Kronika obce Strupčice
za rok 2002
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Svět v roce 2002
 1. ledna 2002 začalo platit ve dvanácti evropských státech euro.
 Válka v Afghanistánu se protahovala. Na americkou základnu Guantánamo byli dopraveni
první zajatci z hnutí Taliban a organizace Al-Kajda.
 U haagského tribunálu pro zločiny v bývalé Jugoslávii začal proces se Slobodanem
Miloševičem zodpovědným za genocidu Srbů v době ozbrojeného konfliktu.
 Občané Švýcarska se v březnovém referendu vyjádřili pro přijetí do OSN a Švýcarsko se tak
10. září stalo 190. zemí světa, která je členem této organizace.
 15. března začal v Barceloně summit EU, na který byli poprvé přizváni nejvyšší představitelé
13 kandidátských zemí, tedy i České republiky.
 Koncem března znovu začaly boje na Blízkém východě. Izraelci zahájili rozsáhlou vojenskou
operaci, při které chtěli zničit palestinskou teroristickou infrastrukturu a izolovali na celý měsíc
palestinského předáka Jásira Arafata na Západním břehu Jordánu v Ramalláhu.
 Nizozemský a pak belgický parlament schválily jako první na světě zákon o legalizování
eutanázie.
 12. května navštívil bývalý americký prezident Jimmy Carter Kubu a jednal s Fidelem
Castrem. I tato schůzka uspíšila rozhodnutí Kongresu USA, který zrušil zákaz cestování
Američanů na Kubu, který platil čtyřicet let.
 Koncem května podepsali v Kremlu George Bush a Vladimír Putin smlouvu o snížení stavu
strategických jaderných zbraní.
 Vladimír Putin v červenci podepsal zákon o privatizaci zemědělské půdy. Poprvé od revoluce
v roce 1917 se tak v Rusku zavádí možnost její koupě nebo vlastnění jednotlivci.
 Na indonéském ostrově Bali zahynulo 12. října při teroristickém útoku členů organizace Al Káida 202 turistů v jednom z tamních turistických středisek.
 O jedenáct dní později skupina ozbrojených Čečenců vnikla do moskevského muzikálového
divadla a zajala téměř osm stovek lidí včetně účinkujících a diváků jako rukojmí. Po třech dnech
zahájilo ministerstvo vnitra akci za záchranu rukojmí, ale 129 jich zahynulo.
 Významný summit se konal v Praze. Ve dnech 21. a 22. listopadu hostila Praha největší
množství státníků ve své historii. Sešly se zde čtyři desítky představitelů států organizovaných v
NATO a těch, které o přijetí do NATO usilují.
 7. prosince předal Irák inspektorům OSN zprávu o svých chemických, bakteriologických a
jaderných zbraních.
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Rok 2002 v naší republice
•2. ledna sněhové přívaly a silný vítr ochromily dopravu v celé zemi i u sousedů.
•19. března schválila sněmovna zákon o 194 pověřených obcích, na jehož základě se na ně od 1.
ledna 2003 přenesou pravomoci dosavadních 78 okresních úřadů, které zaniknou.
•10. června byl zahájen zkušební provoz prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín.
•14. a 15. června proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zvítězila v nich
ČSSD. 17. června pověřil prezident Václav Havel předsedu této strany Vladimíra Špidlu
sestavením vlády. Ta byla prezidentem jmenována 15. července a byla složena z členů ČSSD,
členů KDU-ČSL a Unie svobody.
•12. srpna začaly katastrofální povodně v Čechách a na jižní Moravě. Na mnoha místech byla
překročena úroveň stoleté, pětisetleté, dokonce i tisícileté vody. V jižních Čechách byla povodeň
již 8. srpna. Lijáky rozvodnily především řeky v Čechách. Oblasti kolem Berounky, Otavy,
Lužnice, Vltavy a Labe se staly místem katastrofální zkázy, která se nevyhnula ani hlavnímu
městu – zatopeno bylo metro, nábřeží Kampy i Karlín. Byl zatopen areál Spolany Neratovice,
docházelo k úniku chlóru.
Následky povodně v číslech:
17 lidí přišlo o život
v 7 krajích byl vyhlášen stav nouze
753 postižených obcí
225 000 evakuovaných lidí
73,3 mld. Kč škod, z toho přes 6 mld. Kč pražské metro
•21. - 22. listopadu se konal summit Severoatlantické aliance v Praze. Do Prahy se sjelo 2500
delegátů, z toho 46 hlav států, zpravodajství zprostředkovávalo 3000 novinářů. Česká republika
investovala do přípravy téměř 800 milionů korun. Na pořádek v Praze dohlíželo celkem 12 000
policistů – 2 950 policistů dohlíželo na bezpečnost státníků, dále zde bylo 3 100 těžkooděnců,
635 vojáků střežilo ruzyňské letiště a odstavená letadla delegací. Do ochrany se zapojilo i 4 500
vojáků a agentů tajných služeb a americké stíhačky F-16 střežily vzdušný prostor.
•ODS, která hledala viníka svého neúspěchu v parlamentních volbách, svolala v prosinci sněm.
Novým předsedou strany se stal Mirek Topolánek.
•31. prosince ve 24,00 hodin přestaly v České republice existovat okresní úřady, jejichž
pravomoc přešla od 1. ledna 2003 na obce s rozšířenou působností.



