Kronika obce Strupčice
za rok 2000

Úvodem
Jmenuji se Kristýna Králová. Jsem vdaná, žiji v Jirkově.
Studovala jsem Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, obor český jazyk a tělesná výchova
pro 2. stupeň základní školy. Až do svého odchodu do důchodu jsem učila na 1. ZŠ v Jirkově.
Od roku 2007 jsem kronikářkou města Jirkova.
V roce 2011 jsem byla oslovena, abych napsala zpětně kroniku obce Strupčice od roku 2000
(kromě roku 2009, kdy kroniku obce napsala slečna Ivana Zalabová, tehdejší kronikářka
obce).
Ve Strupčicích žijí mí přátelé – Ing. Jaroslav Tourek a Ladislava Tourková, moje bývalá
kolegyně. Při svých návštěvách ve Strupčicích jsem viděla, jak se tato obec vyvíjí a jak roste
do krásy.
Zdroje, ze kterých jsem čerpala:
internet (události ve světě a v České republice),
jirkovská kronika (počasí),
Strupčický občasník (dříve Informační občasník)
a pan starosta Luděk Pěnkava.
Věřím, že se v obci najde někdo, kdo se stane kronikářem, protože kronika nemá význam
pouze pro současnost, ale i pro další generace.
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Svět v roce 2000
 Na začátku roku vznikl skandál s financováním německé CDU a to způsobilo politický pád
Helmuta Kohla.
 V březnu se papež Jan Pavel II. omluvil jako první papež v historii za hříchy, kterých se v
minulosti dopustili představitelé katolické církve.
 Dne 26. března se v Rusku konaly prezidentské volby, jejichž jednoznačným vítězem a
prezidentem Ruské federace se stal Vladimír Putin.
 V Zimbabwe obsadili v dubnu černošští veteráni války za nezávislost více než 1000 farem
bílých osadníků. Mnoho z nich pak raději opustilo zemi.
 V Jugoslávii se po převratu v Bělehradu stal po Slobodanu Miloševiči prezidentem Vojislav
Koštunica.
 6. dubna oznámili vědci, že se jim podařilo poprvé přečíst genetickou výbavu člověka.
 V září se v australském Sydney konaly olympijské hry. Slavnostnímu zahájení přihlíželo sto
deset tisíc diváků na stadionu a tři miliardy diváků u televizorů.
 Svět a hlavně Evropu postihla nová ropná krize. Cena ropy výrazně podražila. Řidiči a
dopravci přistoupili k nejrůznějším formám protestů včetně blokády dálnic. Všichni žádali své
vlády, aby snížily spotřební daně, které jsou příliš velkou položkou v ceně ropných produktů.
 V listopadu zachvátil střední Evropu strach z nemoci tzv. šílených krav. Nemoc BSE se poprvé
objevila v roce 1985 v Anglii.
 Koncem listopadu umožnilo Nizozemsko jako vůbec první země světa eutanazii smrtelně a
nevyléčitelně nemocných lidí.
 Dne 13. prosince uzavřel nejvyšší soud USA pětitýdenní soudní bitvu o výsledek
prezidentských voleb. Novým prezidentem USA se stal George Bush. Soudní závěr voleb a zcela
nepatrný rozdíl 0,3% – nejtěsnější v dějinách USA v počtu odevzdaných hlasů pro oba hlavní
kandidáty, vzbudil značný ohlas po celém světě. Bush získal více přímých volitelů, avšak jeho
konkurent Al Gore získal celkově větší počet hlasů od voličů.
 Dne 15. prosince byla definitivně uzavřena jaderná elektrárna v ukrajinském Černobylu, která
v roce 1986 způsobila dosud největší civilní jadernou katastrofu.
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Rok 2000 v naší republice
