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Svět 2012
Leden
13. ledna došlo u toskánského pobřeží poblíž ostrova Isola del
Giglio ke ztroskotání osobní lodi Costa Concordia se 4 232 osobami na palubě. Zahynulo 30
osob, 43 lidí se zranilo, 2 jsou nezvěstní.
Novým předsedou Evropského parlamentu byl zvolen německý sociální demokrat Martin
Schulz.
Chorvaté v referendu schválili vstup země do Evropské unie.
Vrcholní političtí představitelé zemí Evropské unie schválili novou smlouvou o rozpočtové
disciplíně. Proti se postavila jen Velká Británie a Česká republika.
Únor
Ve věku 48 let zemřela americká zpěvačka Whitney Houston.
Německý prezident Christian Wulff rezignoval. Stalo se po opakované kritice za zneužívání
svých pravomocí i kvůli výrokům o islámu.
Březen
Již v prvním kole ruských prezidentských voleb získal Vladimir Putin svůj třetí prezidentský
mandát a nejvyšší ústavní post má zajištěn minimálně do roku 2018.
Vítězem slovenských parlamentních voleb se stala levicová strana SMER – sociálna
demokracia Roberta Fica.
V Německu byl novým spolkovým prezidentem zvolen Joachim Gauck.
Duben
Maďarský prezident Pál Schmitt rezignoval poté, co mu odebrali doktorát kvůli plagiátorství.
Sýrie v rozporu se svým slibem nepřijala mírový plán podporovaný členy OSN, podle kterého
se armáda má stahovat z velkých měst.
Květen
Maďarský parlament zvolil novým prezidentem Jánose Ádera ze strany Fidesz.
Novým francouzským prezidentem se stal socialista François Hollande, který porazil ve
druhém kole voleb dosavadního prezidenta Nicolase Sarkozyho.
Z floridského mysu Canaveral odstartovala první soukromá vesmírná loď. Raketa Falcon 9
společnosti SpaceX nesla k Mezinárodní vesmírné stanici modul Dragon. Let je považován za
začátek nové éry v dějinách dobývání vesmíru.
V Egyptě začaly prezidentské volby – první svobodné volby hlavy státu za pět tisíc let jeho
historie. Prezidentem byl zvolen islamista Muhammad Mursí.
Červen
Bývalý egyptský prezident Husní Mubárak byl odsouzen na doživotí za zločiny spáchané při
protivládních nepokojích v únoru 2011. Jeho synové a blízcí spolupracovníci byli soudem
osvobozeni, což vyvolalo protesty tisíců Egypťanů, kteří vyrazili do ulic Káhiry a dalších
měst.
V Polsku a na Ukrajině se od 8. 6. do 1. 7. konalo Mistrovství Evropy ve fotbale 2012. Finále
ME, které se hrálo v Kyjevě, vyhrálo Španělsko.
Červenec
V Londýně byly 27. 7. slavnostně zahájeny Hry XXX. olympiády. Olympijských her se
zúčastnilo 10 500 sportovců z 204 zemí. Na hrách byly rozdány 302 sady medailí ve
26 sportech.
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Srpen
Po jedinečném přistávacím manévru s využitím jeřábu se čtyřmi raketovými motory přistála
na povrchu Marsu americká pojízdná laboratoř Mars Science Laboratory – Curiosity, která má
planetu zkoumat po následující dva roky.
Nejméně 250 mrtvých a 1800 zraněných si vyžádala silná zemětřesení, která zasáhla oblast
kolem města Tabríz na severozápadě Íránu. Hlavní otřes měl sílu 6,2 stupně Richterovy škály
a poté následovaly tři menší otřesy.
Soud v Norsku odsoudil masového vraha Anderse Breivika k 21 letům vězení za vraždu 77
lidí, přičemž tento trest může být v budoucnu prodloužen.
Ve věku 82 let zemřel americký astronaut Neil Armstrong, který byl prvním člověkem na
Měsíci.
Září
Írán a Severní Korea podepsaly dohodu o vědecké a technologické spolupráci, která znamená
další sblížení těchto dvou států, které znepokojují Západ svými kontroverzními jadernými
programy.
Říjen
Nobelovu cenu míru za rok 2012 obdržela Evropská unie za sjednocování kontinentu.
29. 10. udeřil na severovýchodní pobřežní USA hurikán Sandy. V USA zasáhl nejméně 24
států, od Floridy po Novou Anglii a Západní Virginii. Hurikán měl kromě velkých
materiálních škod na všech zasažených územích (USA, Haiti, Dominikánská republika, Kuba)
na svědomí i mnoho lidských obětí.
Listopad
Demokratický kandidát Barack Obama byl opětovně zvolen prezidentem Spojených států
amerických.
Prosinec
Tajfun Bopha, který 6. 12. zasáhl jih Filipín, si vyžádal více jak 1000 obětí a přes
1600 raněných.
Podle různých teorií měl nastat v pátek 21. prosince 2012 konec světa. K žádné celosvětové
katastrofě v tento den však nedošlo.
Řádění střelce na základní škole v Newtownu v americkém státě Connecticut si 14. 12.
vyžádalo 26 obětí, z toho 20 dětí ve věku od 5 do 10 let. Střelec, jehož matka se rovněž stala
jednou z obětí, po činu spáchal sebevraždu.


Česká republika v roce 2012
Leden
Vláda Petra Nečase schválila zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi.
Vláda České republiky se dohodla, že poskytne eurozóně půjčku ve výši 1,5 miliardy eur
(téměř 38 miliard korun).
Zemřel olympijský vítěz ve skocích na lyžích Jiří Raška, spisovatel a diplomat Miloš Pojar,
který se po pádu komunismu stal prvním velvyslancem v Izraeli, a v kanadském Torontu
spisovatel Josef Škvorecký.
Druhá největší komerční televize v Česku TV Prima byla přejmenována na Prima family.
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Únor
Senát schválil změnu Ústavy ČR, kterou se mj. mění způsob volby českého prezidenta. Další
hlavu státu tak už budou volit přímo občané.
Papež Benedikt XVI. jmenoval pražského arcibiskupa Dominika Duku při papežské
konsistoři kardinálem. Jeho titulárním kostelem je kostel sv. Marcelína a Petra v Lateránu.
Vláda odsouhlasila přejmenování Letiště Praha-Ruzyně na Letiště Václava Havla-Praha.
Obvodní soud pro Prahu 5 nepravomocně odsoudil Víta Bártu k 18měsíčnímu podmíněnému
trestu za podplácení a Jaroslava Škárku k tříletému nepodmíněnému trestu za podvod.
Březen
Ministr školství Josef Dobeš (VV) se rozhodl ke konci března rezignovat. Jeho nástupcem byl
2. května jmenován nestraník Petr Fiala.
Duben
Vláda schválila balík úsporných opatření, která mají v letech 2013 a 2014 udržet schodek
rozpočtu pod třemi procenty HDP. Jeho přijetím skončila vládní krize vyvolaná hrozbou
demise ministrů za VV.
Nejmenší vládní strana – Věci veřejné – se začala štěpit. Vzniklo nové uskupení kolem
dosavadní první místopředsedkyně této strany Karolíny Peake. Ta oznámila, že ukončila
členství ve VV. Spolu s ní následně ve straně skončili i další poslanci. Poslanecký klub VV
vyloučil ze svých řad odsouzeného Víta Bártu a všechny rebelující poslance, kteří podpořili
Karolínu Peake.
Zhruba sto tisíc lidí uposlechlo výzvu odborového sdružení a demonstrovalo v Praze proti
ekonomické politice vlády – žádali její demisi a vypsání předčasných parlamentních voleb.
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu byl v pražském Klementinu překonán
212 let starý teplotní rekord pro 28. duben hodnotou 27,7 stupně Celsia. Rekordy padaly i na
dalších místech ČR a střední Evropy.
Květen
Politické uskupení Karolíny Peake a “odpadlíků“ z VV se pojmenovalo LIDEM.
Středočeský hejtman a poslanec David Rath byl zadržen protikorupční policií s velkou
finanční hotovostí. Byl vzat do vazby a rezignoval na funkci hejtmana Středočeského kraje.
Čeští hokejisté obhájili na světovém šampionátu bronzové medaile z předchozího roku, když
v zápase o třetí místo porazili domácí Finsko.
Červen
Ve čtvrtfinálovém zápase na Mistrovství Evropy ve fotbale 2012 podlehla česká reprezentace
ve Varšavě mužstvu Portugalska v poměru 1:0, a na turnaji tak skončila.
Na chorvatské dálnici A1 poblíž města Gospić havaroval český autobus. Při nehodě zemřelo
8 lidí a dalších 44 bylo zraněno.
Prezident Václav Klaus na návrh předsedy vlády Petra Nečase odvolal Jiřího Pospíšila z
funkce ministra spravedlnosti.
Červenec
Poslanecká sněmovna zbavila Vlastu Parkanovou poslanecké imunity a vydala ji k trestnímu
stíhání za údajně předražený nákup transportních vojenských letadel CASA. Sněmovna
vydala ke stíhání i poslance Otto Chaloupku (VV) pro podezření z korupce.
Ústecký krajský soud uznal bývalého ředitele dotačního úřadu Severozápad Petra Kušnierze
vinným z přijímání úplatků a zneužití pravomocí veřejného činitele. V kauze vyšetřování
machinací s evropskými dotacemi byl policií zadržen náměstek ústecké hejtmanky Pavel
Kouda (ČSSD). Bývalého senátora a starostu Chomutova Alexandra Nováka (dříve ODS)
poslal soud na čtyři roky do vězení za přijetí úplatku přes 40 milionů korun.
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Český ministr spravedlnosti Pavel Blažek jmenoval Lenku Bradáčovou vrchní státní
zástupkyní Vrchního státního zastupitelství v Praze.
Nově spuštěný registr vozidel kvůli technickému výpadku zkolaboval. V následujících dnech
jej provázely další problémy. Ministr dopravy Pavel Dobeš (LIDEM) předal Petru Nečasovi
demisi k 3. prosinci.
Srpen
Na Letních olympijských hrách 2012 v Londýně získali naši sportovci 4 zlaté medaile –
Miroslava Knapková (skif), Barbora Špotáková (hod oštěpem), David Svoboda (moderní
pětiboj) a Jaroslav Kulhavý (horské kolo). Stříbrné medaile vybojovali Vavřinec Hradilek
(vodní slalom), Ondřej Synek (skif) a tenistky Andrea Hlaváčková s Lucií Hradeckou (ženská
čtyřhra). Bronzové medaile získali Daniel Havel, Lukáš Trefil, Josef Dostál a Jan Štěrba
(čtyřkajak), Adéla Sýkorová (střelba malorážkou) a Zuzana Hejnová (běh na 400 metrů
překážek).
V průběhu roku 2012 zkrachovalo sedm českých cestovních kanceláří. Tisíce Čechů tak buď
na zájezd vůbec neodjely, nebo se musely předčasně vrátit.
20. srpna padl absolutní teplotní rekord v historii tuzemských měření, když meteorologové v
Dobřichovicích na Praze-západ naměřili teplotu 40,4 stupně Celsia.
Září
V ČR zemřelo od 1. září na otravu metanolem po požití nakoupených destilátů devět lidí.
Vláda na to reagovala ustanovením krizového štábu. Ministerstvo zdravotnictví navíc vydalo
zákaz prodeje tvrdého alkoholu ve stáncích a následně 14. 9. vyhlásilo celostátní prohibici na
lihoviny s 20 % alkoholu a více. Smutná bilance na konci roku: 38 obětí, mnoho lidí
s trvalými následky na zdraví, 72 obviněných a tisíce kontrol. Metanolová kauza je co do
počtu obětí druhou nejhorší katastrofou v dějinách ČR. Více lidských životů (50) si vyžádaly
jen povodně z roku 1997.
Ve věku 79 let zemřel český herec Radoslav Brzobohatý.
28. září byl prezident Václav Klaus na návštěvě Chrastavy na Liberecku napaden mladším
mužem, který ho několikrát zasáhl plastovou pistolí do ruky. Prezident Klaus utrpěl pouze
drobné poranění.
Říjen
Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek ohlásil, že rezignuje k 31. říjnu na funkci, a to
na základě rozhodnutí soudu, který vzal do vazby jeho prvního náměstka Vladimíra Šišku.
5. října bylo letiště Praha-Ruzyně oficiálně přejmenováno na “Letiště Václava Havla Praha“.
12. 10. začaly volby do krajských zastupitelstev a do části Senátu ČR. Ve druhém kole voleb
do třetiny Senátu ČR zvítězila ČSSD se ziskem 13 mandátů, druhá skončila ODS (4
mandáty). Voleb se zúčastnilo 18,61% oprávněných voličů.
Listopad
České tenistky obhájily vítězství ve Fed Cupu, když v pražském finále porazily Srbsko 3 : 1.
6. 11. skončil termín pro podání závazných přihlášek kandidátů do historicky první přímé
volby prezidenta České republiky. Kandidátů, kteří změří síly v prezidentské volbě, jejíž první
kolo začne 11. 1. 2013, bylo celkem 11. Ministerstvo vnitra vyřadilo z boje o prezidenta
trojici kandidátů – Tomia Okamuru, Vladimíra Dlouhého a Janu Bobošíkovou. Další
neúspěšná kandidátka, právnička Klára Samková, se rozhodla prezidentskou volbu napadnout
u Ústavního soudu. Registračním procesem úspěšně prošli kandidáti Jiří Dienstbier mladší,
Jan Fischer, Táňa Fischerová, Vladimír Franz, Zuzana Roithová, Karel Schwarzenberg,
Přemysl Sobotka a Miloš Zeman.
Sněmovna schválila vládní daňový balíček a současně vyslovila důvěru koaliční vládě.
Balíček počítá zejména se zvýšením sazeb DPH od příštího roku na 15 a 21 procent.
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17. listopadu se v Praze, Brně a Ostravě konaly protivládní protesty. Na Václavském náměstí
se sešlo až 20 000 demonstrantů. V Českých Budějovicích se demonstrovalo proti krajské
vládě, především proti jmenování nové radní pro školství, kterou se stala Vítězslava Baborová
z KSČM.
Vítězem jubilejního 100. finále Davis Cupu se stali tenisté České republiky, když ve finále
Světové skupiny porazili Španělsko 3:2. Česko se tak stalo první zemí v historii tenisu, která v
jediném roce vyhrála Davis Cup, Fed Cup a Hopman Cup.
Prosinec
12. prosince se stala novou ministryní obrany České republiky vicepremiérka Karolína Peake,
ministrem dopravy Zbyněk Stanjura a ministrem bez portfeje Petr Mlsna, který Peake nahradil
v čele Legislativní rady vlády. 20. prosince premiér Petr Nečas navrhl prezidentu Václavu
Klausovi odvolání ministryně obrany Karolíny Peake a prezident mu vyhověl. Peake byla
ministryní obrany pouze 8 dní, což je historicky nejkratší funkční období ministra české
vlády.
Nejvyšší správní soud České republiky vyhověl stížnosti Jany Bobošíkové a nařídil
Ministerstvu vnitra zaregistrovat ji jako kandidátku na prezidenta. Naopak stížnosti Tomia
Okamury a Vladimíra Dlouhého soud zamítl.
Hejtmanem Ústeckého kraje se stal Oldřich Bubeníček z KSČM – první komunistický
hejtman od zavedení krajských správ v zemi.


