských rytmů.
Podzim ve škole uzavřeli výstavou Barvy podzimu. V prosinci žáci 9. třídy tradičně navštívili
své mladší spolužáky (i děti v mateřské škole) jako Mikuláši a čerti. Zdobení vánočního
stromu na návsi proběhlo za vydatného “sněhodeště“, v sále byla mikulášská nadílka
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s vystoupením dětí z mateřské i ze základní školy. Škola poprvé otevřela vánoční jarmark, do
kterého přispěly svými výrobky děti z keramického kroužku paní učitelky Ivy Dvořákové a
Jany Kandrové. Vánoční zpívání se uskutečnilo v kostele 21. prosince.

Mateřská škola
Počet učitelek: 4
Počet dětí:
55
Paní učitelky v mateřské škole připravily pro děti v průběhu zimy mnoho akcí – zimní
olympiádu na školní zahradě, pohádkové dopoledne, karneval pro děti. Oblíbenou se stala
dílnička pro rodiče a děti, kde si mohli rodiče spolu s dětmi s paní učitelkou Kovářovou zkusit
různé výtvarné techniky.
Zápis do mateřské školy proběhl 15. dubna. Přišlo se zapsat 23 dětí. Mohly být přijaty
všechny, ale znamenalo to, že se musela otevřít další třída mateřské školy ve školní družině.
Prostory tu byly připraveny již v době letních prázdnin, když probíhala rekonstrukce a
zateplování školy. Původně měla být tato třída otevřena pouze 4 hodiny dopoledne, ale
nepodařilo se sestavit třídu z dětí, které by chodily po obědě domů. Proto se musela ve škole
ještě připravit ložnice pro odpolední odpočinek.
Den Země děti prožily na školní zahradě, kde pro ně připravila program paní Brziaková.
Děti MŠ (s dětmi 1. třídy) vyjely 18. června na týden do školy v přírodě do Pece pod
Čerchovem. 28. června dopoledne se škola rozloučila s předškoláky v mateřské škole za
účasti dětí z předškolního zařízení v Rübenau.
Po prázdninách proběhla na zahradě mateřské školy Drakiáda. Během akce nazvané “Život se
psem není pod psa“ zástupci společnosti Libuše, která se zabývá výcvikem psů, předvedli
dětem práci se psy, seznámili je s tím, jak dovedou psi pomoci postiženým lidem.


Sportovní klub Strupčice
Valná hromada SK proběhla 12. února. Hodnotící zprávu přednesl
místopředseda SK Marián Benčič. Vyslovil spokojenost s výsledky na úseku sportovní
činnosti, kriticky zhodnotil nesplnění některých úkolů uložených minulou valnou hromadou.
Jarní mistrovská sezona začala 26. března. “Áčko“ startovalo do této části soutěže z druhého
místa. Mužstvo vedl po celou zimní přípravu Jaroslav Vaňous a Pavel Glás, podle potřeby
vypomáhal Jaroslav Vostrý. B tým vedl tabulku třetí třídy. Do jarní části mistrovské soutěže
vedl tým Václav Pašek. Mužstvo dorostu vedl Marián Benčič, kterému v přípravě pomáhal
František Jančička. Protože mužstva hrála dobře, měly oba týmy dospělých šanci na postup do
vyšší soutěže. Vesnici ovládlo fotbalové šílenství.
Sobota 4. června – A mužstvu po vítězství v Březně stačilo k postupu do krajského přeboru
v předposledním domácím utkání porazit Duchcov. B mužstvo vyhrálo v Úhošťanech a také
jim stačilo k postupu do okresního přeboru vyhrát další víkend doma. O ničem jiném se ve vsi
nemluvilo.
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Sobota 11. června – Honza Vrba zařídil postup čtyřmi góly do sítě Duchcova. Začaly
velkolepé oslavy postupu do krajského přeboru.
Neděle 12. června – oslavy nekončily, naopak – “Béčko“ porazilo posledního soupeře a
zajistilo si postup do okresního přeboru. Tohle se jednou bude vyprávět vnoučatům.
Mládežnické týmy hrály v okresních soutěžích. Dorost skončil na 8. místě, mladší žáci na 10.,
starší přípravka na 4. a mladší přípravka na 5.místě.