•Do nového roku 2000 vstoupila republika bez schváleného státního rozpočtu. To se projevilo
také v hospodaření obcí, které musely začít s provizorními rozpočty. To znamená, že se z
obecního rozpočtu hradily jen režijní či obligatorní náklady obce, investice jen výjimečně.
•Dne 14. května skončilo mistrovství světa v ledním hokeji (hrálo se v Rusku) a naši obhájili
loňské zlato. Ve finále se utkali se Slováky. Světový hokej ovládly země bývalého
Československa.
•V ČR byl automobilový benzín dražší oproti loňskému roku zhruba o deset korun. Jeho cena
stoupla až na třicet Kč za litr. K této hranici se blížila i výrazně levnější nafta. Koncem roku cena
ropy poněkud klesla, neboť se zvýšila její celosvětová těžba.
•Na letních olympijských hrách získala Česká republika 2 zlaté medaile (oštěpař Jan Železný,
Štěpánka Hilgertová – vodní slalom), 3 stříbrné a 3 bronzové medaile.
•Dne 26. září začalo v Praze výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.
Sešli se tu nejvýznamnější bankéři světa. Pro ČR to byla nejvýznamnější hospodářská a finanční
událost roku. Na zasedání se delší dobu připravovala také policie, protože se předpokládal příjezd
mnoha odpůrců globalizace světové ekonomiky. K protestům došlo a hordy různých živlů z
celého světa proměnily střed města v bojiště. Došlo ke škodám na majetku, byli ranění.
•Den 28. září byl vyhlášen státním svátkem – Dnem české státnosti.
•Začátkem října byl první blok jaderné elektrárny Temelín uveden do předzkušebního provozu.
Až do poloviny října trvala blokáda hraničních přechodů rakouskými odpůrci jaderné elektrárny.
Vláda musela dokonce podat stížnost k EU.
•29. října uprchl z věznice Mírov na Šumperku Jiří Kajínek, odsouzený na doživotí za
dvojnásobnou vraždu. Byl dopaden a zatčen po čtyřiceti dnech.
•Dne 21. listopadu zemřel ve věku 78 let Emil Zátopek, čtyřnásobný olympijský vítěz, nejlepší a
nejslavnější český atlet 20. století. Byl živou legendou pro celý sportovní svět.
•Dne 12. prosince zvolila Poslanecká sněmovna vůbec prvním veřejným ochráncem práv
(ombudsmanem) Otakara Motejla. O zřízení tohoto úřadu se vedl mezi politiky dlouho spor, když
například ODS ho vůbec nechtěla. Sídlo úřadu je v Brně.
•Uprostřed vánočních svátků vyvrcholila krize v České televizi, která vznikla po jmenování
nového generálního ředitele. V důsledku toho televize dokonce dva dny vůbec nevysílala.
•Koncem roku skončil v ČR prodej olovnatého benzínu. Je to další krok k ochraně životního
prostředí.
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Volby
12. listopadu se konaly v celé republice volby do senátu a do krajských zastupitelských sborů. Ze
7 182 503 občanů, kteří byli zapsáni ve voličských seznamech, přišlo převzít volební obálky 2
416 385 občanů, tedy 33,64%. V našem kraji byla účast ještě nižší (z 649 187 voličů se k volbách
dostavilo 192 665 voličů, tedy 29,68%). V severočeském regionu navíc zvítězili (jako v jediném
v republice) komunisté. Jedním z důvodů byla velká míra nezaměstnanosti v okresech Chomutov,
Most a Teplice. 2. kolo voleb do senátu se konalo 17. listopadu.
Volby ve Strupčicích
Počet zapsaných voličů 512, účast 159 voličů, tj. 31,1%
Krajské zastupitelstvo
Poř.
1
2
3
4
5
6
7