Volby 2002
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci Strupčice konaných ve
dnech 14. a 15. června 2002
Počet zapsaných voličů
513
Voleb se zúčastnilo
300
Počet platně odevzdaných hlasů
300
Procento účasti
58,48
2

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7-9
7-9
7-9
10-14
10-14
10-14
10-14
10-14
15-18
15-18
15-18
15-18

Politický subjekt (strana, hnutí, koalice)
Poč. hlasů
KSČM (23)
103
ČSSD (3)
64
ODS (22)
60
Koalice KDU-ČSL a US-DEU (25)
30
Sdružení nezávislých (21)
12
Strana zelených (28)
5
Cesta změny (12)
4
Strana venkova – spojené občanské síly (16)
4
Strana životní jistoty (26)
4
Občanská demokratická aliance (5)
2
Volba pro budoucnost (6)
2
Naděje (9)
2
Republikáni Miroslava Sládka (11)
2
Pravý blok (27)
2
Humanistická aliance (7)
1
Česká strana národně sociální (13)
1
Strana zdravého rozumu (15)
1
České sociálně demokratické hnutí (18)
1
Počet platných hlasů celkem
300

Politické subjekty: Národně demokratická strana (1), Demokratická liga (2), Česká pravice (19) a
Republikáni (20) nezískaly ani jeden hlas.
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Strupčice dne 1. a 2. 11. 2002
Celkový počet voličů
509 osob
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 337 osob
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
337 ks
Procento účasti ve volbách
66,21%
Průměrný počet na 1 kandidáta v rámci politického uskupení slouží k využití preferencí voličů –
jestliže kandidát získá v rámci polit. uskupení více než 10% průměrného počtu hlasů, přesouvá se
na přední pozice uskupení.
Poř. Polit. uskupení (volební strana) Poč. obdr. % obdr. Prům. poč. Poč. získ.
hlasů
hlasů
hlasů
mandátů
1. Sdružení pro rozvoj obce (č. 5)
1 045
37,0%
116
4
2. Nezávislí kandidáti (č. 3)
682
24,1%
114
2
3. ODS (č. 2)
571
20,2%
82
2
4. KSČM (č. 1)
267
9,5%
89
1
5. Nezávislá iniciativa (č. 4)
260
9,2%
29
0
Celkem
2 825
100%
9
Pořadí kandidátů podle počtu obdržených hlasů
Kandidáti, kteří se stali členy zastupitelstva obce, jsou označeni podtržením. Počet hlasů, které
kandidát obdržel, není vždy rozhodující pro získání mandátu. Rozhoduje rovněž, kolik mandátů
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získalo politické uskupení, za které dotyčný kandidoval a na jakém místě v rámci tohoto uskupení
skončil.
1. Miroslav Rokoš (ODS)
209
18. Jitřenka Fořtová (KSČM)
70
2. František Jochman (SRO)
174
19. Anna Jarošová (SRO)
69
3. Josef Pěnkava (SRO)
168
20. Naděžda Špačková (NK)
64
4. Alois Římal (NK)
158
21. Pavel Mareš (ODS)
54
5. Luděk Pěnkava (SRO)
153
22. Vladimír Stránský (SRO)
52
6. Radek Podmanický (NK)
151
23. Vlastimil Monič (NI)
51
7. Jiří Šťastný (SRO)
131
24. Jaroslav Valeš (ODS)
50
8. Jaroslav Hudák (NK)
130
25. Andrea Haklová (ODS)
46
9. Jaroslav Vostrý (KSČM)
123
26. Milan Komrska (NI)
46
10. Bronislav Kindl (SRO)
106
27. Pavla Luftová (ODS)
41
11. Dana Ostapčuková (NK)
103
28. Jiří Pop (NI)
40
12. František Janáček (SRO)
100
29. Jan Komrska (NI)
37
13. Marie Krejčíková (ODS)
96
30. Milada Klemsová (NI)
26
14. Robert Pelzman (ODS)
92
31. Vladimír Kotulič (NI)
20
15. František Liška (NK)
76
32. Ivana Erhartová (NI)
15
16. Milan Křivohlavý (ODS)
75
33. Milan Šubrt (NI)
13
17. Jiří Kučera ((KSČM)
74
34. Miroslav Gábor (NI)
12



Statistické údaje
Počet obyvatel k 1. 1. 2002: 618
Počet obyvatel v obcích:
Obec
narozených zemřelých přistěhovaných odstěhovaných přestěhovaných
2
4
7
16
4
Strupčice
1
1
1
1
Hošnice
2
1
2
2
Okořín
1
2
1
1
Sušany
celkem
6
7
11
20
5
Přehled o počtu obyvatel:
Obce
Okořín
Strupčice
Hošnice
Sušany

dospělí (muži/ženy)
111 (57/54)
352(164/188)
44 (25/19)
51 (25/26)

děti
cizinci
(muži/ženy) (muži/ženy)
9 (4/5)
0
36 (19/17)
2 (1/1)
6 (4/2)
0
7 (4/3)
0 (0/0)
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Hospodaření obce
Rozpočet obce na rok 2002 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17. prosince 2001. Byl
konstruován jako vyrovnaný s plánovanými příjmy a výdaji ve výši 12.159.800 Kč.
Příjmy celkem – skutečnost 2002