Volby
Výsledky voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje konaných ve dnech 12. a 13. října 2012
– volební okrsek Strupčice
Počet zapsaných voličů
Voleb se zúčastnilo (počet vydaných úředních obálek)
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platně odevzdaných hlasů
Procento účasti

615
268
268
244
43,58

osob
osob/ob.
obálek
hlasů
%

Pořadí

Počet
hlasů
66
58
42
19
18
5
5
5
5

% obdr.
hlasů
27,05
23,77
17,21
7,79
7,38
2,05
2,05
2,05
2,05

1.
2.
3.
4.
5.
6. – 9.
6. – 9.
6. – 9.
6. – 9.

Politické uskupení (číslo)
ČSSD (60)
KSČM (43)
Severočeši (40)
ODS (70)
Pro Kraj (9)
SPO – Zemanovci (8)
TOP 09 a Starostové pro Ústecký kraj (32)
Nespokojení občané!
DSSS – Stop nepřizpůsobivým! (53)
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10. – 12.
10. – 12.
10. – 12.
13.
14. – 15.
14. – 15.
16. – 17.
16. – 17.
18. – 19.
18. – 19.
Celkem

Občané městu, město občanům (1)
Suverenita – Blok Jany Bobošíkové (4)
SNK ED a SZSP (38)
KSČ (83)
NS – LEV 21 (22)
SSO (77)
SSČR (16)
ČPS (93)
Pravý Blok (7)
ČSNS (67

4
4
4
3
2
2
1
1
0
0
244

1,64
1,64
1,64
1,23
0,82
0,82
0,41
0,41
0,00
0,00
100,00

Výsledky 1. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR, konaných ve dnech 12. a 13. října 2012
– volební okrsek Strupčice
Počet zapsaných voličů
Voleb se zúčastnilo (počet vydaných úředních obálek)
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platně odevzdaných hlasů
Procento účasti

615
267
265
226
43,41

osob
osob/ob.
obálek
hlasů
%

Počet
hlasů
1.
Ing. Rudolf Kozák (8)
ČSSD
51
2.
PaeDr. Václav Homolka (9)
KSČM
41
3.
MVDr. Přemysl Rabas (10)
SZ (Pro Kraj)
37
4.
PaeDr. Jan Micka (7)
Severočeši.cz
30
5.
MUDr. Jiří Binter (12)
ODS
29
6. – 7. Milada Benešová (2)
Bez polit. přísl. (ANO 2011)
12
6. – 7. PaeDr. Václav Netolický (3)
Bez polit. přísl. (Suverenita)
12
8.
PaeDr. Marie Kindermannová (1) Nespokojení občané!
7
9.
MUDr. Josef Mašek (4)
Bez pol. přísl. (TOP 09 a St.)
4
10.
Jiří Cingr (6)
Bez pol. přísl. (NS-LEV 21)
2
11.
Bedřich Suldovský (5)
Strana soukromníků ČR
1
12.
Josef Suchý (11)
Věci veřejné
0
Celkem
226

% obdr.
hlasů
22,57
18,14
16,37
13,27
12,84
5,31
5,31
3,10
1,77
0,88
0,44
0
100,00

Pořadí Titul, jméno, příjmení (číslo)

Politická příslušnost

Výsledky 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR, konaných ve dnech 19. a 20. října 2012
– volební okrsek Strupčice
Počet zapsaných voličů
Voleb se zúčastnilo (počet vydaných úředních obálek)
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platně odevzdaných hlasů
Procento účasti

615
111
111
110
18,05

osob
osob/ob
obálek
hlasů
%

Pořadí

Počet
hlasů
56
54
110

% obdr.
hlasů
56,00
54,00
100,00

Titul, jméno, příjmení (číslo)

1.
PaeDr. Václav Homolka (9)
2.
Ing. Rudolf Kozák (8)
Celkem

Politická příslušnost
KSČM
ČSSD
6

Statistické údaje
Celkem obyvatel k 31. 12. 2012: 807
Počet obyvatel:
narozených zemřelých
Strupčice 4 Strupčice 6
Okořín 2 Okořín 1
Hošnice 2 Hošnice 1
Sušany 1
část obce
Strupčice
Okořín
Hošnice
Sušany

přistěhovaných odstěhovaných přestěhovaných
Strupčice 54
Strupčice 23
Strupčice 26
Okořín
9
Okořín
3
Okořín
2
Hošnice 3

počet obyvatel
557
124
66
60

počet mužů
229
50
28
22

počet žen
209
51
23
26

počet dětí
119
23
15
12

Dne 30. 11. 2012 zemřela ve věku 93 let paní Melita Lebedová, strupčická rodačka a nejstarší
žena obce.