Politická strana
Poč. hl.
KSČM (33)
45
ODS (3)
31
ČSSD (39
22
Čtyřkoalice (12)
14
Strana venkova (8)
13
Nezávislí (4)
11
Republikáni M. S. (24)
10

%
29,6
20,4
14,5
9,2
8,6
7,2
6,6

Poř.
8-9
8-9
10-11
10-11
12-14
12-14
12-14

Politická strana
Poč. hl.
ČSDH (17)
2
SŽJ a SZ (30)
2
ČSS (5)
1
VRS (35)
1
HA (19)
0
SOP (23)
0
K. PB a KAN (38)
0
Celkem platných h. 152

Senát – 1. kolo
Poř.
1
2
3
4
5

Politická strana
Polit. přísl. Poč. hl. % obdr. hl.
Ing. Ladislav Drlý (3)
KSČM
43
30,9
Jiří Novák (2)
ODS
30
21,6
Ing. Jiří Leitner (4)
NEZ.
28
20,1
Ing. Bohumil Bocian (1)
ČSSD
22
15,8
Zdislava Binderová (5)
4-KOAL.
16
11,5
Počet platných hlasů celkem
139

Senát – 2. kolo
Počet zapsaných voličů 513, účast 112 voličů, tj. 21,8%.
Poř. Jméno, příjmení, číslo
Polit. přísl. Poč. hl. % obdr. hl.
1 Jiří Novák (2)
ODS
71
64,5
2 Ing. Ladislav Drlý (3)
KSČM
39
35,5
Počet platných hlasů celkem
110
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%
1,3
1,3
0,7
0,7
0,0
0,0
0,0

Statistické údaje
Počet obyvatel k 1. 1. 2000: 573
Počet obyvatel v obcích:
Obec
narozených zemřelých přistěhovaných odstěhovaných přestěhovaných
6
5
1
Strupčice
1
1
Hošnice
3
Okořín
1
2
1
Sušany
celkem
5
0
9
5
2
Přehled o počtu obyvatel:
Obec
Okořín
Strupčice
Hošnice
Sušany

dospělí (muži/ženy)
104 (55/49)
329 (155/174)
41 (24/17)
48 (25/23)

děti
cizinci
(muži/ženy) (muži/ženy)
6 (2/4)
0
31 (15/16)
2 (1/1)
5 (3/2)
0
7 (4/3)
0 (0/0)



Zprávy z obecního zastupitelstva
13. 1. obecní zastupitelstvo schválilo
plán akcí na rok 2000
a) Oprava budovy čp. 160 ve Strupčicích (budova, v níž je obecní byt a pivnice)
b) Oprava místní komunikace v Hošnicích a vybudování vjezdů k domům
c) Oprava opěrné zdi u kostela ve Strupčicích
d) Oprava chodníku ve Strupčicích od čp. 67 (Grolmusovi) k čp. 120 (Pomahačovi)
e) Oprava budovy Obecního úřadu Strupčice
f) Rekonstrukce rozvodů vody a topení v ZŠ ve Strupčicích
4

7. 2. uložilo starostovi
požádat o dotace z Fondu obnovy venkova na akce: Oprava budovy OÚ, rekonstrukce topení a
vody v ZŠ, oprava bytového domu čp. 160 ve Strupčicích a oprava místní komunikace
v Hošnicích.
6. 3. schválilo
vstup do Sdružení měst a obcí – akcionářů ČS a.s. a zaplacení vstupního příspěvku 0,20 Kč na
akcii. Výsledek výběrového řízení na akci “Rekonstrukce topení a vody v ZŠ“: 1. Vrbenský MUS
Most (po doložení zdůvodnění mimořádně nízké ceny).
3. 4. zastupitelstvo zamítlo
přihlášku do soutěže “Vesnice roku 2000“.
2. 5. schválilo
rozšíření veřejného osvětlení před domem p. Lenka, Strupčice čp. 171.
5. 6. obecní zastupitelstvo schválilo
navýšení víceprací při opravě budovy OÚ čp. 51, předběžně 265.000 Kč,
uložilo starostovi
zajistit zaregistrování Informačního občasníku na ministerstvu kultury z důvodu jeho dalšího
vydávání.
3. 7. zastupitelstvo vzalo na vědomí
schválení dodatečné dotace z Fondu obnovy venkova na akci “Rekonstrukce vody a topení v ZŠ“
ve výši 200.000 Kč.
31. 7. obecní zastupitelstvo schválilo
opravu strouhy (u Trhlíků) v Okoříně firmou Kejř, vyvezení skládky za stodolou p. Skalického,
opravu propustí na chodníku v Sušanech čp. 30 – 40, okopírování kronik obce a školy ve Státním
okresním archivu Kadaň v ceně do 3.000 Kč, trasu optického kabelu, která prochází katastrem
obce (okraj Hošnic).
4. 9. schválilo
výstavbu stožáru (vysílače) pro mobilní síť Eurotel nad Strupčicemi na pozemku MUS a.s.
s podmínkou, že nebudou rušeny ostatní antény v obci, umístění kontejnerů na zelený odpad
v obci (včetně osad) do 15. 9. 2000.
2. 10. obecní zastupitelstvo schválilo
provedení rekonstrukce NN sítě a veřejného osvětlení v osadě Okořín uložením do země, opravu
stropu a natažení sítě pod strop v tělocvičně ZŠ.
30. 10. schválilo
položení asi 30 m žlabovnice v Sušanech firmou Kejř, trasu optického kabelu přes katastr obce
(kabel Praha – hranice SRN), označení obecního vozidla samolepkou “Obecní úřad Strupčice“.
27. 11. schválilo
rekonstrukci NN sítě a VO uložením rozvodů do země v katastru celé obce Strupčice. Objednání
brožury “Strupčice“ v počtu 250 ks v ceně 13.000 Kč.
19. 12. obecní zastupitelstvo schválilo
smlouvu s Podnikem služeb Jirkov na nakládání s odpady na rok 2001, trasu optického kabelu
v k.ú. Sušany, projekt na stavbu a opravy rozvodů NN a veřejného osvětlení v Hošnicích.