19.584.360,40

Daňové příjmy
Vodní díla
Základní škola
Školní stravování v MŠ
Knihovna
Zájmová činnost v kultuře
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunál. služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Rekultivace půdy
Činnost místní správy
Příjmy z finančních operací

9.033.339,50
0.00
2.504,20
78.66
1.185,90
17.71
279.778,40
1.63
486.994,14
0.00
8.780.182
580.832,80
321.544,46

Výdaje celkem – skutečnost 2002

12.801.548,34

Využití útulku psů
Sběr a zpracování druh. surovin
Silnice
Záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné dopravy
ČOV
Mateřská škola
Základní škola
Jídelny při školských zařízeních
Školní družiny a kluby + MŠ
Knihovna
Kulturní památky
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Tělovýchovná činnost

720
185.056,80
30
849.907,40
32.465,60
342.674,30
179.458,05
4.677.328,80
357.902,77
117.6
0,00
3.244,20
44.152,30
169.470,90
75.600,60
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Využití volného času dětí a mládeže
Všeobecná ambulantní péče
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
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
Pomoc při živelní pohromě
Požární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Volby do Parlamentu ČR
Volby komunální
Činnost místní správy
Ostatní veř. služby (sčítání lidu)
Finanční činnosti
Ostatní činnosti
Splátky půjček
Rozdíl Příjmy - Výdaje

165.251
131.256,86
139.289,20
252.629,10
24.959,70
569.948,50
189.115
3.804
166.289,20
13.606,44
69.606,44
105
1.33
867.111
7. 228,60
7.228,60
873.111,12
0
90.956,30
0
2.058 000
6.782.812,06


Zprávy ze zastupitelstva
14. 1. zastupitelstvo schválilo
trasu optického kabelu Okořín – důl Běta – Vrskmaň; smlouvu s MUDr. Halounkem z Jirkova na
odchyt volně pobíhajících psů.
11. 2. zastupitelstvo uložilo starostovi
zrušit pracovní místo správce sběrného dvora; zaměstnání dvou lidí od 4. 3. 2002 na veřejně
prospěšné práce, včetně zajištění provozu sběrného dvora.
11. 3. zastupitelé schválili
zaměstnání pí Marcely Repáčové jako zdravotní sestry od 1. 4. 2002 na dobu provozování
zdravotnické praxe v obci; zakoupení zdravotnických potřeb pro ordinaci v maximální hodnotě
30.000 Kč podle požadavku MUDr. Říhy; prováděcí protokol na rok 2002 mezi MUS, a.s. a obcí
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Strupčice na poskytnutí příspěvku 200.000 Kč (ve prospěch obce); koupi kopírky Canon MP
6317 za 32.500 Kč + DPH a převedení stávající kopírky z OÚ do MŠ.
8. 4. schválili
pořízení drtiče větví na sběrný dvůr; výměnu televizních rozvodů v obci Hošnice p. Kotlárem
v ceně 55.385 Kč; delegáta na valnou hromadu SVS Teplice dne 24. 5. 2002 p. Hudáka.
6. 5. schválili
zaměstnání jednoho člověka na VPP v rámci civilní služby; zaměstnat na sekání trávy a úklid
obce tři, popř. čtyři osoby; odkoupení materiálů o Strupčicích z výstavy Jirkovsko z Okresního
muzea v Chomutově.
3. 6. schválili
uložení žulových dlažebních kostek na sběrný dvůr; vstup zdarma na dětské hřiště.
doporučili
Okresnímu soudu Chomutov jako přísedící pí Andreu Haklovou a Květu Popovou.
1. 7. schválili
vybudování dětského hřiště v Okoříně (dvě houpačky, kolotoč, skluzavku, lavičky a stolky do
venkovního prostředí); opravu parketu na společenském sále; rekonstrukci školní kuchyně podle
požadavku hygienika.
29. 7. zastupitelstvo schválilo
dodavatele na akci “Silnice Okořín“ firmu Kejř v ceně 5.749.969 Kč vč. DPH; provedení
hydrogeologického průzkumu hřbitovů ve Strupčicích a v Sušanech.
29. 7. zastupitelé schválili
včlenění MŠ pod právní subjektivitu ZŠ Strupčice od 1. 1. 2003. Finanční dar 100.000 Kč
povodní postižené obci a vyhlášení veřejné sbírky občanů na finanční pomoc obci postižené
povodní (výběr obce proběhl na zasedání zastupitelstva 23.9.).
23. 9. schválili
předání povodňové sbírky obci Chodouny v okrese Litoměřice; pronájem pohostinství v čp. 160
pí Radmile Fakanové na dobu určitou; zahájení prací II. etapy akce “Komunikace Okořín“.
21. 10. schválili
zadání zpracování projektu opravy střechy čp. 29 firmě Bohemia Arch v ceně 44.100 Kč; zrušení
MŠ a školní kuchyně při MŠ jako organizačních složek obce s účinností k 31. 12. 2002; zřízení
nové součásti ZŠ jako příspěvkové organizace s účinností od 1. 1. 2003; zřizovací listinu ZŠ –
příspěvkové organizace obce; podání žádosti o změnu v zařazení příspěvkové organizace do sítě
škol a odvolání ředitelky MŠ z funkce k 31. 12. 2002; firmu na zhotovení veřejného osvětlení
v Okoříně v ceně 717.969,80 Kč s dodatečným odsouhlasením výběru lamp (fa Služby Archman
Havraň).
13. 11. se konalo (1.) ustavující zasedání Zastupitelstva obce Strupčice.
Zastupitelstvo obce schválilo
zvolení starosty p. Luďka Pěnkavy; zvolení místostarosty p. Miroslava Rokoše; zvolení předsedy
finančního výboru Ing. Františka Jochmana; zvolení předsedy kontrolního výboru p. Jaroslava
Vostrého; zřízení stavební komise; zřízení komise pro životní prostředí; zvolení předsedy
stavební komise p. Radka Podmanického; vydávání Občasníku jednou za dva měsíce; nabídnutí
pamětních listů obce Strupčice zdarma na obecním úřadě.
16. 12. zastupitelé schválili
pracovat v roce 2003 v režimu rozpočtového provizoria dle roku 2002 (do doby než bude
sestaven a schválen řádný rozpočet); uhradit ZŠ ve Strupčicích náklady na výuku plavání ve výši
10.290 Kč.
7

