Kronika obce Strupčice
za rok 2003
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Svět v roce 2003
 1. února se nad Texasem rozpadl při přistávacím manévru raketoplán Columbia. Všech sedm
členů posádky i s dvěma ženami a izraelským astronautem Ilanem Ramonem zahynulo.
 12. března byl při atentátu v Bělehradu zabit srbský premiér Zoran Djindjič.
 Nejvýznamnější událostí roku 2003 byla válka v Iráku. 20. března zaútočily americké a britské
vojenské síly na Irák s cílem svrhnout režim Saddáma Husajna. Bagdád byl obsazen 9. dubna,
válečné operace byly ukončeny 1. května, Husajn byl zadržen až 14. prosince poblíž svého
rodiště Tikrítu.
 21. května zasáhlo zemětřesení Alžír (asi 2 800 mrtvých) a ještě ničivější zemětřesení zničilo
27. prosince jihovýchod Íránu (odhadem asi 50 tisíc mrtvých).
 Přes protesty ekologů začalo 1. června v Číně napouštění největší přehrady na světě – Tři
soutěsky.
 Rekordně vysoké teploty v Evropě si v průběhu srpna vyžádaly tisíce obětí. Jen ve Francii
zahynulo přes 10 000 lidí.
 10. září došlo k vraždě švédské ministryně zahraničí Anny Lindhové.
 V říjnových guvernérských volbách v Kalifornii zvítězil Arnold Schwarzenegger, filmový
herec.
 V listopadu v Gruzii proběhla revoluce, které se přezdívá růžová, a opozice si vynutila odchod
prezidenta Eduarda Ševarnadzeho.

Rok 2003 v naší republice
V roce 2003 zemřelo mnoho významných osobností – herec a spisovatel Miroslav Horníček,
operní pěvec Ivo Žídek, Jiří Hanzelka, cestovatel, spisovatel a publicista, cyklista Jan Veselý, ve
věku 107 let poslední žijící legionář z bitvy u Zborova Alois Vocásek, generál Alois Šiška, pilot
bombardéru za 2. světové války v Anglii a pozdější vězeň v komunistických lágrech, Pavel
Tigrid, spisovatel, publicista, politik a jeden z nejvýznačnějších představitelů českého
protikomunistického exilu.
17. ledna schválili poslanci žádost USA o pomoc protichemické jednotky v případné válce proti
Saddámu Husajnovi.
31. ledna definitivně skončila prezidentská dráha symbolu sametové revoluce – Václava Havla. 7.
března složil Václav Klaus prezidentský slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. V dubnu
Evropský parlament ve Štrasburku schválil přístup České republiky a dalších devíti evropských
zemí do Evropské unie.
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14. června přišlo 77,33 % občanů vyjádřit v referendu souhlas s tím, aby se naše země připojila 1.
května 2004 k Evropské unii.
Léto bylo parné (mnohde naměřili teplotní rekordy), suché a pro zemědělce katastrofické.
Nespravedlivé oceňování učitelské práce vedlo učitele 1. září ke stávce, která neměla očekávaný
efekt.
11. října si naši fotbalisté vybojovali účast na příštím mistrovství Evropy. Pavel Nedvěd se stal
nejlepším fotbalistou Evropy.
Miroslav Kalousek byl zvolen na listopadovém sjezdu KDU-ČSL předsedou strany.
Vládu premiéra Vladimíra Špidly v průběhu roku 2003 opustili tři ministři – Jiří Rusnok, ministr
průmyslu a obchodu, ministr obrany Jaroslav Tvrdík a Pavel Rychetský, vicepremiér a ministr
spravedlnosti, který se stal předsedou Ústavního soudu.