Zprávy ze zastupitelstva
9. 1. zastupitelstvo schválilo
úhradu nákladů spojených s poruchou vodovodního řadu při stavbě DPS ve výši 38.976 Kč a
jejich následné vymáhání od SČVK, podání žádosti o dotaci na vybudování tzv. “Oranžového
hřiště“ společnosti ČEZ a.s., uzavření Smlouvy o partnerství mezi obcí Strupčice a Ústeckým
krajem ve věci přípravy a realizace Projektu “Cyklostezka Chomutov – Strupčice“,
souhlasilo
s podáním žádosti SDH Strupčice o dotaci na vybavení hasičské zbrojnice ze Státního
zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím MAS Severozápadní Krušnohoří.
6. 2. zastupitelé schválili
zvýšení ceny obědů kuchyně ZŠ Strupčice pro veřejnost na 40,- Kč za jeden oběd s platností
od 1. března 2012.
5. 3. zastupitelstvo schválilo
opravu schodiště v budově Obecního úřadu ve Strupčicích firmou KAPPA Chomutov tak, že
stávající betonové schodiště bude obloženo žulovými deskami (G 682 – žlutý odstín), způsob
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profinancování domovních čističek odpadních vod (DČOV) pořízených vlastníky nemovitostí
v obci Strupčice (m.č. Hošnice a Sušany), kterým Zastupitelstvo obce k tomuto účelu
schválilo poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Strupčice, pořízení 500 ks kopií
dokumentárně-propagačního filmu (DVD) o obci Strupčice natočeného panem Petrem
Točínem. Po zhotovení kopií bude každé místní domácnosti věnován zdarma 1 ks DVD.
2. 4. zastupitelé schválili
obnovení školní kuchyně v budově Mateřské školy ve Strupčicích, podání přihlášky obce
Strupčice do soutěže Vesnice roku 2012.
23. 4. zastupitelstvo vzalo na vědomí
žádost obyvatel Sušan o instalaci kamerového systému v Sušanech, informaci o zamítnutí
žádostí o dotace z Programu podpory regionu z Nadace ČEZ,
schválilo
podání žádosti o dotaci z Fondu Ústeckého kraje na výstavbu “Přístavby tělocvičny ZŠ
Strupčice“, prodej plynárenského zařízení v obytné zóně I, společnosti RWE GasNet za 527
tis. Kč.
28. 5. zastupitelé schválili
vytvoření dopadové plochy dětské atrakce v parku na návsi ve Strupčicích z tzv. kačírku,
umístění 3 ks retardérů na silnici v ulici “Za Školkou“ na pozemku p.č. 760/1 v k.ú. Strupčice,
nový provozní řád Dřeváku v Sušanech.
25. 6. zastupitelé schválili
vyčištění malého rybníka v Okoříně v režii obce.
23. 7. zastupitelé schválili
výměnu el. bojleru v budově Mateřské školy ve Strupčicích za větší.
27. 8. zastupitelé vybrali
v rámci veřejné zakázky na stavební práce nazvané “Příprava území pro rodinné domy –
Strupčice - lokalita III Pod tratí“ nabídku společnosti Báňská stavební Most s.r.o., která činila
6.930.000 Kč bez DPH – výběrové řízení proběhlo elektronickou dražbou.
17. 9. zastupitelstvo schválilo
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na výstavbu Domu s pečovatelskou službou ve
Strupčicích a to stran víceprací ve výši 168.529,- Kč, doplnění kamerového systému ve
Sportovním areálu ve Strupčicích společností ALTUS + s.r.o.
15. 10. zastupitelstvo uložilo starostovi
Jednat s 1. Pražskou stavební s.r.o. o úpravě vlastnických vztahů k budoucím pozemním
komunikacím a určitým inženýrským sítím (veřejné osvětlení) v plánované obytné zóně “Za
školou“ ve Strupčicích,
schválilo
podání žaloby proti panu Karlu Rekovi na vyklizení obecního bytu č. 6 v čp. 221 v obci
Strupčice, názvy ulic ve Strupčicích, zvýšení koeficientu daně z nemovitosti na 2.
12. 11. zastupitelé schválili
prodloužení termínu dokončení stavby domu s pečovatelskou službou ve Strupčicích do 31.
3.2013, souhrn víceprací a méněprací na stavbě domu s pečovatelskou službou ve Strupčicích
s tím, že dochází ke snížení ceny o 174.348,- Kč, založení společnosti s ručením omezeným
s názvem Sport a kultura Strupčice, s.r.o. a její zakladatelskou listinu, pořízení kamerového
systému pro část obce Strupčice – Sušany dle nabídky společnosti Altus + s.r.o. (varianta 2)
za 10.584,- Kč, zvýšení nájemného v obecních bytech o 2 Kč/m2 v obci Strupčice.
10. 12. zastupitelé schválili
jmenování komisí pro inventarizaci majetku obce Strupčice ke dni 31. 12. 2012 starostou
obce.
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Hospodaření obce
V lednu a únoru hospodařila Obec v rozpočtovém provizoriu.
Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Strupčice na rok 2012 dne 5. března jako deficitní,
s plánovanými příjmy 20.820.200 Kč a výdaji 40.103.000 Kč s tím, že schodek ve výši 19.282.800 Kč bude pokryt z přebytku hospodaření obce v minulých letech.
Příjmy celkem – skutečnost 2012

20.786,462,84

Daňové příjmy a dotace
Sběr a zpracování druhotných surovin
Pozemní komunikace
Provoz veřejné silniční dopravy
Vodní díla
Základní škola
Knihovna
Pořízení, zachování a obnova hodnot kultury
Zájmová činnost v kultuře
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času mládeže
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

10.858.113,73
96.928,50
17.520,00
0,00
400,00
628.416,00
360,00
36.800,00
264.815,00
1.376.555,00
0,00
0,00
100,00
1.596.761,00
60.047,00
3.600,00
530.000,00
370.249,00
2.127.000,00
8.223,00
2.518.605,00
2.400,00
0,00
60.000,00
7.173,00
6.350,00
0,00
216.046,61
0,00

Výdaje celkem – skutečnost 2012

27.742.843,17

Ozdravění hospodářských zvířat
Sběr a zpracování druhotných surovin

8.388,00
61.894,16
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Cestovní ruch
Silnice
Záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod
Vodní díla
Základní škola (vč. mateřské)
Ostatní záležitosti vzdělávání
Knihovna
Ostatní záležitosti kultury
Kulturní památky
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
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 obyvatelstvo
Požární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Volby do zastupitelstva
Volby parlamentní
Všeobecná vnitřní správa (sčítání lidu)
Činnost místní správy
Finanční operace
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti jinde nezařazené

67.610,00
0,00
186.340,00
0,00
458.722,00
20.998,00
2.291.891,58
347.016,00
5.760,00
10.000,00
23.425,20
6.095,00
5.745,00
433.129,00
2.410.974,49
274.115,32
19.785,00
42.494,47
11.313.147,82
106.306,99
282.847,46
18.434,72
0,00
0,00
565.372,95
797.800,00
7.945,00
415.690,00
108.737,00
3 098.485,98
0,00
1.050.519,24
733.959,50
27.860,40
0,00
0,00
1.674.737,13
37.833,76
758.348,00
70.434,00