Nový starosta pan Luděk Pěnkava: „Mému zvolení samozřejmě předcházela jednání. Stál jsem
před těžkým rozhodnutím. Nabídku jsem nakonec po několikadenním
rozmýšlení přijal a na ustavujícím zasedání byl zvolen. Musel jsem změnit
způsob svých podnikatelských aktivit, které ve Strupčicích mám. Zákon však
nebrání starostovi v podnikání a to ani v místě jeho trvalého bydliště, proto
jsem své podnikání neukončil. Po dvaceti sedmi letech se na místo starosty
Strupčic vrací jméno Pěnkava. Já svého dědu v této funkci již nepamatuji, ale starousedlíci na něj
většinou vzpomínají v dobrém. Budu rád, když se mi podaří, abych i já zanechal za sebou kus
poctivé práce. Také bych si přál, aby lidé měli k sobě blíž, abychom si všichni navzájem
vycházeli vstříc a jako sousedé spolu vždy nacházeli společnou řeč.“





Z historie obce
V roce 2002 oslavily Strupčice 650 let svého trvání. K této příležitosti byly vydány pamětní listy.
Každý list byl originál s evidenčním číslem opařený razítkem farnosti a obce. Zájemci jej
obdrželi zdarma.
12. prosince měly Strupčice druhý největší svátek obce – připomínku povýšení Strupčic na
městečko a udělení práva používat městský znak a zelený pečetní vosk. Toto právo obci udělil
král Ladislav II. Jagellonský roku 1481.
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Život v obci
Práce na zvelebení obcí
Proběhly dokončovací práce na úpravě dvora obecního úřadu. V Hošnicích byla dokončena
rekonstrukce rozvodu elektřiny a veřejného osvětlení.
Přemístění torza sochy
Na strupčickou náves do prostoru před okály bylo přemístěno torzo nejstarší původní strupčické
sochy – kříže z roku 1728, který před 3 – 4 roky stál při cestě na starou Bětu (v místě, kterému se
kdysi říkávalo “im Hulzlaith /Holzleut/“, později u Divišů, u Fridrichů a u Patky). Důvod
přemístění – alespoň jeho částečná rekonstrukce. Na jeho novém stanovišti stávala do 50. let
malá socha sv. Jana Nepomuckého.
Veřejná sbírka občanů
Veřejná sbírka občanů, kterou vyhlásilo zastupitelstvo obce na pomoc povodní postižené obci,
probíhala v září. Hlavním dnem sbírky byla sobota 28. 9., kdy byla schránka na peníze umístěna
na dvoře OÚ. Vybraná částka 3 360 Kč byla přidána ke sto tisícům, které uvolnila ze svého
rozpočtu obec. Finanční dar předal bývalý starosta pan Hudák a ředitelka ZŠ paní Ostapčuková
zástupcům obce Chodouny na Litoměřicku.
Hostinec Zlaťák
Zhruba po ročním fungování ukončil v průběhu prázdnin svou činnost hostinec Zlaťák v čp. 160
(bývalá česká škola). V polovině října tento hostinec otevřela paní Radka Fakanová.
Tip liga čtenářů
V podzimní Tip lize čtenářů Deníku Chomutovska zvítězila paní Ema Jandová (jako odměnu
obdržela televizor). Svým vítězstvím zároveň reprezentovala a zviditelnila obec.