Referendum o vstupu do EU
Ve dvou dnech, 13. a 14. června 2003, mohli občané naší země přistoupit k volebním urnám a
poprvé v dějinách země se zúčastnit lidového referenda. Ačkoli pokusy o zapojení občanů do
rozhodování o zásadních změnách pro naši zemi formou referenda bylo v minulosti několik,
například o rozdělení republiky na Česko a Slovensko, nikdy se tato myšlenka neuskutečnila. K
volebním urnám přišlo z 8,26 milionu voličů 4,46 milionů osob (tedy přes 55 %) a z nich 3,47
milionů řeklo ANO (77,33%). V porovnání s ostatními státy, kde již hlasování proběhlo (Litva,
Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko a Malta), jen v Maďarsku přišlo voličů méně (45,6 %) a
jen na Maltě řeklo své Ano Unii méně lidí než u nás (53,7 %).
V Ústeckém kraji přišlo k referendu 50,02 % voličů a 75,65 % z nich řeklo ANO. V okrese
Chomutov to bylo 46,25 % voličů, ANO řeklo 77,06 %.
Výsledek referenda o přistoupení ČR do Evropské unie v obci Strupčice
Počet oprávněných voličů
516
Počet vydaných úředních obálek (voleb se zúčastnilo voličů)
286
Počet odevzdaných úředních obálek
286
Procento účasti
55,4%
Počet platných hlasů
282
Počet neplatných hlasů
4
Počet hlasů ANO
218 77,3%
Počet hlasů NE
64 22,7%
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Statistické údaje
Počet obyvatel k 1. 1. 2003: 602
Počet obyvatel v obcích:
obec
narozených zemřelých přistěhovaných odstěhovaných přestěhovaných
6
8
16
27
7
Strupčice
1
2
1
3
Hošnice
1
7
3
1
Okořín
5
3
1
Sušany
celkem
8
8
30
34
12
Přehled o počtu obyvatel:
obec
Okořín
Strupčice
Hošnice
Sušany

dospělí (muži/ženy)
111 (59/52)
340 (162/178)
46 (26/20)
49 (23/26)

děti
cizinci
(muži/ženy) (muži/ženy)
10 (4/6)
0
31 (15/16)
2 (1/1)
6 (4/2)
0
7 (4/3)
0 (0/0)

 V listopadu oslavili manželé Václav a Vladimíra Římanovi zlatou svatbu.
 Nejstarší občanka paní Kristýna Cibulská, která žila od ledna 2003 v jirkovském domově
důchodců U Dubu, ve věku 93 let 12. 10. 2003 zesnula.