5

Hospodaření obce
V důsledku toho, že státní rozpočet ČR na rok 2000 byl schválen teprve 3. března 2000, byl
rozpočet obce schválen obecním zastupitelstvem až 2. května 2000. Do té doby hospodařila obec
v rozpočtovém provizoriu. Rozpočet obce na rok 2000 byl konstruován jako vyrovnaný
s plánovanými příjmy a výdaji ve výši 8.698.400 Kč.
Příjmy celkem
Daňové příjmy, místní poplatky, dotace
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy za ŠJ při MŠ
Pronájem nemovitostí a pozemků
Bytové hospodářství
Za sběr odpadu (pytle)
Za vydobývané prostory (šachta)
Z činnosti místní správy (též prodej IM)
Úroky
Ostatní
Výdaje celkem
Silnice, chodníky
Na dopravní obslužnost
Provoz ČOV – voda, el. energie, nákup služeb
Mateřská škola – energie, plyn, voda, opravy
Základní škola – provoz
Základní škola – oprava vody a topení
Jídelna v MŠ
Knihovna
Obnova kulturních hodnot (kostelní zeď)
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře (el. energie)
Záležitost kultury, dary
Tělovýchovná činnost
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení – elektrická energie
Pohřebnictví
Komunální služby
Sběr a svoz komunálního odpadu
Veřejná zeleň
Požární ochrana
Místní zastupitelské orgány – platy a pojiš. zaměstnanců
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Skutečnost
10.411.174,79
4.654.052,10
38.951
61.844
97.670,60
268.915,70
48.120
4.813.682
234.422,40
189.791,99
3.725

Rozpočet
8.698.400
4.053.400
0,00
75.000
15.000
400.000
45.000
4.000.000
30.000
80.000
0,00

Skutečnost
12.871.823,91
2.927.288
52.069,80
513.862,60
124.634,35
1.062.437
1.973.365,50
64.539,94
11.929,20
201.820
2.736,60
25.713,40
14.003
62.137,60
43.392,20
205.221,20
0,00
288.644,40
181.903,80
3.283,80
1.423
399.794

Rozpočet
8.698.400
2.469.600
15.000
263.000
131.500
1.063.000
0,00
80.500
24.000
0,00
0,00
0,00
2.700
0,00
41.000
180.000
2.500
2.000
401.000
0,00
4.500
243.500

Výdaje na volby
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů + pojištění majetku
Finanční vypořádání s OkÚ z minulých let
Splátka půjčky

13.032,50
2.556.017,64
81.966,38
608
2.060.000

0,00
1.636.600
78.000
0,00
2.060.000

Kroniky obce
O prázdninách se podařilo ve Státním okresním archivu Kadaň pořídit kopie uložených školních
kronik a pamětní knihy obce. Cena pořízení kopií činila 1.053 Kč. Přehled materiálu, jenž je
uložen na OÚ (ZDŠ):
Kronika české státní školy ve Strupčicích 1924 – 1937 (česky – originál)
Pamětní list otevření české školy ve Strupčicích 1926 (česky – kopie)
I. Kronika školy ve Strupčicích 1876 – 1897 (německy – kopie)
II. Kronika školy ve Strupčicích 1898 – 1933 (německy – kopie)
III. Kronika školy ve Strupčicích 1933 – 1938 (německy – kopie)
Válečná pamětní kniha obce Strupčice 1914 – 1918 (německy – kopie)
Kronika školy v Okoříně 1906 – 1945 (německy – originál)
Zbývá opatřit kopie dvou dílů kroniky obce Okořín. Kronika obce Strupčice se ztratila v roce
1968(69).