Rozdíl Příjmy – Výdaje

-6.956.380,33
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Život v obci
Oprava kabin na fotbalovém hřišti
Zaměstnanci obce a členové SK společnými silami provedli přes zimní přestávku rekonstrukci
kabin. Zvětšila se šatna domácích i šatna hostů. Oba týmy mají nyní samostatné koupelny a
WC. Musela se ale zmenšit skladovací místnost (dříve klubovna) a zrušit malá kabina
mládeže, která byla stejně malá i pro děti. Zázemí nyní odpovídá kvalitě soutěží, které
strupčické týmy hrají.
Rekonstrukce obecního úřadu
Od poloviny února probíhaly opravy v budově obecního úřadu. V místnosti bývalé obřadní
síně, která se již delší dobu používá jako kancelář účetní, bylo nutné položit novou podlahu,
provést nové rozvody elektřiny a zavést nové osvětlení. V této místnosti je také umístěn
počítačový server pro kanceláře OÚ a zřízen malý kuchyňský kout pro kancelářské
pracovníky. Byly vyměněny vstupní dveře do budovy a dveře v kancelářích, na schodišti a na
chodbě položena nová dlažba, kompletně vyštukovány vnitřní stěny v kanceláři, na chodbách
i na schodišti. Práce (kromě plynárenských a elektrikářských) vykonávali zaměstnanci úřadu.
Chod úřad byl z tohoto důvodu částečně omezen.
Domovní čističky odpadních vod v Hošnicích a Sušanech
O způsobu odkanalizování těchto osad se dlouho diskutovalo. V roce 2011 došlo
k rozhodnutí, že osady Hošnice a Strupčice nebudou mít centrální čističku, ale zájemci se
mohli přihlásit o poskytnutí příspěvku na instalaci domovních čističek. Vodoprávní povolení
zařizoval projektant, kterého platila obec.
Film “Strupčice včera a dnes“
Po celý rok 2011 byl při různých příležitostech viděn pan Petr Točín s kamerou. Zpracovával
dokumentární film “Strupčice včera a dnes“. Křest a premiéra se konaly 19. března v místním
společenském sále při veřejné schůzi zastupitelstva obce. DVD s filmem se zastupitelstvo
rozhodlo věnovat do každé rodiny v obci (tj. ve Strupčicích, Okoříně, Hošnicích a Sušanech)
a po premiéře si jej mohli občané vyzvednout na obecním úřadu. Pro přespolní zájemce byl
film na prodej za 70 Kč.
Cyklostezka Chomutov – Strupčice
V únoru bylo schváleno územní rozhodnutí na vybudování cyklostezky z Chomutova od
Kamencového jezera do Otvic – po bývalé dráze do Zaječic a Vrskmaně a odtud po hraně
Dolu Jan Šverma nad Okořínem až nad Strupčice, Holešickou ulicí do vsi a potom kolem
sportovního areálu na Malobřezenskou výsypku, odkud by v budoucnu cyklostezka měla
pokračovat až do Mostu.
Názvy ulic ve Strupčicích
Protože se Strupčice v posledních letech stále rozrůstají, rozhodli zastupitelé o zavedení názvů
ulic. Kdyby nařídili zavést názvy úředně, museli by všichni obyvatelé změnit průkazy
totožnosti, řidičské průkazy, pasy a jiné listiny. Proto byly v první fázi názvy jen orientační
v mapách a cedulích po obci, což usnadnilo doručování poštovních zásilek. Návrh nových
názvů byl poprvé zveřejněn na veřejné schůzi 19. března. Obyvatelé měli možnost se
k názvům vyjádřit na webových stránkách a v kanceláři obecního úřadu.
Soutěž Vesnice roku 2012
Po čtyřech letech se obec opět přihlásila do soutěže Vesnice roku. Komise pro Ústecký kraj
navštívila Strupčice i osady 28. května. Členové komise, kteří zde byli před čtyřmi lety,
konstatovali, že obec prošla velkým rozvojem. Zajímali se o vše, co k vesnici patří, a odjížděli
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velice spokojeni, že i na hraně šachty může být tak hezká vesnice, která opravdu žije.
V konkurenci 26 obcí z celého Ústeckého kraje se obec v “boji“ o Zlatou stuhu dostala do
finále. Vyhlašuje se ale pouze vítěz a tím se stala obec Koštice z okresu Litoměřice. Prvenství
této obci zajistil údajně větší spolkový život – divadelní soubor, seniorský klub, Svaz žen.
Takovéto organizace, které si vytvářejí sami obyvatelé, Strupčicím zatím chybějí. Třeba je to
námět pro někoho, kdo by měl čas a chuť přilákat své sousedy a spoluobčany k aktivnímu
využívání volného času. Hezké ocenění však obec získala – Diplom za dynamický rozvoj
obce a peněžní odměnu 25.000 korun.
Obytná zóna III Pod Tratí
V červenci proběhlo výběrové řízení na zhotovitele inženýrských sítí v obytné zóně Pod Tratí
pro 18 RD. Výběr zhotovitele proběhl elektronickou aukcí. Rozpočtované náklady byly
celkem 9,8 mil. Kč bez DPH. Elektronickou aukcí se nakonec podařilo cenu stlačit až na 6,93
mil. Kč bez DPH. I s daní se jedná o úsporu bezmála 3,5 milionu korun. Nejnižší cenu nabídla
firma Báňská stavební Most. O strupčické elektronické aukci se psalo v mnoha novinách,
protože tento způsob je v obcích zatím ojedinělý. V této aukci se celkem 26krát snížila cena,
až nakonec úspora dosáhla 30% předpokládaných nákladů.
Rozhledna
Akcí léta bylo postavení rozhledny nad Strupčicemi. Z rozhledny je krásný výhled na Krušné
hory (při dobré viditelnosti i na Klínovec). Je vidět Chomutov, Jirkov, Vysoká Pec, Jezeří,
Litvínov, Most, kopce Českého středohoří, v úplné blízkosti šachtu, Chemopetrol a na druhé
straně Hošnice, Všestudy, Pesvice, Okořín a nejblíž Strupčice.
Celá akce se rozjížděla nejprve nenápadně, pak nastal problém se získáním pozemku pro
výstavbu i pro stanování dobrovolníků, kteří se chystali rozhlednu postavit. V poslední možný
den se jako “dar z nebes“ podařilo objevit výborné místo na pozemku p. Víti Stránského a
s jeho souhlasem se mohlo začít organizovat stavbu. Náklady na stavbu nesla společnost
BIONAUT FILM, která natáčela film o Krušnohoří s názvem “Na vodě“. Náklady obce
na výstavbu byly téměř nulové – pouze organizační pomoc s ubytováním (zajištění stolů,
lavic, propan-butanu, vody, aj.).
Ve dnech 14. až 24. července byli na bývalém nádraží ve stanech ubytováni dobrovolníci (20
lidí), kteří se účastnili prázdninového kursu “Artefakt“ organizovaný paní Petrou Drahanskou
z Prázdninové školy Lipnice. Ti pod odborným vedením architekta rozhledny Martina Klody
rozhlednu postavili za pouhých 10 dní. Předání rozhledny v úterý 24. července se zúčastnilo
kromě obyvatel obce také mnoho významných hostů.
Co ale následovalo, to nečekal nikdo. Holešickou ulicí směrem k rozhledně se téměř každý
den valily nájezdy turistů. Po několika dnech bylo v obci umístěno alespoň provizorní
značení, nyní už jsou turisté naváděni orientačními cedulemi. Zájem turistů byl o rozhlednové
razítko a o rozhlednovou známku, proto obec nechala razítko vyrobit. Přidělit turistickou
známku může nějaké turistické atrakci pouze Klub českých turistů (k 31.12.2011 jich v celé
ČR bylo 1 900, z toho v nejbližším okolí jen 7). Nyní probíhá proces schvalování, vyjdou i
nové pohlednice obce s rozhlednou. Fotografie strupčické rozhledny je také v pexesu o
rozhlednách Ústeckého kraje.
Strupčická rozhledna se dostala i do médií – do mnoha novin, rozhlasových stanic, do
hlavních zpráv Televize Nova, Událostí v regionu (Česká televize) a mostecké televize Alfa.
O rozhledně napsal na webových stránkách o českých rozhlednách také profesor Jan Nouza,
který se celý život rozhlednami u nás zabývá.
Obytná zóna III Pod Tratí
V listopadu začaly práce na vybudování 18 parcel pro rodinné domy v zóně Pod Tratí. Stavbu
prováděla firma Báňská stavební Most, vysoutěžená cena byla včetně DPH 6,930 milionů
korun. Parcely se prodávaly za 490 Kč/m2.
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Oprava fasády na obecní dílně
Bývalá “hasičárna“ u rybníka ve Strupčicích, sloužící jako dílna pro potřeby údržby obce,
dostala na podzim nový kabát. Zaměstnanci obce sami zvládli opravu střechy, novou fasádu a
nátěr vrat. Dílnu využívají zaměstnanci prakticky denně pro parkování vozidel a opravu strojů
a další zámečnické práce.
Oprava bytu na obecním úřadě
Přes zimu prováděli zaměstnanci opravy v bytě na obecním úřadě. Jednalo se o nově
vybudovanou koupelnu, stavební úpravy, štuky, malby, výměnu oken i dveří, nové rozvody
elektřiny a zabudování nové kuchyňské linky.


Rozhledna s lidským rozměrem
Autor: profesor Jan Nouza
Málokterá rozhledna z poslední doby mi udělala takovou radost jako tato stavba u Strupčic na
Chomutovsku. Od většiny ostatních nově stavěných vyhlídkových staveb, které se – až na
výjimky – vyznačují malou nápaditostí, minimální vazbou na okolní krajinu, poměrně
vysokou cenou a spoléháním se na evropské či jiné dotace, se tato rozhledna liší prakticky ve
všech aspektech. Jedná se o originální projekt, realizovaný dobrovolníky v rámci jejich
volného času, v neuvěřitelně krátké době deseti dnů a s minimálními náklady. Tato rozhledna
má skutečně lidský rozměr, a to jak vzhledem k okolnostem jejího vzniku, tak i doslovně. Její
výška je totiž právě taková, aby nabídla zážitek z rozhledu a přitom v krajině nerušila. A
navíc ji lze považovat za symbol nezdolného optimismu v kraji, který je tak silně poznamenán
těžbou.
S nápadem postavit rozhlednu v krajině hnědouhelných dolů přišel filmař Martin Ryšavý,
který se spojil s organizátorkou kursů Prázdninové školy Lipnice Petrou Drahanskou a
architektem Martinem Klodou ze studia e-MRAK. Pro svůj záměr získali starostu
obce Strupčice Luďka Pěnkavu, jemuž se podařilo sehnat vhodný pozemek. Stavbu prováděli
účastníci kursu Artefakt, dobrovolníci z celé republiky ve věku 20 – 55 let, a zvládli ji v
neuvěřitelně krátkém čase deseti dnů. Dokončena byla 24. července 2012. Výsledkem je
celodřevěná konstrukce nazvaná Maják (na kótě 298 m) s celkovou výškou 7,5 m a
vyhlídkovou plošinou v 4,8 metrech, na niž vede 24 schodů. Náklady na realizaci se
pohybovaly okolo 120 tisíc Kč a budou pokryty v rámci produkce připravovaného filmu s
názvem Na vodě, jehož cílem je přiblížit z různých úhlů život v tomto koutu České republiky.
Rozhledna nabízí pohled na okolní krajinu v celé její realitě. V popředí obrovské těžební
stroje, nad nimiž se zvedají oblaka prachu, a pod nimi, místo někdejších zelených luk a lesů,
bílá a černá barva jednotlivých odkrytých vrstev písku a uhlí. Ale rozhled nabízí i
optimističtější variantu než důl Hrabák Vršanské uhelné společnosti. Stojí-li člověk čelem ke
Krušným horám, vidí sice doly, továrnu Chemopetrol a komořanskou elektrárnu, ale nalevo a
vzadu se táhnou zelené louky, žlutá pole a pomezní hájky. Pravé straně zase dominují kopce
Českého středohoří. Obyvatelé obce věří, že jednou budou z rozhledny shlížet na modrou
hladinu jezer, které by zde měly vzniknout po dokončení důlní činnosti.
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Z historie obce
Malé ohlédnutí do historie
autor Miroslav Rokoš
Před 125 lety – 1. března 1887 – byla uvedena do provozu místní železniční dráha Počerdy –
Vrskmaň se zastávkou ve Strupčicích. V roce 1887 měla dráha 4 spoje a 17,5 km dlouhá cesta
z Počerad do Vskmaně, či naopak, trvala v průměru 1 hodinu a 24 minut. Ve Strupčicích nám
tuto dráhu připomíná už jen viadukt v severní části obce, kde kdysi stál důl Anna.
Poté, co koncesionáři místní dráhy Počerady – Vrskmaň nedokázali železnici postavit
v opakovaně prodloužených termínech (naposledy 2. 11. 1884), museli, aby nepřišli o licenci,
navrhnout další termín. Ministerstvo obchodu, vzhledem k překážkám, jež koncesionáře
potkaly, bylo nakloněno žádosti vyhovět v případě, že bude poskytnuta záruka, že realizaci
dráhy, koncesované od r. 1882, nestihne žádný další odklad. Proto byl stav věci přesně
prošetřen, s koncesionáři dne 16. 7. 1885 sepsán protokol, v němž byla stanovena příslušná
opatření a 3. 8. 1885 schváleno opětovné prodloužení lhůty do 1. 5. 1886.
Při této příležitosti bylo koncesionářům uloženo předat dráhu na celou dobu trvání koncese do
užívání státu, založit rezervní fond ve výši 100.000 zl. a na zajištění provozních prostředků
dodat prozatím 10.000 zl. K tomu účelu a k pokrytí zvýšených nákladů jim bylo povoleno
získat potřebné peníze navýšením provozního kapitálu z původních 560.000 zl. na efektivních
870.000 zl. nebo nominálního 1 milionu zlatých.
Kvůli finančním a dalším nezměrným těžkostem nemohl být dodržen ani nový termín. Stavba
začala teprve v květnu 1886 (stavební povolení bylo vydáno až na základě výsledků
politického jednání dne 5. 6. 1886), potom však zrychlila tak, že 17,5 km dlouhá trať byla
částečně schopna dopravovat nákladní vagóny se zbožím již v pozdním podzimu stejného
roku.
V den definitivního zahájení provozu vstoupila v platnost provozní smlouva s c. k.
Generálním ředitelstvím státních rakouských železnic uzavřená 27. 5. 1886 a smlouva s
Ústecko-teplickou dráhou, která byla uzavřena 28. 10. 1886. Povolení zřídit akciovou
společnost obdrželi koncesionáři 2. 9. 1886. Kapitál společnosti činil 1.000.000 zl., vložen byl
do 5.000 ks akcií po 200 zl. rakouské měny.