Zprávy ze zastupitelstva
13. 1. zastupitelé schválili
změnu projektu “Komunikace Okořín“ ve smyslu zrušení parkovišť a zachování cesty kolem
návsi,
uložili starostovi
napsat stížnost na intenzitu trhacích prací na MUS a hygienickou stanici.
10. 2. zastupitelstvo schválilo
zajišťování investorsko-inženýrské činnosti sdružením HAMEX a navržené gravitační odvodnění
Srpiny.
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10. 3. zastupitelé schválili
přijetí úvěru ze SFRB ve výši 1 mil. Kč pro poskytování úvěrú majitelům rodinných domů na
jejich opravu, zhotovení přístřešku autobusové zastávky v Sušanech firmou Hála-Erlebach
odmítli
nabídku Správy a údržby silnic Ústeckého kraje na bezúplatné přeřazení silnice č. III/25115 mezi
Sušanami a Škrlí do místních komunikací obce Strupčice.
7. 4. schválili
vstup obce do Mikroregionu Koridor, zakládaného podle § 20 Občanského zákoníku, se vstupním
peněžitým vkladem 1.000 Kč, za podmínky, že do tohoto mikroregionu vstoupí také obce
Vrskmaň, Vysoká Pec a Otvice, a jmenovala pověřeným zástupcem obce p. Luďka Pěnkavu,
veřejnoprávní smlouvu s městem Jirkov o projednávání přestupků v navržené verzi, vstup obce
do Euroregionu Krušnohoří.
5. 5. schválili
znění veřejnoprávní smlouvy s městem Jirkov o sociálněprávní ochraně dětí v navržené podobě,
provedení úprav parčíku kolem pomníku obětem válek v Sušanech, položení trub do strouhy u
hřbitova ve Strupčicích, nákup a vysazení 20 ks tújí kolem parku na návsi ve Strupčicích,
likvidaci stávající zděné čekárny na zastávce autobusu v Okoříně a zhotovení a usazení nového
přístřešku, likvidaci sloupů el. vedení v Okoříně,
stanovili,
že funkce starosty obce Strupčice je funkcí uvolněnou po celé funkční období počínaje dnem
13.11. 2002.
2. 6. schválili
změnu kategorie Jednotky dobrovolných hasičů obce Strupčice na požární hlídku a zaplacení
členského příspěvku Mikroregionu KORIDOR pro rok 2003 ve výši 39.000 Kč.
30. 6. schválili
úpravu dolního rybníka v Sušanech (vyčištění a přemístění bahna, zvýšení přepadu do potoka –
oddělení potoka od rybníka), odebrání vzorků vody v Sušanském potoce, zajištění nápravy ze
strany Zemědělské vodohospodářské správy a zjištění příčiny znečištění potoka, zajištění
odvedení dešťových vod v Základní škole ve Strupčicích a opravu havarijního stavu části chodby
ve škole, zaslání žádosti na DP měst Chomutova a Jirkova o prodloužení spoje ve 12,20 hod. z
Chomutova podle potřeby i do Sušan, zajištění školního stravování od nového školního roku
takto: vybavení kuchyně v ZŠ nerez nádobím, zakoupení gastronádob a termoportu na převážení
obědů do MŠ, opravu silnice v Hošnické ul. ve Strupčicích po dohodě s firmou Kejř Všestudy a
schválení Správou a údržbou silnic Chomutov, zrušení pracovního místa “Pomocný dělník,
hlídač obecní skládky“ k 31. 7. 2003 z důvodu nepotřebnosti této funkce (zrušení obecní
skládky), zrušení pracovních míst “Údržbář budov“ a “Údržbář zeleně“ k 30. 6. 2003 z důvodu
jejich nepotřebnosti, vytvoření pracovního místa “Manipulační dělník pro materiálně-technické
zásobování“ a vytvoření nového pracovního místa “Obsluha sběrného dvora“ s osmihodinovou
týdenní pracovní dobou.
28. 7. zastupitelstvo uložilo starostovi
zajistit vybudování odtoku z jímky dešťové kanalizace u čp. 33 v Hošnicích do rybníka, zajistit
vyčištění rybníka ve Strupčicích a zjistit stav hráze.
25. 8. zastupitelé schválili
zadání zpracování územního plánu obce Strupčice Ing. Arch. Ladislavu Komrskovi, Praha 4.
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22. 9. schválili
výběr firmy Dalibor Vopat, Jirkov, jako dodavatele na opravu střechy obecního domu čp. 46
v Okoříně, rekonstrukci obecního bytu 1+2 v Okoříně čp. 46, vybudování obecního bytu 1+KK
v Okoříně čp. 46, zpracování studie na vytvoření 2 podkrovních obecních bytů v Okoříně čp. 46.
20. 10. schválili
uzavření smlouvy s městem Jirkov o sdružení finančních prostředků k zabezpečení požární
ochrany v obci Strupčice, pořízení EKG pro obecní ordinaci na náklady obce,
vzali na vědomí
rezignaci p. Jiřího Šťastného na mandát člena Zastupitelstva obce Strupčice a vznik mandátu
člena Zastupitelstva obce Strupčice p. Františka Janáčka.
18. 11. schválili
zavedení doplňkového autobusového spoje na trase Strupčice – Malé Březno – Most a zpět a jeho
zajišťování firmou Šustr z Malého Března na zkušební dobu od 18. 11. 2003 do 15. 2. 2004,
prodloužení autobusového spoje Jirkov – Vrskmaň ve 21,00 hod., zajišťovaného DP měst
Chomutova a Jirkova, až do Strupčic od 14. 12. 2003,
uložili starostovi,
aby formou dopisu upozornil České telekomunikace na zhoršený (rušený) příjem televizního
signálu TV Nova ve Strupčicích a v Okoříně.
15. 12. schválili
poskytování úhrady jízdného v plné výši pro dojíždějící žáky prvního ročníku ZŠ Strupčice pro
školní rok 2004/2005, podat trestní oznámení na neznámého pachatele na základě vypracované
zprávy auditu o hospodaření obce za rok 2002.



Hospodaření obce
Do 10. 3. 2003 hospodařila obec v rozpočtovém provizoriu. Dne 10. 3. schválilo zastupitelstvo
obce rozpočet na rok 2003. Sestaven byl jako vyrovnaný s plánovanými příjmy i výdaji ve výši
17.813 tisíc Kč. V průběhu roku byla schválena jedna rozpočtová změna.
Výdaje celkem – skutečnost 2003
Daňové příjmy
Sběr a zpracování druh. surovin
Vodní díla
Základní škola
Knihovna
Zájmová činnost v kultuře
Bytové hospodářství
5

23.896.830,00
11.529.370
3.180
110
2.900
240
27.260
276.550

Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz komunálních odpadů
Rekultivace půdy
Péče o zeleň
Činnost místní správy
Příjmy z finančních operací