Černá kronika
Hyenismus na hřbitově
V lednu došlo na místním hřbitově ve Strupčicích k odcizení dvou uren. Pachatel je neznámý.
Případ byl předán policii.
Krádeže
V průběhu jara došlo ve Strupčicích ke vloupání do tří domů. Zloději kradli majetek a peníze. Ke
čtvrtému případu krádeže došlo 17. 5., kdy zloděj ukradl přímo z pultu prodejny paní Polákové
pokladnu s dopolední tržbou.
Výtržnictví strupčického mladíka
Obvinění z trestných činů výtržnictví ublížení na zdraví čelí dvaadvacetiletý mladík ze Strupčic,
který se jednoho listopadového večera v jirkovské restauraci Konírna dostal do křížku s dalším o
dva roky starším hostem. Udeřil jej sklenicí od piva do hlavy a způsobil mu řezné rány v obličeji.
Zranění si vyžádalo pracovní neschopnost delší jednoho týdne.
9

Nepoctivý prodejce
Ke koupi nového televizoru a videa za “výhodnou“ cenu 8.000 Kč se nechala zlákat vykutáleným
“obchodníkem“ jedna neopatrná paní ze Strupčic. Když doma “zboží“ vybalila, zjistila, že oba
přístroje jsou staré a nefunkční.
Dopravní nehoda
Osobní automobil Ford Eskort bez registrované SPZ skončil 31. 8. v Bahňáku. Mladík bez
řidičského oprávnění unikl z potápějících se auta střešním oknem. Do vody uniklo menší
množství ropných látek. Zprávu o této nehodě vysílala ve svém zpravodajství televize Nova týž
večer a Deník Chomutovska přinesl krátký článek 2. září.
Vichr
Silný vichr, který zasáhl 28.10. Strupčice, vyvrátil dvaadvacetiletý smrk na předzahrádce domu
čp. 122 (Luftovi), rozlomil čtyřiačtyřicetiletou smuteční vrbu v parku pod kostelem a způsobil
výpadek elektrického proudu v části obce. Větší materiální škody nezpůsobil.



Kultura
Březen byl ve znamení zábav – 3. března se konal dětský maškarní ples, 16. března Josefovský
maškarní rej pro dospělé, 31. 3. velikonoční pomlázková zábava.
20. dubna se odehrál 5. turnaj v korunovém maplu, kterého se zúčastnilo celkem 24 hráčů. 28. 4.
měly Sušany svou každoroční pouť sv. Marka. V místním kostele, jenž je zasvěcen tomuto světci,
se konala poutní mše. Vyvrcholení jara nastalo 30. dubna. Již potřetí pořádal hostinec TRIO
“pálení čarodějnic“, kterých se slétlo na sál 10. Na dvoře se opékaly buřty, grilovalo maso, na
sále se bavilo cca 200 hostů. Po půlnoci, kdy už byly čarodějnice “upáleny“, lidí ještě přibylo. Od
hostince vyrazil do nočních Strupčic prvomájový průvod v počtu min. 230 účastníků. Padl tedy
účastnický rekord z roku 2001 (190 lidí). Akci navštívili redaktoři týdeníku Nástup a fotografie
tří čarodějnic ze strupčického sletu zdobila 9. 5. (č. 18) jeho titulní stranu.
V rámci oslav Dne dětí se uskutečnila 1. 6. diskotéka pro dospělé a 2. 6. diskotéka pro děti.
V sále hostince TRIO se 8. 6. sešli bývalí žáci strupčické předválečné české školy. Zavzpomínat
jich přišlo 23.
19. července oslavil své životní jubileum (50 let) pan Josef Pěnkava. Oslava se konala na hřišti a
zúčastnilo se jí asi 150 hostů, převážně místních, ale i oslavencových přátel a spolupracovníků
z Mostecké uhelné společnosti.
První podzimní akcí byla oslava 7. narozenin hostince TRIO 7. září za mimořádného zájmu
veřejnosti. A nebylo divu, vždyť pivo za 5,- Kč se netočí každý den. Hlavní událostí podzimu
byla Václavská pouť spojená s oslavami 650 let Strupčic. Od 25. září byly na strupčické návsi
pouťové atrakce, 27. 9. se uskutečnil 2. ročník Turnaje vesnic Strupčice, Hošnice, Okořín a
Sušany v kopané a volejbale. Sobota 28. září (ústřední den oslav) se nesla ve znamení
středověku. Zahájil ji průvod obcí, na dvoře OÚ se střídala hudba v podání souboru Semper
Salve, šermířská klání skupiny historického šermu Vítkovci a vystoupení kejklíře. Nechyběla ani
tržnice s řemesly, střelnice z luků a kuší. Večer v sále zněla reprodukovaná hudba pro všechny
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generace. Oslavy ukončila nedělní poutní mše ke sv. Václavu ve strupčickém kostele. Slavnostní
ráz podtrhlo svým zpěvem Pěvecké sdružení Anonym z Chomutova.
19. října v 6. ročníku turnaje v korunovém maplu zvítězil strupčický hráč Stanislav Hakl.
Pořadatelé se rozhodli uspořádat 30. 11. ještě 7. ročník, a tak se 28 přátel karbanu ze Strupčic,
Jirkova, i Mostu utkali v boji o titul “Král mapla“, kterým se stal hráč z Mostu.
5. 12. zavítal do sálu hostince TRIO a do hospody U Kolčavy v Okoříně Mikuláš s čertem. Na
setkání s nimi přišlo 150 lidí ve Strupčicích a 50 v Okoříně. Konec roku mohli občané oslavit
v hostinci TRIO a v pohostinství Zlaťák.