Černá kronika
Požár
17. října v 5:40 hod. byl na linku tísňového volání ohlášen požár rodinného domu
ve Strupčicích. Jako první dorazila k požáru jednotka SDH Strupčice, v zápětí také jednotka
HZS ÚK ze stanice Chomutov a dobrovolné jednotky z Malého Března a Jirkova. Hořela
střecha domku – okalu čp. 212. Hasiči zabránili šíření požáru na sousední dům, rozebírali
střešní konstrukci. Požár lokalizovali v 6:22 a zlikvidovali jej v 9:37 hod. Příčinou požáru
byla shledána závada na elektroinstalaci. Dům je po požáru poškozen natolik, že jej bude
nutno strhnout. Majitelům, kteří přišli o střechu nad hlavou, poskytla obec uvolněný byt nad
poštou.
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Podnikání, zemědělství a služby
Strupčice
Firma Atyla, Strupčice čp. 50 – výroba dřevěných europalet – skončila v průběhu roku 2012
1. pražská stavební – Strupčice čp. 17
Autoservis a pneuservis Martin Šrůma – Strupčice čp. 76 U Hřiště
Truhlář Jan Abrahám, čp. 29
Autodoprava Milan Komrska, čp. 198
Zámečnictví Kovotrio (Hála, Erlebach), čp. 216
Hošnice
KOVO – OK – zámečnictví, stavební firma
Okořín
DENBACOR – kuchyňské linky, truhlářství, čp. 14
Sušany
Zámečnictví a kovářství – Pavel Kronďák a Václav Rohla, čp. 48
Truhlářství – Miroslav Kolčava, čp. 19
Zemědělství
Rostlinná výroba
Zdeněk Horák – bývalé pozemky zemědělského družstva
Vladimír Stránský, Jiří Kejř, Zdeněk Levický (vesměs se jedná víceméně o rodinné farmy)
Živočišná výroba
Chov prasat – Pavel Vlasák, Sušany čp. 9
Areál vepřína v Sušanech – provozuje Zdeněk Horák
Chov lesní zvěře v oboře – Lukáš Stránský, Sušany
Služby
Okořínská hospůdka, čp. 46 – Hana Bohdanská
Hostinec U Ťapýka – Hošnice čp. 12 – rodina Rozsypalových
Hostinec a sál TRIO ve Strupčicích, čp. 52 – Sdružení TRIO (Luděk Pěnkava, Jaroslav
Vostrý, Jiří Šťastný)
Strupčická smíšenka, čp. 117 – TRIO
Večerka – Strupčice čp. 160 – vietnamská obchodnice
Lékař – ordinace v přízemí OÚ – MUDr. Olga Roštášová
Pošta Strupčice, čp. 107 – Lucie Točínová, od srpna Barbora Bartošíková
Knihovna, v 1. patře OÚ – Libuše Kotlárová
Kadeřnictví ve dvoře obecního úřadu – Anna Koblížková
Vedoucí sportovního areálu – Eva Nová
Správce sportovního areálu – Petr Šnajdr
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Základní škola a mateřská škola
Základní škola
Ředitelka školy: Mgr. Jana Mišková
Počet učitelů: 19 + 1 asistentka pedagoga (0,5 úvazku)
Počet žáků:
143, z toho 8 integrovanných
1. kalendářní pololetí
Leden
Program jirkovských policistů Ajax pro 2. a 3. třídu, pro ně byla i beseda ekologického
sdružení Viana – Půdní breberky, pro žáky 6. třídy beseda Mikroskop. 19. 1. Den otevřených
dveří v ZŠ i v MŠ, 20. 1. zápis do první třídy – přišlo 17 budoucích prvňáčků, z toho byly dvě
děti nešestileté, u kterých ještě probíhalo řízení o přijetí do základní školy, a rodiče jednoho
budoucího žáčka požádali o odklad školní docházky. Lyžařský výcvikový kurz v Novém
Městě u Jáchymova (zúčastnilo se ho pouze pět dětí). Pro děti z 1. stupně program “Zdravá
výživa“, který připravili žáci z osmé třídy s paní učitelkou Paliculínovou.
Únor
Pro žáky 2. a 3. třídy besedy sdružení Viana – Výprava do odpadkového koše a Mravenec.
Výstava na Červeném hrádku “Dotkni se vědy“ pro děti 3., 4. a 5. třídy, pro děti ze 4. třídy
projekt Lidské smysly, program Řím sdružení Perštejni. 24. února Masopust – soutěže
v tělocvičně, promenáda v maskách s vyhodnocením nejlepších masek a pak průvod
v maskách obcí s taškařicí na návsi.
Březen
Představení Přemysl Oráč a Blaničtí rytíři, který připravili žáci ze 4. a 5. třídy v rámci
evropského projektu KOPT. 26. března návštěva rádia Blaník – děti prožily ve škole zábavné
dopoledne se soutěžemi, vyzkoušely si roli moderátorů zpráv o škole a obci. 27. března ve
školní družině pohádka pro mateřskou školu a 1. a 2. třídu. Noc s Andersenem pro děti z 1.
stupně (škola se do této mezinárodní akce zapojila již popáté).
Duben
Velikonoční výstava, evropský projekt “Nové cesty v ekologické výchově“ pro žáky 9.
ročníku, Den Země s Mysliveckým sdružením Všestudy, divadelní představení Naši furianti v
Mostě.
Květen
2. 5. plavecká liga v Chomutově, dvoudenní lehkoatletické zápolení Pohár rozhlasu, 25. 5.
První ročník soutěže “Strupčická škola má talent“, kterou připravil žákovský parlament.
Červen
Den dětí s hasiči, pro děti ze třetí třídy Dětský den v Okoříně, kde pro ně již tradičně
připravila zábavné dopoledne paní Bohdanská. V 6. třídě probíhaly vyučovací hodiny, které
se zabývaly pěstováním zdravých vztahů. Projekt realizovala Pedagogicko-psychologická
poradna Chomutov. 3., 4., 5. třída absolvovaly 6. června výlet – na zámek Jezeří, kde viděly
představení o Karlu IV., a prohlédnout si štolu “Svatý Martin“ u Krupky. Žákovský parlament
vyjel 7. června na exkurzi do Prahy na Petřín a do Barrandovských ateliérů.
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2. kalendářní pololetí
V době prázdnin se ve škole opravovalo, hlavně praskliny ve zdech, které se přes všechna
realizovaná opatření objevují v učebnách matematiky a českého jazyka. Byly vymalovány
šatny paní kuchařek a opravena stříška nad hlavním vchodem. O opravy se zasloužil pan Jan
Abrahám, který měl opět pracovní prázdniny, dohlížel na brigádníky, organizoval práci,
pomáhal také pan Alexandr Vaňous.
První školní den nastoupilo 15 prvňáčků, celkem zahájilo výuku 143 žáků. Počet žáků rok od
roku stoupá. Významné je to z hlediska financí pro školu, neboť škola dostává od státu peníze
na mzdy učitelů a učební pomůcky podle počtu žáků. Vzrůst počtu žáků je jednak zapříčiněn
zvyšující se demografickou křivkou v posledních letech, ale hlavně je to díky rozmachu obce
Strupčice i okolních obcí.
Žáci 2. a 3. třídy zahájili plavecký výcvik v Plavecké škole Regena v Chomutově.
Pokračovala série setkání s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny v Chomutově
na podporu zdravých vztahů ve třídách. Projekt se uskutečnil v 5., 6., 7. a 8. třídě. K podzimu
patřila tradiční školní “Drakiáda“. Výtvarně ztvárněné draky si děti vzájemně prohlédly
v tělocvičně, následovala letecká část soutěžního dopoledne na hřišti. Na konci října
navštívily děti z 1. stupně školy Divadlo rozmanitostí v Mostě.
Listopad otevřel projektový týden “Halloween“, jehož vyvrcholením byl večer na strupčické
návsi s vystoupením se zkrácenou verzí muzikálu Drákula, soutěžemi v tělocvičně školy,
stezkou odvahy a přespáním ve škole. Děti se zapojily i do soutěže vyhlášené žákovským
parlamentem “O nejkrásnější dýni“ a zaplnily krásnými dýněmi atrium školy.
Druhá a třetí třída začaly opět jezdit plavat, neboť bylo nutné doplnit 6 hodin do splnění 20
hodin plavecké výuky. Z důvodu uzavření Městských lázní v Chomutově jezdili žáci do
bazénu ve 2. ZŠ v Jirkově. Žáci z osmé třídy navštívili naučný pořad “Láska ano, děti ne“.
V roce 2012 se žáci školy poprvé zúčastnili soutěže vyhlašované MŠMT pro žáky od 4. tříd –
“Bobřík informatiky“.
Advent zahájili ve škole dílničkou s rodiči s výrobou adventních věnců. Děti vyráběly i
ozdoby na vánoční strom na návsi. Školní program k rozsvěcení vánočního stromu
s mikulášskou nadílkou připravily paní učitelky z mateřské i ze základní školy. 5. prosince
prošel základní i mateřskou školou Mikuláš s anděly a čerty. Pro rodiče i veřejnost děti
zpívaly v kostele koledy na Vánočním zpívání 19. prosince.
Několik příkladů úspěchů žáků školy:
 Turnaj v přehazované – dívky z 2. stupně – 5. místo
 Finále pěvecké soutěže Vejprtský drozd – Anežka Königová, Martin Račkovič a Kateřina
Hrdá.
 Bobřík informatiky – Jakub Vrbka, žák 5. třídy – 1. místo v celorepublikovém hodnocení

Mateřská škola - 55 dětí.
1. kalendářní pololetí
Leden děti ze třídy MŠ umístěné v základní škole přivítaly hrou na sněhuláčky panáčky –
improvizovaně ve třídě, protože leden sníh nepřinesl. Zimní olympiáda se také musela obejít
bez sněhu. Děti si vyzkoušely zimní sporty formou humorných scének v herně MŠ. Na konci
ledna a v únoru zavítalo do MŠ divadlo. 22. února si děti zazpívaly a povídaly při tématicky
pojatém dni Já jsem muzikant k Mezinárodnímu dni mateřského jazyka.
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Zápis do mateřské školy se konal 12. dubna v budově MŠ čp. 125. Celkem se přihlásilo 19
dětí, ale přijmout jich mohla MŠ pouze 14.
V březnu si děti vyzkoušely pěveckou soutěž Strupčický hlásek, která byla zároveň přípravou
na soutěž Vejprtský drozd, která se konala 17. dubna. Světový den vody věnovaly děti ve
všech třídách MŠ vodním hrátkám – hrám a činnostem s vodou. Den učitelů si připomněly
děti povídáním, kresbami a scénkami.
18. dubna přišli do MŠ rodiče dětí na brigádu a přispěli ke zkrášlení zahrady.
4. května uspořádal Sbor dobrovolných hasičů ze Strupčic pro děti hasičský den s ukázkou
techniky. Svátek maminek děti oslavily besídkami. 23. května se uskutečnil výlet do
Dinoparku a ZOO Plzeň, o který byl velký zájem i mezi rodiči, takže vyjely dva autobusy.
Dětský den měly děti s předvedením zásahu Policie ČR.
2. kalendářní pololetí
O prázdninách byla MŠ kompletně vymalována, byla zde opět zařízena kuchyně, opraveny
střechy na přístavcích, opravena zídka před školkou. V září bylo školce 55 dětí, z toho 15
v budově základní školy
V říjnu zavítalo do tělocvičny divadelní společenství s pohádkou pro děti z mateřské školy a
1. a 2. třídy základní školy.
Děti z MŠ vyráběly dýňová strašidýlka a vyzdobily chodbu u školní družiny i budovu
mateřské školy.
V MŠ proběhla podzimní dílnička s rodiči – výrobky z lesních plodů.
Po celý školní rok provázely děti v MŠ jednotlivými tématickými celky postavičky z
Čtyřlístku.