Z historie obce
Před 80 lety – 16. 1. 1920 – byla ve Strupčicích v domě čp. 11 otevřena česká jednotřídka,
předchůdkyně později nově postavené, 29. 8. 1926 otevřené, české školy.
Ze starých pověstí
Literatura: Viktor Karell: Sagen des Bezikes Kommotau (1930), Emil Puchmajer: Pověsti
Chomutovska (1987)
Bludičky, které lze spatřit za noci, nejčastěji na močálovitých místech, byly kdysi pro pocestné
tajemnou a nebezpečnou záhadou. Zvláště mnoho bludiček se prý dříve ukazovalo na lukách
mezi Hošnicemi a Malým Březnem (louka Witschlav), kde tropily své neplechy. Lidé, kteří šli
v noci do Bylan či Vršan, nebo odtamtud, uviděli najednou před sebou světlo a domnívali se, že
jde někdo s lucernou stejnou cestou proti nim. Když pak pocestný šel kus cesty za světlem, tak
náhle zmizelo a on tam stál zmatený a bezradný.
7

Strupčice
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1354, ale podle archeologického výzkumu v lokalitě
je doloženo, že okolí obce bylo osídleno již v pravěku více jak před 4 000 lety, i když se nedaří
určit přesný okamžik, kdy obec vznikla. V polovině 14. století byla obec ve vlastnictví Newlase
ze Zecz. Po mnichovské dohodě byly Sudety obsazeny německou armádou. 8. května 1945 byla
obec osvobozena příjezdem sovětských tanků, načež následoval odsun Němců žijících v oblasti
do Německa. Do opuštěných stavení se začali stahovat přistěhovalci z vnitrozemí.
Pamětihodnosti
٭Kostel svatého Václava
٭Boží muka u vesnice
٭Krucifix
٭Socha Panny Marie
٭Socha svaté Anny
٭Socha svatého Jana Nepomuckého
٭Socha svatého Václava
٭Smírčí kříž
Hošnice
Hošnice jsou malá vesnice, část obce Strupčice v okrese Chomutov. Nachází se asi 2 km na jih od
Strupčic. Prochází zde silnice II/251. Hošnice leží v katastrálním území Sušany o výměře
7,77 km2.

Sušany
Sušany jsou malá vesnice, část obce Strupčice v okrese Chomutov. Nachází se asi 3,5 km na
jihovýchod od Strupčic. Prochází zde silnice II/251.
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Ze života obce
 Bylo zřízeno veřejné osvětlení před hostincem v Okoříně a před domem p. Lenka ve
Strupčicích.
 Pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací bylo provedeno oplocení domu v majetku obce
– Strupčice čp. 160 (tzv. Česká škola).
 6. května se uskutečnilo ve Strupčické pivnici již 5. setkání bývalých žáků předválečné České
školy ve Strupčicích. První setkání bylo v roce 1989, druhé až v roce 1994, ale potom už každé
dva roky (1996, 1998). Na setkání přišlo 30 bývalých žáků ČŠ, jejich průměrný věk byl 72 let.
Mnozí přijeli z daleka: Ingolstadt (SRN), Varnsdorf, Plzeň, Karlovy Vary, Praha a další místa
naší země.
 14. 6. proběhlo jednání OÚ se zástupci MUS a firmy Gelamon s tím, že se provede měření
intenzity otřesů a že trhací práce budou koncem roku 2000 ukončeny.
 Voltižní družstvo JK Zooparku Chomutov, ve kterém cvičily V. Panchártková ze Strupčic, A.
Jedličková a S. Petrboková z Okořína, se v roce 2000 zúčastnilo 3 národních závodů. Skupina
osmi děvčat obsadila první, druhé a třetí místo. S. Petrboková, která v kategorii A obsadila 3x
druhé místo, se nominovala na dva mezinárodní závody. Na jednom z nich se probojovala do
finále a stala se náhradnicí pro mistrovství světa v německém Mannheimu.
 Byla dokončena celková rekonstrukce silnic v Hošnicích v nákladu 2.150.000 Kč, oprava
budovy Obecního úřadu Stupčice za zhruba 1 mil. a oprava střechy na domě v majetku obce čp.
160 ve Strupčicích (pivnice) nákladem cca 620.000 Kč.