Základní škola a mateřská škola
Ředitelka školy: Mgr. Dana Ostapčuková
Počet pedagogů: 11
Počet žáků: 129 + 6 žáků integrovaných
Základní škola
1. kalendářní pololetí
ZŠ Strupčice patří mezi unikátní zařízení, kde se v jedné třídě učí zároveň žáci základní a zvláštní
školy. Ministerstvo školství vyhovělo žádosti školy a zařadilo do strupčické školy již šesté dítě,
které se bude vyučovat podle osnov zvláštní školy.
V tomto pololetí bylo pro děti zajištěno mnoho kulturních akcí: návštěva divadla Rozmarýnek a
divadelních představení mosteckém divadle, literární pásmo o Janu Nerudovi v podání herců
jihlavského divadla. Děti vytvářely keramické výrobky pro maminky ke Dne matek, čarodějnice
pro akci “Pálení čarodějnic“. V červnu deseti žákům 2. stupně skončila povinná školní docházka.
Všichni byli přijati na střední školy a učiliště, jeden žák byl dokonce přijat na vojenskou
akademii v Brně, kde přijímali pouze osm uchazečů ze 150. V červnu ukončil svou dlouholetou
učitelskou praxi pan učitel Zdeněk Zdražil. Poprvé předstoupil před žáky 1. 9. 1954. Ve
strupčické škole působil 32 let.
O prázdninách byla ve školní kuchyni instalována digestoř na odsávání par a výlevka na vodu.
Nově byly osazeny bezdotykové vodovodní baterie.
2. kalendářní pololetí
Mezi učiteli nejen strupčické školy zavládlo zklamání poté, co se dočkali státem slibovaného
“zvýšení“ mezd. Navýšena byla totiž pouze tarifní část platu a naopak úměrně tomu byla snížena
část pohyblivá (osobní ohodnocení). Správa škol v roce 2002 přešla pod krajský úřad, který
přidělil každé škole prostředky pouze podle počtu žáků. Okresní školský úřad, který do roku
2001 školám rozděloval mzdové prostředky, používal navíc vyrovnávací koeficient, jímž zajistil,
že učitelé malých škol nebyli platově diskriminováni. V roce 2002 měla ZŠ Strupčice o 2 žáky
méně. Zastupitelstvo obce ve snaze udržet učitele ve strupčické škole a zajistit, aby neodcházeli
za vyšší mzdou do měst, přispělo základní škole na mzdy pro rok 2002 částkou 120.000 Kč.
2. září nastoupilo do ZŠ 13 prvňáčků. Žáci 2. a 3. třídy zahájili kursy plavání v lázních
v Chomutově. Dopravu sponzorsky zajišťoval pan Jiří Kejř ze Všestud. V září také proběhla
školní inspekce. V oblasti vzdělávání a výchovy byla škola hodnocena velice dobře, ale
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inspektoři nebyli spokojeni se stavem tělocvičny, chodníků a havarijním stavem budovy čp. 29
(stará budova).
Žáci začali vydávat svůj školní časopis, na který škola získala grant od Open Society Funf (stejná
organizace poskytla škole grant na pořízení internetového připojení). Žáci se mohli zapojit do
mnoha kroužků – výpočetní techniky, hry na hudební nástroje, keramiky, dramatický, výtvarný.
Díky peněžité pomoci Pojišťovny Kooperativa a obce Malé Březno se podařilo vybudovat novou
multimediální učebnu a zároveň společenskou místnost. Na jejím vzniku měl velkou zásluhu i
pan školník, který učebnu vymaloval, obložil dřevem, položil koberec. Během podzimních
prázdnin bylo v areálu pokáceno několik stromů, protože ve třídách byla tma a vlhko. Žáci a
učitelé připravili pro veřejnost 18. 12. vánoční vystoupení ve strupčickém kostele.
Některé úspěchy žáků školy:
•5. místo družstva školy v soutěži Litvínovský choroš
•4. místo žáka 9. třídy v okresním kole matematické olympiády
Mateřská škola
7. března 2002 se 12 dětí ze strupčické MŠ zúčastnilo okresní přehlídky mateřských škol
“Mateřinka 2002“, která se konala v chomutovském divadle. Děti vystoupily tanečními
improvizacemi na lidové téma “Vítání jara“. Strupčická “mateřinka“ byla jedinou venkovskou
MŠ, která se této soutěže zúčastnila. 30. dubna také děti MŠ “pálily čarodějnice“. 3. června paní
učitelky připravily pro děti oslavu Dně dětí.