Kultura
Hasičská zábava, Sportovní ples a maškarní ples
První dvě společenské akce pro dospělé v roce 2012 si byly podobné. Hosty byli hlavně
členové a příznivci obou strupčických aktivních a úspěšných zájmových organizací. Pokaždé
se akce zúčastnilo přes sto lidí, takže sál byl zcela naplněn. Díky velmi bohaté tombole získali
hasiči i sportovci několik tisíc na svou činnost. Pro děti se konal 18. 2. maškarní ples, na který
byl pozván bavič Charlie. Ten vydržel se svou asistentkou bavit přes padesát dětí dvě a půl
hodiny.
Retro zábava
Již potřetí obohatila společenský život v obci retro-zábava, která se konala v sobotu 17.
března. Místní sál byl zcela zaplněn, nechyběli hosté v “ohozech“ z 80. let a program zpestřila
i povedená travesti show.
Den s rádiem Blaník
Rádio Blaník si vybralo Strupčice k celoroční spolupráci a stalo se obci pro rok 2012
mediálním partnerem v Ústeckém kraji. Proto byla obec cílem jarního putování rádia Blaník.
Proběhlo za krásného počasí 26. března dopoledne ve škole a odpoledne na návsi, kde se
škola prezentovala kulturním programem a poté vystoupil hlavní host, kterým byl zpěvák
Viktor Sodoma.
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Velikonoční zábava
Za účasti asi 80 hostů proběhla v neděli 8. dubna tradiční velikonoční zábava.
Pouť sv. Marka v Sušanech
Od roku 2011 se v Sušanech scházel tzv. “Babinec nejen pro ženy“. Tam vznikla myšlenka
obnovení tradice sušanské pouti, která se dříve každoročně konala. Po dohodě s panem
farářem se pouť uskutečnila v neděli 22. dubna. Začala v kostelíku mší svatou a pokračovala
na návsi.
Průjezd historických vozidel
V sobotu 28. dubna se uskutečnil v Chomutově tradiční sraz historických vozidel. “Veteráni“
projely okruh po Chomutovsku a zavítaly také do Strupčic. Na stanovišti u čp. 91 si osádky
vozidel ověřily svou dovednost.
Pálení čarodějnic
Stavění májky proběhlo ve všech čtyřech vesnicích, ve Strupčicích a v Sušanech byl připraven také kulturní program. Ve dvoře obecního úřadu se pálily čarodějnice vyrobené dětmi
ze základní školy a s kytarou u táboráku tu k poslechu hrála hudební skupina IV. cenová
skupina. O recesi se na prvomájové dopoledne postaralo několik obyvatel obce, vesměs
z nové obytné zóny u cihelny. Připravili si prvomájový průvod jak z doby před 30 lety.
Májová pobožnost
8. května se konala májová pobožnost u kapličky P. Marie u Hošnic. Hostem byl P. Alois
Heger z Chomutova.
Dětský den
Sobota 9. června patřila dětem. Pořadatelem akce byla obec Strupčice ve spolupráci s obcí
Vrskmaň. Dětí přišlo neuvěřitelných 320. Obvyklé dovednostní soutěže pro děti připravily ZŠ
a MŠ v duchu příběhu o králi Artušovi ze Staré Anglie. Doprovodným programem bylo
taneční vystoupení Stardance Chomutov, projížďka na čtyřkolkách, projížďka na koni,
prohlídka a svezení supermoderním hasičským autem, paintballová střelnice, tancování na
digitální podložce a další zajímavosti, které byly dětmi plně využité. Po celý den probíhaly na
hasičském hřišti soutěže dětí i dospělých v požárním útoku. Vyvrcholením dětského dne byla
ukázka živých zvířat – ocelota, opice a medvěda.
Dětský sportovní den v Hošnicích
V neděli 12. 8. 2012 se již 2. rokem v Hošnicích uskutečnil Dětský sportovní den, který si
místní rodiče a prarodiče organizovali a finančně podporovali sami. Závodění se zúčastnilo
celkem 18 dětí, které musely ukázat svou mušku, rychlost a sílu v osmi disciplínách.
Občerstvení pro děti částečně sponzorovala místní organizace ČSSD.
Letní noc
Sobota 21. července přinesla pošmourný den s deštěm a větrem, takže nezbylo nic jiného, než
na poslední chvíli celou akci přesunout na sál. Přišlo téměř 90 lidí, kteří se pobavili při
vystoupení travesti show a při hudbě skupiny Ex.
Sraz Švermováků
Tuto už tradiční akci sice nepořádá obecní úřad, ale láká do Strupčic každoročně více než 200
hostů, bývalých zaměstnanců Dolu Jan Šverma. I v roce 2012 se jich sešlo hodně, zatancovaly
jim tanečnice ze Stardance Chomutov a hrála muzika pana Koláčka.
Loučení s létem
Tato akce byla kvůli špatnému počasí z konce srpna přesunuta na 14. září – pro děti bylo
připraveno malování na chodníku, turnaj v minigolfu, elektrický rodeo býk a vystoupení
Hanny Montany revival. Pro dospělé hrála večer skupina Sortiment a Michal David revival.
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Co ale nikdo nečekal, bylo vyhlášení prohibice bez rozdílu stánkových či kamenných
provozoven.
Strupčický MotoRockFest
V sobotu 15. září byl na programu 1. ročník strupčického motosrazu, na který se sjelo
bezmála 100 strojů. Na odpolední koncerty regionálních kapel a dvou hostů – KISS Praha a
skupina ALKEHOL – přišlo téměř 350 diváků. Akcí provázela moderátorka Markéta
Sochorová z GAMA Rádia. Náklady na akci byly poměrně velké. Počítalo se s tím, že se
hodně vypije, jak to bývá u motorkářů zvykem, ale prohibice udělala čáru přes rozpočet.
Pomohl hlavní sponzor BEMA rekultivace.
Svatováclavská pouť
Na poslední zářijový víkend byla připravena Svatováclavská pouť. Pouťových atrakcí bylo
méně, protože Václavských poutí je v regionu hodně a konkurence větších měst je silná.
Hlavní program na dvoře obecního úřadu obstaral imitátor a zpěvák Radek Martiňák se svými
kolegy z pražských divadel. Počasí bylo pěkné a na večerní zábavu do sálu přišlo více než 100
platících hostů.
Hallowenská párty
Tuto akci pořádala obec teprve podruhé a měla větší účast než její první ročník v roce 2011.
Proběhla na sále 27. října. Nejprve pro děti se spoustou soutěží a potom i pro dospělé, kteří si
také mohli zasoutěžit o ceny.
Martinská zábava
V sobotu 17. listopadu se pořádala Martinská zábava, na kterou nestačil sál, někteří zájemci o
vstupenky už byli nuceni zůstat pouze v hospodě. Zdarma ochutnávka martinského vína od
Ládi Kopečného ze Všestud, vystoupení tanečních mistryň světa v Latino show ze Stardance
Chomutov a stylová muzika starších písniček v podání manželů Hurníkových. Pro některé
hosty bylo překvapením, že se poprvé na akci pro dospělé nemohlo v sále kouřit. Kouření
bylo povoleno pouze v hospodě.
Mikulášské adventní odpoledne
Mikulášské odpoledne pro děti je už hodně dlouhou tradicí. Ale po zkušenostech z posledních
dvou let se už nekonalo v sále, ale na návsi. Děti nejprve ozdobily svými ozdobami vánoční
strom, pak na postaveném pódiu zazpívaly a zatančily děti z mateřské školy a žáci ze základní
školy. Pak se ponořila náves do úplné tmy, aby se mohl slavnostně rozsvítit strom a výzdoba
na návsi. Vzápětí přišel Mikuláš s andělem a třemi čerty. Nadílku přinesl Mikuláš ve velké
zamčené truhle. Klíč přivezla Strážkyně pokladu na koni. Potom Mikuláš s andělem odemkl
truhlu a rozdal dětem 120 adventních kalendářů. Večer byl ukončen čtyřminutovým
ohňostrojem.
Zájezdy
V listopadu a v prosinci byly uspořádány dva zájezdy. Jeden byl v sobotu 24. listopadu ve
spolupráci s cestovní kanceláří Katja-tour do Tropical Island v Berlíně, kterého se zúčastnilo
21 zájemců, druhý v neděli 16. prosince do Prahy na vánoční trhy na Staroměstském náměstí
a do Národního divadla.
Adventní věnce
Převážně pro ženy se uskutečnila akce vázání adventních věnců v sobotu 8. prosince. Přišlo
22 zájemců, kteří si za paušální poplatek mohli za pomoci odborné poradkyně vyrobit svůj
vlastní adventní věnec.
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Sportovní klub Strupčice
Po zimní přípravě se rozběhla jarní část mistrovských soutěží. A mužstvo, které mělo za
sebou nepříliš vydařenou zimní přípravu, vstoupilo do jara nad očekávání dobře, ale postupně
se jeho výsledky zhoršovaly, takže se propadlo na konečné 13. místo. Vedoucím mužstva byl
Marián Benčič a trenérem Jaroslav Vaňous.
B tým dospělých vstupoval do jara s ambicemi na vítězství v okresním přeboru, což se
potvrdilo. Mužstvo postoupilo do krajské I. B třídy. Postup B týmu do krajské soutěže přepsal
dějiny klubu. Strupčice ještě nikdy neměly v kraji dvě mužstva dospělých. V průběhu jara
působil u mužstva jako vedoucí Václav Pašek a jako hrající trenér František Jančička.
Dorost prožíval jednu z nejhorších sezón. Hlavní příčinou bylo nestabilní vedení mužstva. Pro
jaro přislíbil pomoc Marián Benčič, takže dorost nakonec v soutěži pokračoval. Došlo
k určitému zlepšení ve výkonech, ale přesto skončilo mužstvo na posledním místě. Mužstvo
vedl Marián Benčič, trenérem byl Milan Šlégr.
Starší žáci dosáhli v konečné bilanci velmi pěkného výsledku – obsadili 4. místo. Mladší žáci
skončili na 5. místě, starší přípravka na 7. místě. Žáky a přípravku vedli v průběhu jara trenéři
Zdeněk Vostrý, Luděk Pěnkava a Petr Šnajdr.
Jarní sezóna byla zakončena 23. června tradičním turnajem – 63. ročníkem Memoriálu hrdinů,
kterého se kromě domácích (A i B týmu) zúčastnil celek Sokola Srbice. Proti minulým létům
byl turnaj zpestřen o utkání strupčické staré gardy, v jejíž sestavě nastoupila celá řada
jubilantů, kteří v roce 2012 dovršili 60 let, s mužstvem staré gardy Slavie Praha. Strupčické
mužstvo prohrálo 1 : 15, protože hráči Slávie byli mnohem mladší a byli mezi nimi dokonce i
fotbalisté, kteří aktivně působili v klubech vyšších soutěží. Po zápase se všichni aktéři
přesunuli do prostor sportovního areálu, kde proběhla beseda s hráči Slávie a zábava
u bazénu.
V červenci byla na fotbalovém hřišti provedena rozsáhlá rekonstrukce travnaté hrací plochy –
odstranění cca 600 m2 trávníku z nejvíce poškozených míst, jeho nahrazení novým travnatým
kobercem, provzdušnění celé hrací plochy a prosypání pískem. Prací se zúčastnili téměř
všichni fotbalisté z mužstev dospělých.
A mužstvo zahájilo přípravu druhý týden v červenci společně s hráči B týmu. Koncem měsíce
16 hráčů (A i B týmu) odjelo na soustředění do Maďarska k Balatonu. Vstup do soutěže se
hráčům sice vydařil nad očekávání, ale jejich další výkony nebyly dobré. Kádr nebyl zcela
kompletní – vyloučení, zranění, dovolená, takže mužstvo skončilo na konci tabulky. Klíčovou
příčinou poklesu výkonnosti byla ale špatná tréninková morálka. Dokonce se několikrát stalo,
že se ze dvou mužstev (A i B), na hřišti sešlo jen 3 až 5 hráčů. Vedoucím mužstva byl Marián
Benčič a trenérem Jaroslav Vaňous.
B tým dospělých nezačal v I. B třídě dobře. Ukázalo se, že bez posil z kádru áčka na soupeře
z krajské soutěže nestačí. Ve funkci vedoucího mužstva byl Václav Pašek, jako trenér začal u
mužstva působit Jaroslav Vostrý st. za asistence Františka Jančičky.
Soutěž dorostu doznala proti předchozímu soutěžnímu ročníku výrazné změny. Vzhledem ke
slabším ročníkům nebylo možné zahájit soutěž s normálním počtem hráčů, takže soutěž se
hrála při počtu hráčů 7 + 1. I přesto bylo nutné tuto soutěž vyhlásit jako sdruženou pro 4
okresy, aby měla dostatečný počet mužstev. Po podzimu mužstvo dorostenců přezimovalo na
7. místě. Minimum dorostenců doplňovalo kádr béčka. Za dorost nastupovali také starší žáci.
Mužstvo vedl Marián Benčič, trenérem byl Milan Šlégr.
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Starší žáci spolu s mladšími žáky zahájili 19. srpna přípravu, po dobrých zkušenostech
z minulého roku, opět v Hradci u Kadaně, poblíž Nechranické přehrady. Po podzimní části
soutěže skončili 3. z osmi mužstev. Mladší žáci dosáhli z mládežnických mužstev nejlepšího
umístění, a to druhé místo z deseti účastníků, a v polovině soutěže byli nejlepší z okresu
Chomutov, protože i tato soutěž probíhala jako sdružená s okresem Louny. Oproti
předchozímu roku chybělo ve Strupčicích mužstvo přípravky, protože klub neměl dostatečný
počet hráčů do této kategorie. Klub pracoval s mladými fotbalisty předpřípravkového věku.
Mužstva žáků vedli trenéři Zdeněk Vostrý, Luděk Pěnkava a Petr Šnajdr.