Kultura
Po mnoha letech se ve Strupčicích obnovily díky hostinci TRIO dvě tradice – maškarní plesy.
27. února se v hostinci konal dětský maškarní ples, který se setkal s velkým zájmem – přišlo 130
dětí a dospělých. 18. března proběhl Josefovský maškarní bál pro dospělé. I ten byl úspěšný (30
masek a téměř 100 dalších hostů). 8. dubna pořádalo sdružení TRIO ve spolupráci s firmou Jatka
Strupčice ochutnávku masných výrobků. Tato akce kvůli malému zájmu občanů už tolik úspěšná
nebyla. SK Strupčice pořádal 23. dubna velikonoční zábavu s pomlázkou. V neděli 30. dubna se
konal slet čarodějnic. Před půlnocí byly čarodějnice, které vyrobily děti ZŠ, upáleny. Následoval
půlnoční prvomájový průvod obcí. Zúčastnilo se jej 150 lidí. 6. května se ve společenském sále
uskutečnil historicky první turnaj v korunovém maplu. Z 16 hráčů se vítězem stal p. František
Liška. 3. června se v rámci oslav Dne dětí konala dětská diskotéka. 2. září oslavil hostinec TRIO
páté výročí otevření své provozovny. 30. září pořádal pouťovou zábavu, aby tak přispěl k udržení
tradice Václavské poutě ve Strupčicích, která byla kdysi známá svou velikostí v širokém okolí.
1. 10. se u příležitosti oslav patrona Strupčic, sv. Václava, uskutečnila slavnostní poutní mše,
kterou svým zpěvem doprovázelo Anonymní pěvecké sdružení z Jirkova. 25. listopadu (podruhé
v roce 2000) se konal turnaj v korunovém maplu. Přijelo 12 hráčů z Jirkova, ze Strupčic se
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zúčastnilo pouze 8 lidí, ale ve finále se utkali místní hráči, zvítězil Karel Jetenský. 3. prosince
byla v hostinci TRIO mikulášská nadílka pro děti, v Okoříně se konala v hostinci pana Kolčavy.
Rozloučení s rokem 2000 bylo v hostinci TRIO 31. prosince.



Základní škola a mateřská škola
Ředitelka školy: Mgr. Dana Ostapčuková
Počet pedagogů: 11
Počet žáků: 132, z toho 3 integrovaní
Základní škola
1. kalendářní pololetí
V roce 2000 škola používala počítačovou učebnu, kterých v tomto roce bylo v ČR pouze několik
desítek. Nabídla občanům možnost využití této učebny, kde byl pro veřejnost k dispozici i
internet. Oslava Dne dětí se ve škole uskutečnila 1. června. Děti si místo vyučování opékaly
buřty, soutěžily na hřišti a jezdily na kolech na dopravním hřišti.
2. kalendářní pololetí
Přes prázdniny proběhla kompletní výměna rozvodu vody a topení v celém areálu školy. Celá
škola byla vymalována, do osmi tříd byly položeny zátěžové koberce, které zakryly staré studené
betonové podlahy, na mnoha místech již popraskané. Nově byla vybavena žákovská kuchyně pro
výuku vaření. Náklady na rekonstrukci byly 1.782.840 Kč, vícepráce 169.595 Kč, celkem tedy
1.952.435 Kč. Kvůli špatně vyprojektovanému stropu v tělocvičně ZŠ začal strop po částech
padat, proto žáci nemohli tělocvičnu používat.
4. září nastoupilo 16 prvňáčků. Svou činnost zahájily zájmové kroužky pro děti: výtvarný,
keramický, hra na hudební nástroje, dramatický, počítačový. Žáci 2. a 3. třídy jezdily každý týden
do Městských lázní Chomutov na kursy plavání. Kursovné hradil OÚ, dopravu autobusem
sponzorsky zajišťovala firma Kejř. V počítačové učebně škola poskytla v odpoledních hodinách
dětem z první třídy základy seznamování s počítačem. Ve spolupráci s Městskou knihovnou
Chomutov probíhaly některé hodiny literatury v prostorách MK. V prosinci navštívili žáci
dvakrát divadelní představení v divadle v Mostě. Škola připravila pro žáky netradiční
mikulášskou nadílku – místo sladkostí dostali společenské hry, které budou využívat o
přestávkách, v družině a ve školním klubu.
Mateřská škola
3. března se uskutečnil masopustní průvod dětí z MŠ. Děti prošly obcí a navštívily významnější
místa. 23. června pořádala mateřská škola pro děti Noc skřítků. Na mikulášské nadílce 3.
prosince předvedly děti MŠ svůj program.