5.380
439.940
810
11.001.930
58.250
259.430
291.480

Výdaje celkem – skutečnost 2003

19.735.270

Sběr a zpracování druh. surovin
Silnice
Záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod
Vodní díla
Mateřská škola
Základní škola (vč. mateřské)
Jídelny při školských zařízeních
Školní družiny a kluby + MŠ
Knihovna
Kulturní památky
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Péče o sportovní zařízení
Tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Všeobecná ambulantní péče
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
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 veř. zeleň a vzhled obce
Veřejně prospěšné práce
Požární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Referendum EU
Volby komunální krajské
Volby do evropského parlamentu
Činnosti místní správy

203.160
0
9.341.910
6.110
234.740
71.450
13.250
2.249.020
5.260
0
3.030
3.450
438.890
93.300
0
148.260
6.280
106.530
996.610
883.330
10.230
3.150
936.520
300.860
20.540
140.540
35.890
99.520
880.010
0
586.900
13.730
0
0
1.393.850
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Finanční operace
Převody vlastním fondům
Splátka půjčky fondům SFRB
Rozdíl Příjmy - Výdaje

42.030
466.720
0
4.161.560



Z historie obce
Před sto lety, na základě Výnosu CK Ministerstva obchodu ze dne 3. června 1902, byl ve
Strupčicích 10. května 1903 otevřen CK Poštovní úřad. Byl umístěn v přízemí domu čp. 18 pana
Josefa Wlasáka, přímo pod nově vybudovaným tanečním sálem (bývalá budova Jednoty). První
poštovní úřednicí byla slečna Anna Wolfová z Chebu. Prvním poštovním doručovatelem byl od
roku 1904 pan Florian Schmidt. V roce 1904 postavil kovář Wittmann svůj nový dům (čp. 7) a
pošta v něm získala své nové sídlo. Pošta 1 příslušela k poštovnímu úřadu ve Vrskmani. Poštovní
zásilky se roznášely denně kolem deváté hodiny dopolední. Na poště byl 28. listopadu 1905
otevřen telegrafní provoz. V roce 1938 byl poštovní úřad zrušen a bylo zřízeno pouze poštovní
místo v domě čp. 112. Po válce byla pošta např. v domě čp. 16 a nakonec zakotvila v budově
bývalé záložny společnosti Reiffeisen čp. 107, kde sídlí dodnes.