Sportovní klub Strupčice
Mužstvo dospělých 11. 1. reprezentovalo Strupčice na halovém turnaji ve Wackersdorfu v SRN.
Nádherné prostředí, ani kulisa asi pěti set diváků, strupčickým hráčům příliš nepomohly. Obsadili
7. místo z osmi účastníků.
16. 2. se konala valná hromada členů Sportovního klubu Strupčice. Členové SK zhodnotili
uplynulý rok. Za výbornou práci s mládeží byli oceněni Zdeněk Vostrý a Pavel Glas, kteří měli
největší zásluhu na výsledcích strupčických žáků. Do dalšího roku si sportovci schválili plán
činnosti a údržby sportoviště, kde – stejně jako v předchozích letech – odpracovali stovky
brigádnických hodin. Večer následoval společenský sportovní ples.
Od 1. dubna došlo ke změně ve vedení SK Strupčice. Funkci předsedy klubu opustil po 22 letech
pan Jaroslav Vostrý st. Za práci, kterou v této funkci vykonal, si zasloužil uznání a poděkování.
Novým předsedou byl výborem zvolen dosavadní ekonom klubu pan Luděk Pěnkava, novým
místopředsedou se stal pan Alois Římal a novou ekonomkou paní Jitka Lenková.
Jarní část mistrovských soutěží nejlépe zvládli starší žáci, kteří poprvé v historii klubu získali
žákovský titul přeborníka okresu. Dorostenci se oproti výsledkům z podzimu zlepšili především
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proto, že se podařilo získat několik starších hráčů a nemuseli tak za dorost nastupovat třináctiletí
hráči. Mladší žáci a hráči přípravky střídali lepší výkony s horšími. Dospělí dopláceli na špatnou
zimní přípravu, a tak se propadali tabulkou níž a níž.
8. května sehrála Stará garda Strupčic přátelské utkání s bývalými hráči VTŽ Chomutov.
Sváteční odpoledne bylo věnováno oslavencům, kteří se v roce 2002 dožili životního jubilea (Jiří
Kouba 60, Josef Pěnkava, Zdeněk Vostrý, bratři František a Jaroslav Julišové, Rostislav Rajm 50
a Roman Huptych 40 let).
V průběhu června se změnil vzhled a stav místního sportoviště. Ke stávajícímu přístřešku a
kiosku přibyla další část přístřešku a také se propojila střecha přístřešku a kabin. První
“zatěžkávací“ zkouškou těchto prostor byla nejprve tzv. závěrečná žáků a dorostu 28. 6. a 29. 6.
závěrečná dospělých po skončení turnaje 53. ročníku Memoriálu hrdinů, ve kterém hráči Strupčic
obsadili 3. místo. Nejlepšími hráči byli ve svých kategoriích vyhlášeni: Pavel Glas (přípravka),
David Glas (mladší žáci), Tomáš Hudák (starší žáci), Tomáš Lomoz (dorost), Alois Římal
(kategorie dospělých).
Před prázdninami bylo v areálu fotbalového hřiště dokončeno dětské hřiště (houpačky, kolotoč,
prolézačky, skluzavka, pískoviště, basketbalový koš). Finančně celou akci zajišťoval obecní úřad.
Využil dotaci od Mostecké uhelné společnosti na podporu rozvoje regionu. Pracovně akci
zajišťovala zámečnická firma pánů Hály a Erlebacha, stavební práce firma Kejř a truhláři firmy
Hartman (pp. Abrahám, Šnajdr, Kovařík). Brigádnicky se podíleli také členové výboru SK a
někteří hráči mužstva dospělých. Hlavním koordinátorem a duchovním otcem celého projektu byl
pan Josef Pěnkava (často i “samostatným“ brigádníkem).
Poslední dva prázdninové týdny strávilo 23 žáků a dorostenců na letním soustředění ve
sportovním areálu v Krásném Dvoře u Podbořan. Celou náročnou akci organizačně zajistil
především p. Jaroslav Vostrý st.
Podzimní část mistrovských soutěží začala pro hráče stupčických mužstev na kvalitním trávníku.
Zatravnění proběhlo ve dvou etapách. Nejprve v březnu hráči mužstva A a několik hráčů staré
gardy položili travnaté drny ze starého hřiště před branky. Na konci června pak hráči mužstva A
navozili před branky a do vyšlapaných míst hlínu smíchanou s pískem a zasili travní semeno.
Pravidelné zavlažování (p. Josefem Sýkorou) a sekání trávy (p. Václavem Dvořáčkem) trávě
mimořádně prospělo. Po skončení podzimní části soutěží mužstvo dospělých se vymanilo
z bezprostředního ohrožení sestupu. Dorost odehrál svou soutěž dobře a skončil v první polovině
tabulky. Starší žáci, kteří poprvé v historii klubu hráli krajskou soutěž I. A třídu, skončili na 9.
místě ze 14 účastníků. Přípravka se umístila uprostřed tabulky. Po skončení sezóny byli vyhlášeni
nejlepšími hráči: Alois Římal ml. (mužstvo A), Lukáš Kurkin (dorostenec), Ondra Binder (st.
žák), Miroslav Kolčava (přípravka).