Sportovní areál
Ve sportovním areálu začala sezóna v dubnu a to nejen drobnými opravami jako každý rok,
ale také dokončením plochy pro stanování na vedlejším pozemku. Ta byla ale v tomto roce
využívána během léta minimálně.
Vedoucí sportovního areálu byla opět paní Eva Nová, správcem pan Petr Šnajdr. Správce již
nebyl zaměstnán na plný úvazek jako roky předchozí, ale z důvodu snížení nákladů pouze na
poloviční úvazek – měl na starosti hlavně tenisové kurty, údržbu bazénové vody a zalévání
trávníků v celém areálu.
Slavnostní zahájení už 6. sezóny sportovního areálu se uskutečnilo za krásného počasí
v sobotu 19. května. Bylo to na den přesně 5 let, co byl sportovní areál otevřen poprvé. Bazén
přijel odemknout herec Luděk Sobota, představitel předsedy fotbalového oddílu z
filmu Okresní přebor. Bavičem celé akce byl moderátor a DJ Jirka Formánek. Hlavní koncert
– stejně jako před pěti lety – obstarali Maxim Turbulenc. Nechyběl ani půlnoční ohňostroj a
první otužilci skončili v bazénu ještě v noci. Akci navštívilo přes 100 dětí a 370 dospělých
včetně sponzorů, kterých bylo ke třiceti.
Rekordní návštěva bazénu (přesně 600 lidí) byla dne 20. srpna, kdy padaly teplotní rekordy
po celém území naší republiky.
Sezóna byla ukončena 1. strupčickým motorockfestem v sobotu 15. září. Na této akci, které se
zúčastnilo přes 350 návštěvníků, vystoupila skupina Alkohol. To byl ale jediný alkohol, který
se mohl na akci vyskytnout, protože 14. září byla vyhlášena celostátní prohibice.
Hospodaření areálu skončilo více než 300tisícovou ztrátou. Pro příští rok se počítá se
založením s.r.o. Sport a kultura se 100% vlastnictvím obce. Bude zařizovat provoz areálu a
organizování kulturních akcí.
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Sbor dobrovolných hasičů
Výjezdy jednotky:
3. 4. vzplanula tráva od trafostanice v Hošnicích
4. 5. taktické cvičení v Mateřské škole ve Strupčicích
26. 5. likvidace včelího roje v Malém Březně
1. 6. taktické cvičení v základní škole
9. 6. likvidace vos v Chomutově
13. 6. likvidace obtížného hmyzu ve Strupčicích
29. 6. likvidace obtížného hmyzu na návsi v Okoříně
14. 7. likvidace obtížného hmyzu v Malém Březně
28. 7. likvidace obtížného hmyzu (vos) ve Strupčicích
28. 7. likvidace obtížného hmyzu (sršní) ve Strupčicích
26. 8. likvidace obtížného hmyzu ve Strupčicích
17. 10. zasahovala jednotka u požáru rodinného domu ve Strupčicích.
5. 11. vyjela jednotka do obce Pyšná na pomoc k vyproštění havarovaného autobusu.
16. 12. odčerpávala vodu z prasklého vodovodního řádu u čp. 90 ve Strupčicích.
Akce v roce 2012
17. 3. proběhlo v Blatně plnění odznaků odborností, které splnilo 12 členů.
24. 3. se v hasičské zbrojnici konala “odborka“ strojník, velitel a cvičitel. Získalo ji 7 členů.
21. 4. se mladí hasiči zúčastnili branného závodu v Blatně. Starší žáci obsadili 2. místo,
mladší skončili na 5. místě a nejmenší obsadili 1. místo – neměli v hojně zastoupené
přípravce konkurenci.
16. 5. se již potřetí zapojili finanční sbírkou do boje proti rakovině v rámci tzv. Sluníčkového
dne.
25. 5. odměnili mladé hasiče – zorganizovali pro ně výlet na Safari a ZOO ve Dvoře
Králové.
26. 5. předvedli svoji techniku na Bambiriádě v Chomutově.
2. 6. se konal v Nezabylicích Den požárních disciplín mladých hasičů – závěrečné kolo hry
Plamen. Strupčičtí absolvovali 6 disciplín. V hodnocení celého roku skončili na 3.
místě.
3. 6. vypomohli obci Vysoká Pec při čištění tamního koupaliště před sezónou.
8. 6. proběhly na strupčickém hasičském cvičišti a koupališti závody v požárním útoku
profesionálních hasičů z celého Ústeckého kraje.
9. 6. se konal již potřetí závod v požárním útoku mladých hasičů. Starší žáci vybojovali 1.
místo, mladší žáci 2. místo, přípravka 3. místo. Odpoledne se konaly i závody
dospělých. Ve velké konkurenci obsadili muži 2. místo a ženy 1. místo.
16. 6. soutěžili v hasičském fotbale na “Hasičení“ v Malém Březně, kde skončili na 5. místě.
23. 6. v závodě “O pohár starosty města Jirkova“ obsadili muži i ženy 2. místo.
24. 6. se zúčastnili Dne záchranářů v Mostě.
18. 8. pořádali ve Strupčicích už 3. ročník minigolfu.
25. 8. se ve Spořicích konal poprvé v okrese požární útok z cisterny. Tento závod přes
velkou konkurenci vyhráli.
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7. 9. zahájil svou činnost kroužek mladých hasičů. Bylo registrováno 40 dětí.
29. 9. proběhly zahajovací hry Plamen mladých hasičů ve Strupčicích. Přípravka obsadila 1.
a 4. místo, mladší žáci 4. a starší 3. a 5. místo.
13. 10. se konala halová soutěž ve Spořicích, kde přípravka obsadila 1. a 4. místo, mladší žáci
1. a 6. a starší žáci 2. a 5. místo.
5. 12. SDH pořádal pro “hasičské“ děti Mikulášskou nadílku a 21. 12. již 4. vánoční besídku.
Strupčičtí hasiči získali dotaci ve výši 591.000 Kč. Téměř všechny tyto peníze půjdou
na vybavení těch nejmenších.
V roce 2012 postoupila Jednotka požární ochrany Strupčice z kategorie JPO 5 do kategorie
JPO 3, což znamená pro jednotku pokrytí většího území.