Život v obci
Vodní živel
Začátek roku nebyl pro obec příliš veselý. Obyvatele potrápil vodní živel. Nejkritičtější situace
byla v pátek 3. ledna. V Sušanech na tom byli nejhůře Kindlovi (čp. 37), Levičtí (čp. 20) a
Haltuchovi (čp. 26). Voda zatopila spodní část návsi. Hlavní příčinou byl ucpaný odtok potoka ze
vsi. Po jeho proražení a pročištění se situace rychle upravila. Ve Strupčicích se za vsí vytvořila
laguna o rozloze cca 1 km2. Voda zatopila dvorek a garáž K. Jetenskému a silně prosakovala do
sklepů Luftům, Tautermannům, Fikertům a Brisudům a dalším v Hošnické ulici. Příčinou bylo
zejména zanesené koryto přeložky Srpiny. Voda se vylila ze břehů a valila se přes silnici
spojující Strupčice a Hošnice zpět do Strupčic. V pátek a v sobotu dopoledne odčerpávali vodu
profesionální hasiči. Situaci monitorovala protipovodňová komise, na místo přijela chomutovská
starostka Ing. Řápková, vše koordinoval Jaroslav Říha. Velkou pomocí bylo nasazení těžké
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techniky, kterou zdarma poskytli pánové Stránský a Kejř. V sobotu 4. ledna začalo mrznout,
takže laguna zamrzla a stav se stabilizoval. Vodu pod ledem odčerpávala 2 čerpadla fy Humeco,
při únorové oblevě pak další 2 čerpadla.
Úvěr
Obec získala ze SFRB úvěr ve výši 1 mil. Kč. Tento úvěr byl určen na opravy bytových a
rodinných domů. Občané, kteří měli o půjčku z tohoto fondu zájem, mohli o ni požádat na
obecním úřadě. Půjčka mohla být poskytnuta max. do výše 50% skutečných nákladů (maximálně
100.000 Kč), zbytek musel případný žadatel uhradit z vlastních zdrojů.
Beseda o vstupu ČR do EU
Beseda se zástupcem Regionálního evropského informačního střediska se uskutečnila 29. dubna
v zasedací místnosti obecního úřadu pod názvem Vstup ČR do EU.
Rekonstrukční práce v Okoříně
V Okoříně se dokončily výměny rozvodů NN a veřejného osvětlení. V říjnu byly dokončeny
práce na komunikacích. Celá akce “Komunikace Okořín“ včetně opravy 300 m úseku nové
dešťové kanalizace stála 7.190.000 Kč. Dokončovala se rekonstrukce střechy na čp. 46
(prováděla firma Vopat z Jirkova). Zároveň se v tomto objektu pracovalo na opravě bytu. Bourací
práce v bytě čp. 46 (omítky a podlahy) provedli zaměstnanci obce.
Oprava komunikací ve Strupčicích
První etapa byla zahájena v prostoru kolem rybníka. Rovněž tam bylo uloženo osm chrániček pro
vedení el. energie, které se bude v roce 2004 ukládat do země.
Obecní úřad
31. 8. 2003 ukončila pracovní poměr účetní OÚ pí Hana Holoubková. Od září vedla účetnictví
obce Ing. Jana Lomozová z Malého Března (vedlejší pracovní poměr). Prováděla i rekonstrukci
účetnictví celého roku 2003. Na místě sekretářky a pokladní pracovala sl. Leona Klimešová,
absolventka obchodní akademie, doporučená úřadem práce, která její mzdu dotovala.
Hospoda v Okoříně
Hospoda v Okoříně změnila během podzimu nájemce. Svou činnost ukončil p. Milan Kolčava a
novým nájemcem se stal p. Martin Kňažko z Mostu.
Veřejně prospěšné práce (VPP)
Od března postupně nastoupilo na práce na údržbě obce 12 pracovníků. Měli velký podíl na
vzhledu obce (včetně osad). Hlavní náplní jejich práce přes léto byla především péče o zeleň.
V podzimních měsících odvedli kus práce na pročišťování koryta Srpiny od Okořína do Hošnic.
Opravili kanalizační šachty v Hošnicích, v Sušanech i ve Strupčicích. V Sušanech vyklízeli
mnohaletý nepořádek v okolí horního rybníka, upravili parčík kolem pomníku, pročistili všechny
ucpané kanalizační propusti. Ve Strupčicích obkopali bytový dům čp. 121 pro následnou izolaci.
Vykopali a zatrubnili strouhu u hřbitova ve Strupčicích a vodoteč do rybníka v Hošnicích.
Odstraňovali následky dvou vichřic, které se přes obec přehnaly. Pomáhali také při opravě
dešťové kanalizace v ZŠ Strupčice a před začátkem školního roku připravili pěkné prostředí i
dětem v mateřské škole.
Myslivecké sdružení
8. listopadu proběhl v okolí Strupčic první hon. Myslivci ulovili 30 kusů zvěře.
Nová výstavba
V roce 2003 byl zkolaudován dům čp. 222 ve Strupčicích.
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Černá kronika
Vandalství
Škodu ve výši zhruba 70.000 tis. Kč způsobil majiteli auta koncem ledna neznámý vandal, který