Podnikání, zemědělství a služby v obci
Strupčice
Jatka Strupčice, čp. 20
Autodoprava Milan Komrska, čp. 198
Zámečnictví Kovotrio (Hála, Erlebach), čp. 216
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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
Na pozemcích Zemědělského družstva Strupčice hospodařila firma ZVS (p. Kraus).
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
Pavel Vlasák, Sušany čp. 9
Vladimír Stránský – 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 – ordinace v přízemí obecního úřadu – MUDr. Miloš Říha
Pošta Strupčice, čp. 107 – Anna Jarošová
Knihovna, v 1. patře obecního úřadu
Kadeřnictví ve dvoře obecního úřadu – Anna Koblížková



Počasí
Leden
2. ledna foukal silný vítr a padal sníh. V dalších dnech v noci mrzlo, teploty klesaly až na -10°C,
přes den se držely mezi -3°C až -6°C. Občas trochu nasněžilo. Od 18. ledna se oteplovalo, teploty
stouply na + 16°C (29. l.).
Únor
Mrzlo jen v noci, pršelo a hned svítilo sluníčko. Pouze 22. 2. klesla teplota na nulu a zároveň se
přihnal silný vítr se sněžením. O den později zahřmělo a několik dní padal sníh. Ten však ihned
roztával, protože při + 9°C až + 11°C nemohl vydržet.
Březen
Dny byly polojasné s ranními teplotami kolem nuly. 13. 3. bylo přes den +16°C. Přeháňky se 22.
března změnily ve sněžení až do 25.3. Teploty se dlouho držely na +3°C až +5°C, teprve 29.
března se začalo oteplovat – denní teploty byly +17°C.
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Duben
2. 4. bylo na slunci 25°C, ale v dalších dnech bylo v noci chladno, po ránu se objevovala i
jinovatka. Odpolední teploty se pohybovaly kolem 9°C a byly doprovázeny přeháňkami a větrem.
Na konci měsíce bylo tepleji – 26. 4. bylo odpoledne ve stínu 22°C.
Květen
1. máj byl teplý, až do 4. května bylo 26°C. Pak se na tři dny o deset stupňů ochladilo a pršelo.
Od 8. května začaly slunné a teplé dny. 12. 5. se sice k večeru přihnala velká bouřka a pršelo
celou noc, ale teplé počasí vydrželo (až 28°C). Pak se začalo ochlazovat. 23. 5. přišla opět bouřka
a denní teploty kolísaly mezi 18°C až 24°C.
Červen
Prvních čtrnáct dnů bylo hezké, skoro letní počasí s občasnými přeháňkami. Po horku přišel déšť
a také bouřka. Od 18. 6. bylo pět dní 31°C až 34°C (20. 6.). 24. června klesly teploty o deset
stupňů a před prázdninami teploty spadly na 19°C.
Červenec
Nestálé počasí panovalo až do 8. července. Pak se oteplilo (29°C), i když často bouřilo a foukal
vítr. Od 18. 7. se postupně ochlazovalo až na 17°C (26.7.). V následujících dnech bylo 32°C.
Srpen
Tento měsíc přinesl katastrofu. V neděli 11. 8. bylo už od rána zamračeno. Odpoledne, večer a
celou noc pršelo. V pondělí ráno 12. 8. byla tma, krajinou se hnal vítr s přívaly deště. Odpoledne
přicházely první zprávy o velikých záplavách v jižních Čechách, které se v dalších dnech šířily
povodím Vltavy, Lužnice, Berounky a Ohře, později Labe od Mělníka. Škody byla odhadnuty na
více jak 70 miliard korun.
Září
Ranní teploty nebyly vysoké, ale odpolední byly kolem 20°C. 5. září bouřka zuřila nad celou
republikou a některé obce na jihu Čech byly opět zaplaveny. Ranní teploty klesaly na 5°C, často
pršelo, i když odpoledne bylo kolem 17°C. Teprve 28. 9. se vyjasnilo a čtyři dny bylo hezky.
Říjen
Po ránu bylo pošmourno, přes den polojasno, odpolední teploty 8°C (10. října), o dva dny jen
6°C. Následující dny byly mlhavé a deštivé. 20. října byla na trávnících po ránu jinovatka.
Odpolední teploty se ještě vyšplhaly k 14°C, ale foukal nepříjemný vítr, který se v noci ze změnil
v orkán (28.10.). Poslední říjnové dny bylo polojasné počasí.
Listopad
V noci na 9. listopad začalo sněžit, ale odpoledne bylo po sněhu, zato pršelo a foukal vítr. 12. 11.
svítilo slunce a teploty vystoupily na 18°C. V následujících dnech bylo opět zamračeno a teploty
kolem + 5°C. Zataženo bylo několik dalších dní a k tomu pršelo a pršelo. Od 25. 11. se sice
oteplilo na 9°C, ale znovu pršelo.
Prosinec
V prvním prosincovém týdnu klesaly denní teploty zvolna až ke 2°C. Pak náhle uhodily mrazy. V
noci bylo až -14°C, přes den kolem -7°C. Obloha byla stále zamračená, jen jediný den byl slunný
(9.12.). O den později bylo ráno -10°C, odpoledne -6°C a večer -13°C. Teprve 12. 12. drobounce
sněžilo. Štědrý den byl bílý, ale vzápětí tálo a pršelo tak moc, že půda nestačila vodu pobírat a
několik měst vyhlásilo 3. stupeň povodňové pohotovosti. Na Silvestra nasněžilo.
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Kronika za rok 2002 byla k zápisu schválena.

Luděk Pěnkava
starosta obce Strupčice

Kristýna Králová
kronikářka

17