10

Sportovní klub Strupčice
První mistrovské utkání jarní části odehráli strupčičtí hráči 1. dubna. V průběhu sezóny se na
hřišti SK hrála další utkání – 7. května 5. strupčické derby Fan club Sparta verzus Fan club
Slavia, 8. května 10. ročník fotbalového turnaje Starých gard, který SG Strupčic vyhrála.
Ukončení fotbalové sezóny tradičně obstaral Memorial hrdinů 17. června. Hráči Strupčic tento
turnaj vyhráli po čtyřech letech. Večer patřil na sále především hráčům a jejich manželkám, ale
také funkcionářům, pořadatelům a fanouškům. Nejlepším hráčem jarní části sezóny 2000 se stal
obránce Ota Kovanda. 24. června ukončili sezónu mladší žáci a přípravka. Také oni vyhlásili
nejlepší hráče – v přípravce to byl Tomáš Kučera, v mladších žácích Víťa Luft. Od podzimu byla
přihlášena do mistrovských soutěží tři žákovská družstva: starší žáci, mladší žáci a přípravka.
Z konečných tabulek strupčických mužstev v mistrovských soutěžích
Okresní přebor mužů
7. místo (14 mužstev)
Okresní přebor mladších žáků
7. místo (12 družstev)
Okresní přebor přípravek
5. místo (8 družstev)
Po několika letech se podařilo upravit všechny tenisové kurty natolik, aby se daly nazývat
sportovištěm. Tím se také zvýšil zájem o tento sport. Během prázdnin proběhly tři tenisové
turnaje – ve dvouhře, čtyřhře a smíšené čtyřhře.
Fotbalisté SK Strupčice zahájili vcelku úspěšně podzimní část soutěže. Velmi dobré výsledky
měla především žákovská družstva, u nichž se pozitivně projevil dvoutýdenní letní tábor
fotbalistů v Hajné Hoře u Vimperka v druhé polovině srpna. Družstva mladších a starších žáků
obsadila shodně 5. místa ze 14 družstev. Nové družstvo přípravky, v němž působily i děti
z Hrušovan, hrálo svá utkání na tamním hřišti. Tito malí hráči skončili 5. z 8 soupeřů. Mužstvu
dospělých patřila 6. příčka v tabulce. Nejlepším hráčem podzimu byl vyhlášen opět Ota Kovanda,
v přípravce byl zvolen Vláďa Hrdlička, v mladších žácích Tomáš Hudák a ve starších žácích
Tomáš Lomoz.
14. října se uskutečnilo zamykání tenisových kurtů pro rok 2000. Po odehrání několika
posledních setů se všichni zájemci o tenis sešli v salónku hostince TRIO a ustanovili tenisový
oddíl, který je zastřešen Sportovním klubem Strupčice.



Podnikání, zemědělství a služby v obci
Strupčice
Jatka Strupčice, čp. 20
Autodoprava Milan Komrska, čp. 198
Zámečnictví Kovotrio (Hála, Erlebach), čp. 216
11