poškrábal mercedes zaparkovaný před domem ve Strupčicích.
Zloději
V únoru zloději za bílého dne kradli okna z opuštěného domu čp. 9 ve Strupčicích.
Poničený plot
Několikrát byl poničen plot u sběrného dvora, když si šel někdo večer ukrást odpadky (nejčastěji
železný šrot).
Dopravní nehody
27. února si způsobil těžká zranění padesátiletý řidič Škody 120 z Hošnic, který havaroval mezi
Strupčicemi a Okořínem. Ve vysoké rychlosti narazil do stromu. Z vraku ho vyprostili hasiči
pomocí hydraulických nůžek.
9. července mezi Strupčicemi a Hošnicemi havaroval mladík z Pesvic. S automobilem svěřeným
pesvické opravně, kde pracoval, narazil do stromu. Způsobil závažná zranění sobě i svému
mladšímu spolujezdci.
Na stejném místě došlo o půlnoci k tragické nehodě, při níž zahynul dvaašedesátiletý řidič
z Mostu, který při průjezdu pravotočivé zatáčky nezvládl řízení.
O týden později řidič z Malého Března sjel do strouhy a narazil do stromu. Z místa nehody utekl i
se svými společníky a schovali se v nedalekém obilí, kde je našla Policie ČR.
Násilník
Třiadvacetiletý “fanoušek“ ze Strupčic napadl stejně starého muže na fotbalovém hřišti v Místě.
Po slovní rozepři ho začal bít pěstmi do obličeje, vyrazil mu čtyři zuby a kopal do něj. Ještě týž
den vše pokračovalo v baru v Chomutově. Násilník poškozeného kopal do břicha, a když
napadený muž upadl na zem, přidal mu ještě několik ran pěstí do hlavy. Napadený mladík byl
s těžkým zraněním mozku letecky transportován na neurochirurgické oddělení krajské nemocnice
v Ústí nad Labem, kde byl operován. Rváč čelí obvinění z ublížení na zdraví a výtržnictví.
Vražda
V posledním srpnovém týdnu vesnicí doslova otřásla událost, ke které došlo v domě čp. 4.
V pondělí 25. 8. zde byla svým podnájemníkem Romanem Hlavou (již jednou trestaným za
vraždu své matky) brutálně zavražděna paní Věra Stehlíková. Po upozornění sousedů ji 27. 8.
našla policie mrtvou v jejím bytě. Po vyhlášení pátrání se vrah sám přihlásil na policii. 31. 8.
proběhla na místě činu rekonstrukce. Pohřeb paní Stehlíkové se konal 10. září 2003 na hřbitově
ve Strupčicích.
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Kultura
1. ročník turnaje v mariáši se odehrál 18. ledna. Do sálu hostince TRIO se sjelo 52 hráčů
z širokého okolí. Na turnaji nechyběli novináři z Deníku Chomutovska, Nástupu a Práva.
Vítězem se stal p. Kalousek z Postoloprt, z místních hráčů se umístil na 6. místě p. Jaroslav
Tourek. 22. února se konal sportovní ples, 1. března dětský maškarní ples, 15. 3. maškarní rej pro
dospělé. Sto hostů přišlo na velikonoční zábavu. Závěr zábavy pokazila skupinka skinheadů,
která se poprala s dvěma hosty z Chomutova, a vše vyřešil až příjezd Policie ČR. V noci z 30.
dubna na 1. května prošel obcí prvomájový průvod, kterého se zúčastnilo asi 250 lidí. Průvodu
předcházel večerní rej 18 čarodějnic, což byla rekordní účast. 31. května se v bývalé strupčické
střelnici uskutečnil v režii manželů Popových malý potlach. 8. června proběhla na pesvickém
letišti první společná akce Mikroregionu Koridor – dětský den. Dopoledne plné soutěží a různých
ukázek přilákalo asi 150 dětí ze všech vesnic patřících do mikroregionu. 5. a 6. července byl ve
strupčickém hostinci Zlaťák kulečníkový turnaj. 21. srpna – snad poprvé v historii obce – přijel
do Strupčic cirkus. Program slavného cirkusu Berousek pobavil především děti. Akce pro
veřejnost se v místním sále uskutečnila 30. srpna, kdy hostinec TRIO oslavil své 8. narozeniny.
Již 8 let, tj. od roku 1996, platí pro tuto akci mimořádný ceník – pivo za pět, víno za deset korun.
Oslav se zúčastnilo téměř 150 hostů. Od středy 24. září do neděle 28. září probíhala tradiční
strupčická svatováclavská pouť, kterou navštívilo asi 400 lidí. Hlavním dnem oslav byla sobota,
kdy na dvoře OÚ hrála dechovka p. Baranijaka, v sále mohli hosté zhlédnout divadelní
představení, které připravila škola, v zasedací místnosti OÚ byla výstava starých fotografií.
V neděli se konala slavnostní mše v strupčickém kostele. 11. listopadu u příležitosti Dne veteránů
položil starosta obce květiny u pomníků obětem válek ve Strupčicích a v Sušanech.