Počasí
Leden
Začátek roku se teplotně pohyboval v plusových hodnotách (6°C, 8°C). Postupně se
ochlazovalo o 1°C. Od 6. – 9. 1. byly dny deštivé, větrné, ale na severu republiky i
v Krušných horách řádil orkán Andrea s přívaly sněhu (5°C). 12. 1. bylo odpoledne 9°C,
večer přišla krátká bouřka s deštěm. 13. 1. bylo ráno -2°C, celý den sněžilo (4°C). 19. 1. celý
den propršel, ale odpoledne 20. 1. už sněžilo (3°C). Do rána nasněžilo10 cm sněhu. 22. ledna
dopoledne svítilo slunce, odpoledne pršelo, takže sníh roztál (5°C). 24. 1. pršelo se sněhem
(4°C). Slunce se objevilo až 26. 1., i když bylo -6°C. Další tři dny byly zamračené (-2°C).
Poslední dva dny byly slunečné, ale mrazivé (-9°C).
Únor
První tři dny bylo v noci -14°C, přes den svítilo slunce (-9°C). 4. února byla nejchladnější noc
(-22°C). Až do 13. 2. bylo ráno -14°C a dny slunné, ale studené (-7°C). 14. 2. bylo v noci 8°C, přes den -2°C, večer začal poletovat sníh. Do rána nasněžilo 5 cm. 16. 2. bylo ráno na
teploměru -4°C, odpoledne -3°C. 17. 2. celý den pršelo. Pršelo i 19. 2. dopoledne. Od 20. 2.
bylo odpoledne kolem 3°C. 23. – 26. 2. bylo v noci 0°C, přes den polojasno (5°C). 28. 2.
pršelo, 3°C. 28. 2. se vyčasilo – svítilo slunce, odpolední teploty se vyšplhaly k 8°C.
Březen
První týden v březnu byly ranní teploty -1°C, odpolední 5°C, dny byly slunečné. 6. a 7. 3.
bylo v noci 0°C, odpoledne 7°C. Do rána napadlo několik centimetrů sněhu, ale odpoledne
pršelo, takže sníh zmizel. Následovaly dva slunné dny, na teploměru bylo 8°C. 11. 3. pršelo
celý den (6°C). Od 12. – 14. 3. bylo zataženo, přes den 6°C., ale další dny byly plné slunce a
teploty příjemné – odpoledne bývalo kolem 17°C, 24. 3. 20°C, 28. 3. dokonce 28°C. 29. 3. se
obloha zatáhla, ochladilo se na 12°C. 31. 3. silný vítr přinesl déšť, který se navečer změnil na
sníh.
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Duben
První dubnový den byl polojasný, odpolední teploty jen 8°C. Od 2. 4. se postupně oteplovalo
(3. a 4. 4. 15°C). 7. 4. nastalo pravé aprílové počasí – v jednom dni se střídalo sluníčko se
sněhovými přeháňkami. Sníh poletoval i 8.4. V noci 9. 4. rtuť teploměru klesla pod nulu (5°C), odpoledne vystoupala na 12°C. Další dny byly zamračené. Slunce sice svítilo 13. 4., ale
následující dva dny byly opět zatažené, s dešťovými přeháňkami (8°C). 17. a 18. 4. bylo ráno
chladno (-1°C), ale odpoledne 12°C, 19. 4. dokonce 16°C. Od 20. 4. bylo zataženo, ranní
teploty kolem 3°C, odpolední do 16°C. Závěr měsíce byl teplý – odpoledne 29. 4. bylo na
slunci 27°C.
Květen
1. května bylo ráno11°C, odpoledne jen 17°C, ale další den byl přímo letní – ráno 14°C,
odpoledne 28°C a bouřka, místy s kroupami. 3. 5. bylo ještě odpoledne 21°C, ale 4. 5. pouze
19°C. Od 5. 5. do 8. 5. bylo zataženo s dešťovými přeháňkami (15°C). Následovaly tři krásné
dny – slunce a příjemné teploty (11. 5. odpoledne až 30°C, ale večer se obloha zatáhla a déšť
přinesl velké ochlazení). 12. 5. – 18. 5. bylo ráno kolem 3°C, odpoledne maximálně 14°C.
Teplé počasí se vrátilo od 19. 5. – svítilo slunce, 23. 5. bylo odpoledne dokonce 28°C.
Poslední tři dny bylo polojasno, teploty o něco nižší (kolem 23°C).
Červen
První dva dny nového měsíce byly polojasné s dešťovými přeháňkami, odpoledne bylo 16°C.
3. 6. pršelo celý den, teploty v dalších dnech ještě o několik stupňů klesly. 7. 6. bylo ráno
10°C, ale odpoledne až 24°C. Hezké počasí vydrželo do 9.6. Následující den bylo zataženo,
navečer sprchlo. 11. a 12. 6. bylo 21°C, 13. 6. 18°C. 14. červen byl nejchladnější červnový
den – na teploměru bylo pouhých 15°C. 15. 6. se oteplilo na 21°C. Následovaly čtyři krásné
dny – na slunci bylo 30°C. 20. 5. v noci silná bouřka přinesla déšť, ale hezké počasí vydrželo
do 23. 6. Další den bylo polojasno, navečer se zatáhlo a večer sprchlo (26°C), takže
následující dva dny byly chladnější (20°C). 27. 6. bylo přes den zase krásně (25°C), ale v noci
opět silně bouřilo. Noční bouřka byla i 29. 6., ale poslední den bylo nádherně (28°C).
Červenec
Prázdniny začaly sluncem a 25°C. Odpoledne bylo ale jen polojasno a večer sprchlo. 2. 7.
byla velká bouřka. Déšť a bouřky provázely více než polovinu červencových dnů. Dny byly
polojasné, i když bylo teplo (25°C). Od 12. 7. se ochladilo na 20°C. Od 13. 7. do 18. 7. pršelo
každý den (15. 7. i bouřka), na teploměru bylo pouze 20°C. Slunce se objevilo 19. 7. (25°C),
ale další tři dny byly opět deštivé s teplotami kolem 20°C. Až 24. 7. se teplota zvedla na
27°C, slunce svítilo i následující dva dny (31°C). Od 29. 7. se teploty snižovaly – 31. 7. bylo
23°C.
Srpen
Na začátku srpna byly dny slunečné s vysokými teplotami (až 32°C). Od 4. 8. do 8. 8. se ale
vrátily deštivé dny a teploty klesly (25°C). V dalších dnech sice nepršelo, ale teploměr 10. a
11. 8. neukazoval více než 19°C. Od 12. 8. se počasí vylepšovalo – 16. a 17. 8. už bylo 25°C.
18. 8. panovala tropická vedra (až 37°C). Horké byly nejen dny, ale i noci. V noci na 22. 8.
byla bouřka, která mírně snížila teploty v dalších dnech (26°C). 30. 8. začalo večer pršet.
Pršelo i 31. 8. a výrazně se ochladilo (15°C).
Září
V první polovině měsíce bylo ráno kolem 12°C, přes den svítilo slunce, odpolední teploty do
24°C. Od 12. 9. – 15. 9. bylo zataženo, ochladilo se na 17°C. Následovaly tři slunečné dny –
18. 9. bylo až 24°C. Od 19. 9. se opět ochladilo, přes den bylo 15°C. Od 25. 9. svítilo slunce a
odpoledne bylo 22°C. Modrá obloha a slunce vydržely i poslední dva dny.
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Říjen
Od 1. 10. byly ranní teploty kolem 7°C, odpolední do 20°C. Nejteplejší den byl 6. 10. – to
bylo na teploměru 22°C. 7. 10. dopoledne pršelo, ochladilo se na 13°C. Následující 4 dny
byly sice slunečné, ale teplota se výš nevyšplhala. 12. 10. přišel odpoledne silný déšť, ranní
teploty spadly na 1°C, odpolední na 8°C. Další týden byl slunečný s ranními teplotami kolem
4°C, odpoledne bylo 13°C. Od 18. 10. nastaly mlhavé dny, přes den bylo 13°C. 26. 10. začal
v noci padat sníh. Sníh padal i celý následující den. 28. 10. byly přes den tři stupně, 29. 10.
spadly v noci teploty pod nulu (-2°C). 31. 10. byla ráno na teploměru nula, odpoledne 7°C.
Listopad
1. listopadu až do odpoledne pršelo, ráno byly 4°C, odpoledne 6°C. 4. 11. opět pršelo,
odpolední teploty jen 7°C. Pršelo i 7. 11. a k dešti se přidal i vítr (8°C). Od 8. 11. – 10. 11.
bylo zataženo, ranní teploty 3°C, odpolední kolem 7°C. 11. 11. celý den lilo. Další dva dny
bylo ráno 5°C, odpoledne 9°C. 14. a 15. 11. byly v noci -2°C, odpoledne pouze +2°C. 16. a
17. 11. bylo polojasno, ranní teploty 1°C, přes den 6°C. 18. 11. bylo celý den mlhavo, ale
následující den svítilo slunce (7°C). Od 21. 11. byly dny mlhavé, teploty přes den 8°C. V noci
na 29. 11. pršelo se sněhem, denní teploty byly jen +2°C.
Prosinec
1. 12. svítilo slunce, ráno bylo na teploměru -5°C, odpoledne nula. Ale další den byla mlha,
ráno -4°C, odpoledne -2°C, do rána napadl poprašek sněhu. V noci z 3. 12. na 4. 12. napadl
další sníh. 5. 12. se večer vytvořila ledovka (+2°C). 6. 12. celý den poletoval sníh (-2°C).
7. 12. a 8. 12. bylo v noci mrazivo (-12°C), přes den -6°C. 9. prosince odpoledne začal padat
sníh. Chumelenice byla i 10. 12. a 11. 12. – celkem napadlo 3 cm. Sníh poletoval i 12.12.
Následující tři dny byly mlhavé, mrazivé – ranní teploty až -10°C, odpolední -5°C. Další dva
dny pršelo, přes den byly +2°C. 18. 12. a 19. 12. opět sněžilo (5 cm), ale do Štědrého dne sníh
roztál. Sváteční dny byly zachmuřené. Od 27. 12. – 30. 12. bylo mlhavo, přes den -2°C.
Poslední den roku byl polojasný, s denními teplotami +6 °C.
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Kronika za rok 2012 byla dopsána k 30. dubnu 2013 a byla k zápisu schválena.

Luděk Pěnkava
starosta obce Strupčice

Kristýna Králová
kronikářka
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