V roce 2011 slavil Sportovní klub Strupčice 80. výročí svého založení. Oslavy proběhly
koncem měsíce června, týden po ukončení mistrovských částí soutěží. 24. června se utkalo
mužstvo staré gardy s Arabela týmem složeným ze známých osobností z řad sportovců a
herců. Nastoupili například fotbalisté Antonín Panenka, František Štambacher, herci David
Suchařípa, Jaroslav Sypal, Martin Tankwey. Akce využili dva fotbalisté ke své benefici u
příležitosti ukončení fotbalové kariéry u A týmu – Luděk Pěnkava a Alois Římal mladší. Po
skončení zápasu se všichni přítomní odebrali do sportovně rekreačního areálu, kde byl
připraven zábavný program, jehož hlavními aktéry byli členové týmu Arabela. Další den byl
ve znamení 62. ročníku Memoriálu hrdinů. Kromě domácího týmu nastoupila mužstva
hokejistů z Litvínova, účastníci plzeňského krajského přeboru ZČE Plzeň a přátelé
z chorvatského týmu NK Orkan Dugi Rat. Nejvýznamnější událostí bylo uvádění bývalých
sportovců a funkcionářů do Síně slávy, která byla (byť pouze imaginárně) otevřena u
příležitosti osmdesáti let SK. Této pocty se dostalo 35 funkcionářům, z nichž třinácti bylo
ocenění uděleno in memoriam. Pamětní deska s jejich jmény je umístěna na kabinách SK na
fotbalovém hřišti ve Strupčicích. Jsou na ní uvedeni in memoriam: Julius Braun, Antonín
Najman, Antonín Hudík, Josef Kvášovský, František Kühn, Bohumil Brzoň, František
Šťastný, Jiří Zimák, Jaroslav Jochman st., Jan Marko st., Petr Šesták st., Ondřej Klicpera a
Emil Luxík, z žijících Hugo Štěpánek, Ladislav Močko, Heinz Müller, Reinhold Harant,
Jaroslav Hess, Jiří Skalický, Jan Petro, Petr Šnajdr, Alois Římal, Jaroslav Vostrý, Petr Pšad,
Jaroslav Juliš, František Juliš, Josef Pěnkava, Zdeněk Vostrý, Jiří Ostapčuk, Milan Šesták,
Josef Diviš, Jaroslav Hála, Eva a Jaroslav Binderovi a Jan Demjanovič. Součástí programu
byla oslava postupů do krajského, resp. okresního přeboru mužstev dospělých. Na závěr oslav
(v neděli) proběhly na hřišti fotbalové turnaje přípravek a žáků. Celý průběh oslav byl
zdokumentován a zpracován na DVD.
Letní příprava A týmu začala v červenci a vyvrcholila soustředěním v Chorvatsku. První kola
podzimní části mistrovské soutěže zvládli fotbalisté A týmu se střídavými úspěchy. B tým se
připravoval společně s “Áčkem“. Novým trenérem mužstva byl František Jančička. Dorost
začal podzimní soutěž s téměř novým týmem. Mužstvo vedl Marián Benčič, asistovali mu
Petr Šnajdr a hráči A týmu, kteří měli o trénování zájem, například Josef Hromas a Milan
Grubiša. Dalšími mládežnickými mužstvy, která reprezentovala strupčický fotbal, byli mladší
žáci a starší přípravka. Vzhledem ke stále náročnějším požadavkům na vedení klubu ve
vztahu k počtu mužstev v soutěžích bylo nutné provést změny ve vedení SK. Proto byla na 9.
září svolána mimořádná valná hromada, na které proběhly volby nových orgánů. Do čela
výkonného výboru SK byl zvolen Marián Benčič, dalšími členy VV Jaroslav Vaňous, Petr
Šnajdr, František Jančička, Luděk Pěnkava, Zdeněk Vostrý a Jaroslav Vostrý. Členkami
revizní komise se staly Anna Jarošová, Jitka Lenková a Michaela Rösslerová.
Krajský přebor znamenal zvýšené požadavky – kromě většího počtu členů pořadatelské
služby vznikla klubu povinnost natáčet nezkrácené videozáznamy ze všech domácích utkání
pro potřeby řídícího článku krajských soutěží.
Po skončení podzimní části soutěží byl A tým v tabulce na 6. místě, B mužstvo obsadilo 3.
příčku, dorost skončil na posledním místě tabulky, starší žáci byli na 5. místě, mladší žáci a
přípravka obsadili shodně 6. místo.