Výroba hliníkových součástek – Strupčice čp. 50 – firma Eduard Zeh
Autodílna Šrůma – Svatoš, čp. 76
Truhlář Jan Abrahám, čp. 29
Okořín
DENBACOR – kuchyňské linky, truhlářství, čp. 14
Sušany
Kindl Bronislav – instalatérství, topenářství, čp. 37
Zemědělství
Rostlinná výroba
Zemědělské družstvo Strupčice, čp. 1
Další zemědělci hospodařící na polích v okolí: Marta Divišová, Vladimír Stránský, Jiří Kejř,
Zdeněk Levický (vesměs se jedná víceméně o rodinné farmy).
Živočišná výroba
Chov prasat
Zemědělské družstvo Strupčice – areál vepřína v Sušanech
Služby
Okořínská hospůdka, čp. 46 – Milan Kolčava
Hostinec a sál TRIO ve Strupčicích, čp. 51 – Sdružení TRIO (Luděk Pěnkava, Jaroslav Vostrý,
Jiří Šťastný)
Strupčická smíšenka, čp. 117 – Alois Římal
Prodejna smíšeného zboží, Strupčice čp. 49 – Marika Poláková
Lékař – MUDr. Vladimír Vykus, čp. 12
Pošta Strupčice, čp. 107 – Anna Jarošová
Knihovna, v 1. patře OÚ – Ivana Gregerová
Kadeřnictví ve dvoře obecního úřadu – Anna Koblížková





Počasí
Leden
Začátek ledna byl teplý, teploty se pohybovaly kolem +4°C. Ochladilo se až v polovině měsíce,
kdy denní teploty klesly pod bod mrazu. 20. ledna foukal vítr, padal sníh. 23. 1. bylo -4°C.
Koncem měsíce se opět oteplilo.
Únor
I v únoru bylo neobvykle teplo – ve stínu naměřily teploměry +12°C, na slunci dokonce +18°C.
5. února vykvetly sněženky. Až 13. února začalo opět sněžit a pršet. Toto proměnlivé počasí
trvalo devět dní. Konec měsíce byl deštivý.
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Březen
Občas pršelo, občas sněžilo. 9. března se přihnala vichřice s bouřkou. Bylo +12°C, od 23. 3.
kolem +13°C. Koncem měsíce poklesly teploty na +4°C.
Duben
Teploměry ukazovaly 11°C až 16°C. Uprostřed měsíce se přihnaly deště. V dalších dnech se
začalo oteplovat. 19. 4. bylo 22°C, 22. 4. na slunci dokonce 35°C. 25. dubna kvetly šeříky,
kaštany i třešně. Do konce měsíce bylo 27°C.
Květen
Teplé počasí pokračovalo. 11. května bylo přes den 29°C. Ale 13. května se náhle ochladilo o 10
stupňů. Ochlazení netrvalo dlouho. Poslední dny měsíce bylo dusno. 28. 5. se po dešti ochladilo
na 14°C.
Červen
Postupně se oteplovalo. 10. 6. bylo 29°C, o den později 31°C ve stínu, 22. června bylo
neuvěřitelných 35°C. V následujících dnech přišlo ochlazení – bylo pouhých 18°C.
Červenec
V první polovině měsíce teploty stoupaly sotva nad 20°C. V druhé polovině velmi často pršelo a
teploty jen málokdy vystoupily na 25°C.
Srpen
Ani začátek srpna nebyl teplejší. Teprve 13. 8. bylo 30°C a od 17. srpna začaly i tropické noci po
dnech s teplotami 33°C. Koncem měsíce se opět mírně ochladilo.
Září
Do poloviny září stoupala rtuť teploměru na 22°C. V dalších dnech se ochladilo. 21. září bylo
přes den pouhých 9°C. Do konce měsíce bylo lépe – teploty stouply o deset stupňů.
Říjen
Až do 12. října bylo velmi deštivo. Pak začalo nádherné babí léto. 24. 10. bylo 13°C, 26. října jen
9 stupňů.
Listopad
První jinovatka se objevila 11. listopadu. Přišly mlhy, vítr s deštěm, teploty se pohybovaly mezi
4°C a 9°C.
Prosinec
Polovina měsíce byla zahalena do hustých mlh. 12. prosince pršelo, bylo +12°C. Pak klesla
teplota na +3°C. 15. 12. začalo drobně sněžit. Od 18. 12. mrzlo a denní teploty byly kolem -5°C,
noční -9°C. Mrazy trvaly přes celé vánoční svátky. Den před Silvestrem mírně nasněžilo.
Poslední den roku byl slunečný.
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Kronika za rok 2000 byla k zápisu schválena.

Luděk Pěnkava
starosta obce Strupčice

Kristýna Králová
kronikářka
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