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Sportovní areál
Sportovní areál je centrem mnoha kulturních akcí v obci. Běžná akce v areálu stojí mezi 40 –
50 tisíci korun. Proto v roce 2011 obci pomohlo více než 40 místních i regionálních sponzorů
v celkové výši 150 tisíc korun. Areál poskytuje také bohaté sportovní vyžití nejen pro
jednotlivce, ale i pro kolektivy. Pro všechny návštěvníky byl otevřen:
od 13. 4. do 18. 5. od 15 – 19 hodin
od 19. 5. do 28. 6. od 13 – 20 hodin, o víkendech od 10 – 20 hodin
od 29. 6. do 2. 9. od 10 – 21 hodin
od 3. 9. do 14. 10. od 15 – 19 hodin
Areál v roce 2011 nabízel k využití bazén, plážový volejbal, petangue, minigolf, tenisové
kurty, volejbalové a nohejbalové hřiště, tréninkové travnaté hřiště, víceúčelové hřiště
(basketbal, kluziště, inline), dětské hřiště.


Sbor dobrovolných hasičů
Výjezdy
1. 1. jednotka vyjela k hořícímu PVC kontejneru u sběrného dvora ve Strupčicích, 14. 1.
k ucpanému průtoku můstku v Sušanech, 1. 2. do MŠ ve Strupčicích, která byla z části
zatopena vodou z prasklého přívodu vody do splachovače, 15. 5. vytahovali pomocí hadic
koně zapadlého v potoce ve Strupčicích, 16. 5. měli ukázku taktického cvičení v mateřské
škole, 23. 6. likvidovali obtížný hmyz ve Strupčicích a 1. 7. v Sušanech, 22. října vyjeli
k dopravní nehodě u Hošnic.
Akce v roce 2011
12. března na zkouškách k získání odznaků odbornosti mladých hasičů v Bílencích získali
mladí čtyřiačtyřicet odborných specializací.
18. března pořádal SDH pro děti exkurzi na letiště v Praze – Ruzyni.
11. května byl uspořádán Český den proti rakovině 2011 (15. květinový den) s veřejnou
sbírkou.
28. května SDH vystavoval svou techniku na Bambiriádě na Kamencovém jezeře
v Chomutově.
11. června předvedli požární techniku na Dětském dni ve Strupčicích, mladí hasiči soutěžili
v požárním útoku.
18. června se uskutečnil okresní závod v požárním útoku ve Strupčicích, ženy i muži obsadili
1. místo.
25. června proběhla soutěž v požárním útoku “O putovní pohár starosty města Jirkova“. Ženy
obsadily 1. místo, muži 3. místo.
2. července se konal Memoriál J. Krejčího, Memoriál M. Nováka a okresní kolo požárního
sportu v Mašťově. Ženy obsadily ve všech třech soutěžích 1. místo a postoupily do krajského
kola. Mužům se příliš nedařilo.
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16. července proběhlo krajské kolo požárního sportu v Podbořanech, na němž obsadily ženy
4. místo.
23. července se soutěžilo v Březně u Chomutova u příležitosti oslav 140. výročí založení
tamního SDH. Mladí hasiči ze Strupčic obsadili 1. místo, ženy 1. místo, muži A 1. místo a
muži B 4. místo.
O prázdninách se také konala taktická cvičení. První se uskutečnilo 30. července v domě čp. 4
(po Stehlíkových). Díky tomu, že byl dům připraven k demolici, proběhlo v něm cvičení
požáru a záchrany osob. Druhého cvičení, které pořádala 1.8. jednotka profesionálních hasičů
z Chomutova, se zúčastnilo celkem pět jednotek dobrovolných hasičů. V srpnu uspořádala
jednotka SDH Strupčice už druhý turnaj v minigolfu. Strupčickým se podařilo vyhrát první tři
místa a udržet všechny poháry doma.
Začátkem září začala sezóna 2011 – 2012 i mladým hasičům SDH Strupčice. Zahajovací sraz
hry “Plamen“ (závod požární všestrannosti) proběhl i přes nepřízeň počasí ve Strupčicích dne
17. 9. Další soutěž – “O pohár Káleckého zámečku“ – pod záštitou Evropské unie se
uskutečnila 25. 9. v Kálku. Z této soutěže se zahraniční účastí (SDH Rübenau) přivezlo
strupčické mládí putovní pohár a 1. místo Pavla Zimáka. 15. 10. byla halová soutěž ve
Spořicích “O pohár starosty obce Spořice“. Přípravka skončila na 1. a 2. místě, mladší žáci
obsadili 2. místo a starší žáci 2. a 3. místo. 3. prosince se hasiči zúčastnili turnaje ve stolním
tenise v Malém Březně. Získali první místo a putovní pohár. V předvánočním čase, 17. prosince, proběhla vánoční besídka a následující den zabíjačka.
K 15. 12. 2011 má sdružení 31 dětí ve věku od 3 až 16 let.


Počasí
Leden
Rok 2011 začal občasným mrholením, zataženou oblohou. V dalších dnech se ochlazovalo –
až -10ºC. V dalších dnech se sice mírně oteplilo (-2ºC), ale byla mlha. 12. 1. silný vítr
s sebou přinesl déšť, teploty kolem 0ºC. V polovině měsíce bylo dokonce 10ºC. Další dny
byly opět mlhavé, postupně se ochlazovalo. 23. 1. večer začal padat sníh, teploty spadly dolů
(-2ºC). Do rána 25. 1. napadlo 5 cm sněhu. Sněžilo i další dva dny. Od 29. 1. byly noci velmi
studené 30. 1. dokonce -15ºC, přes den -5ºC.
Únor
I na začátku února byly noci velmi studené (-10ºC). V dalších dnech silný vítr rozfoukal
studenou oblohu, takže se teplota držela kolem nuly. Druhý únorový týden byl slunečný
(8ºC). Potom přišly přeháňky, které předznamenaly změnu počasí k horšímu. Následoval
mrazivý týden – noční teploty -10ºC, denní -4ºC. Až do konce února se držely teploty v noci
na -2ºC, přes den +4ºC.
Březen
Chladno se drželo celý první březnový týden. Do poloviny měsíce se ale vyčasilo – dny byly
plné sluníčka, teploty příjemné (až 14ºC). 16. 3. večer se spustil déšť, teplota 10ºC. 17. 3. lilo
jako z konve celý den, večer se přidal silný vítr, bylo jen 6ºC. Další dny byly polojasné. První
jarní den se vydařil – svítilo sluníčko s 12ºC. I další týden byl slunečný (15ºC). Poslední den
byl polojasný (12ºC).
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Duben
Apríl byl sice zamračený (14ºC), ale následoval nádherný víkend – sluníčko, odpoledne 24ºC.
4. 4. se obloha zatáhla, přeháňky přinesly ochlazení o 10ºC. 13. a 14. 4. lilo jako z konve, 9ºC.
V následujících dnech svítilo slunce jako o závod, teploty stoupaly – 19. 4. 20ºC. Od 20. – 24.
4. až 24ºC. Od 25. 4. přišly opět chladnější dny. Až do konce měsíce se teploty držely mezi
13ºC – 16ºC.
Květen
Na 1. máje bylo slunečno, ale foukal vítr (19ºC). Další dva dny pršelo, takže se ochladilo na
10ºC. Od 5. 5. do 8. 5. svítilo slunce, teploty se vyšplhaly na 24ºC. 9. a 10. 5. přišly ranní
mrazíky (-2ºC), ale odpolední teploty se vyšplhaly na 20ºC. Další dny byly ještě teplejší
(23ºC). 27. a 28. května se ochladilo (16ºC). Následující tři dny se postupně oteplovalo (až na
24ºC).
Červen
Začátek měsíce byl chladnější – dopoledne 13ºC, odpoledne 17ºC. Do 5. 6. bylo ale krásně –
modrá obloha, slunce, teploty 28ºC. 6. 6. odpoledne přišla bouřka, pršelo až do večera. Další
dva dny byly polojasné (24ºC). Následující dva týdny měly stejný scénář – dopoledne
zataženo, odpoledne sluníčko (25ºC). Polojasná obloha byla do 26. 6. Potom následovaly tři
slunečné dny (26ºC). Poslední červnový den byl zamračený s přeháňkami (20ºC).
Červenec
Až do 4. 7. počasí vůbec nepřipomínalo léto – vítr, zataženo, přeháňky, 18ºC. 5. 7. se konečně
začalo oteplovat, i když obloha byla ještě polojasná (20ºC). Modrá obloha se sluníčkem a
s letními teplotami (26ºC), to byl 6. červenec. Další dny byly polojasné, ale teplé (28ºC), 9. 7.
dokonce 30ºC. V noci na 11. 7. přišla silná bouřka s prudkým deštěm. Další týden vydržela
obloha polojasná, 24ºC. Od 21. 7. teploty klesaly. 22. 7. bylo pouhých 15ºC, další tři dny
20ºC. Od 26. – 28. 7. svítilo slunce, takže bylo 24ºC. Závěr července ale letní nebyl – déšť,
15ºC.
Srpen
Na začátku srpna se léto umoudřilo – 3. 8. bylo 27ºC. 4. srpna silně pršelo, takže se i mírně
ochladilo (22ºC). I v dalších dnech (do 9. 8.) se objevovaly dešťové přeháňky, ale počasí bylo
příjemné (23ºC). 10. srpna bylo na teploměru bylo jen 17ºC. V následujících třech dnech jsme
se zase ohřáli (23ºC). 14. 8. dopoledne svítilo slunce, odpoledne bylo 27ºC, ale večer přišla
opět dešťová sprcha, která způsobila, že 15. a 16. 8. bylo jen 19ºC. Následovaly krásné dny se
skutečně letními teplotami (24. 8. až 31,5ºC). Déšť 27. srpna přinesl déšť, tudíž ochlazení na
21ºC. Tyto teploty vydržely do konce měsíce.
Září
Na začátku září bylo velmi teplo – modrá obloha, slunce, 3. září dokonce 28ºC. I ranní teploty
byly ještě kolem 10ºC. Nejchladněji bylo 8. 9. (13ºC) a 9. 9. (16ºC), naopak nejteplejší den
byl 11. 9. (32ºC). I další týden byl velmi teplý. 20. 9. začalo nádherné babí léto (modrá
obloha, slunce, teploty až 28ºC), které trvalo do 29. 9. Následující den se ochladilo na 20ºC.
Říjen
Ještě celý první říjnový týden se teploty držely na 20ºC, ale dny už byly polojasné. Od 8. 10.
pršelo, teplota šla rychle dolů (16ºC). Další den se přidal vítr (14ºC). 10. 10. byly ráno pouhé
4ºC, pršelo téměř celý den. Do 14. 10. byly dny zatažené, s přeháňkami (13ºC). Od 15. října
následovaly slunečné dny, ale ráno už bylo -2ºC. 19. a 20. 10. bylo už zase zataženo, přes den
10ºC, v noci pršelo. 21. a 22. 10. svítilo slunce (10ºC). Až do konce měsíce byly dny plné
mlhy (10ºC).
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Listopad
I první listopadový den bylo mlhavo (11ºC). Slunce a modrá obloha se konečně objevily 6. a
7. 11. (12ºC). Od 8. listopadu zase pokračovaly šedivé dny (7ºC), v noci -4ºC. K mlze se
15. 11. přidal smog – viditelnost byla jen několik metrů. Slunce se ukázalo až 26. 11. Svítit
vydrželo i další dva dny. 29. a 30. 11. opět vše zakryla mlha (5ºC).
Prosinec
První prosincové dny byly mlhavé. 4. 12. přišly dešťové přeháňky, které se navečer 5. 12.
změnily ve sněhové (4ºC). Sníh padal i večer 6. 12. Chumelenice se spustila 7. prosince
dopoledne, večer se změnila v déšť (5ºC). Pršelo i další den, takže po sněhu nezbyla ani
památka. Následovaly mlhavé dny s mrholením (3ºC). 16. prosince silně sněžilo – do večera
napadlo 20 cm sněhu (-1ºC). Na Štědrý den lilo jako z konve, mizely poslední zbytky sněhu
(2ºC). Oba sváteční dny byly zamračené (4ºC). Sníh se vrátil 30. 12., ale hned tál (6ºC).
31. 12. ráno se objevil bílý poprašek sněhu, ale v průběhu dne roztával (5ºC).
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Kronika za rok 2011 byla dopsána k 30. dubnu 2012 a byla k zápisu schválena.

Luděk Pěnkava
starosta obce Strupčice

Kristýna Králová
kronikářka
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