Základní škola a mateřská škola
Ředitelka školy: Mgr. Dana Ostapčuková
Počet pedagogů: 14
Počet žáků: 122 + 5 žáků integrovaných
Základní škola
1. kalendářní pololetí
Škole byla opětovně udělena výjimka z průměrného počtu žáků (státní normativ je 17 žáků na
třídu, ZŠ Strupčice měla necelých 15). Školy jsou placeny podle počtu žáků, takže pokud ubude
jeden žák, ubudou i peníze Po připojení školky ke škole dostala škola méně peněz než v roce
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2002. Ředitelka školy se zúčastnila přímé televizní diskuse na toto téma a podařilo se získat
téměř 500.000 Kč.
Při zápisu do 1. třídy pro další školní rok byly zapsány pouze tři děti – což byla nejhorší situace
za posledních 20 let. V průběhu školního roku se žáci měli možnost zapojit po vyučování do 14
kroužků. V soutěži ve sběru starého papíru, kterou vyhlásily Sběrné suroviny Liberec, byli žáci
úspěšní – v okrese Chomutov se umístili na 5. místě. Během jarních prázdnin byl po obvodu
školního dvora položen nový chodník ze zámkové dlažby. V březnu školu navštívili školní
inspektoři, aby se podívali na experiment ve výuce žáků, čímž byla skutečnost, že se v jedné třídě
zároveň vyučují děti podle osnov základní školy i děti podle osnov zvláštní školy. Ocenili tvůrčí
atmosféru školy a experiment schválili. 22. 4. škola slavila Den Země. Každá třída si v areálu
školy zasadila svůj vlastní strom. Žáci reprezentovali školu ve sportovních soutěžích: turnaj
v kopané Cola Cola cup, ve volejbale, ve vybíjené. V olympiádě v českém jazyce skončila
zástupkyně školy na 8. místě. Na školní výlet na závěr školního roku jeli žáci 1., 2. a 8. třídy –
navštívili hrad Křivoklát a Koněpruské jeskyně. Výlet jim sponzorovaly firmy: Kejř Všestudy a
Houdek Zaječice. 26. června se v tělocvičně školy uskutečnila školní akademie. Na vysvědčení
mělo 22 žáků vyznamenání, pouze jediný žák měl jednu nedostatečnou.
2. kalendářní pololetí
Od 1. 7. 2003 bylo nutné vybavit školní kuchyni nerezovým nádobím a provést úpravy prostor
podle nové vyhlášky o hygieně provozu stravovacích zařízení. KÚ Ústeckého kraje snížil finance
na neinvestiční výdaje (mzdy), které musí obec hradit ze svých prostředků, pokud chce školu a
školku zachovat. Proto obecní zastupitelstvo rozhodlo spojit obě kuchyně, vybavit pouze jednu
z nich a zaměstnat také menší počet zaměstnanců. Vedoucí kuchyně a kuchařkou zároveň se stala
pí Marie Pomahačová. Vařilo se v ZŠ, do MŠ se obědy převážely ve speciálních nerezových
nádobách, které byly navíc uloženy ve zvláštním, tepelně izolovaném, obalu. 29. 8. nově
nastupující učitelka oznámila, že 1. 9. nenastoupí. Kritickou situaci pomohl zachránit p. učitel
Zdeněk Zdražil, který již byl v důchodu, ale vrátil se zpět do strupčické školy na výpomoc. Na 1.
stupeň nastoupila paní učitelka Martina Millerová z Mostu. Vzhledem k podpoře, kterou obec
škole poskytuje, se rozhodli zaměstnanci školy nezapojit se 1. září do stávky školských
zaměstnanců. Vyučování začínalo již v 7,35 hod., aby žáci stihli odjezdy autobusů. Protože
žákům 8. a 9. ročníku přibyla v rozvrhu 1 vyučovací hodina, bylo nutné pro tyto ročníky zavést
odpolední vyučování.
Ve škole se rozvíjela sportovní činnost. V září začala výuka plavání pro 2. a 3. ročník. Kurs
skončil 13.11, absolvovalo jej celkem 23 žáků. V listopadu proběhl turnaj ve stolním tenise a ve
vybíjené. Protože v říjnu skončila platnost desetihaléřů a dvacetníků, uspořádali ve škole jejich
sbírku “Desetník pro štěstí“. Výtěžek zaslali na celostátní sbírku “Pomozte dětem“.
Mateřská škola
V MŠ došlo ke změně v personálním obsazení. Vedoucí MŠ se stala pí učitelka Marcela
Pichrtová z Chomutova, spolu s ní učila děti pí Jana Hálová. Děti ze školky chodily pravidelně 1x
týdně cvičit do školy, měly zde i svoji malou trampolínu. Společně s dětmi 1. a 2. třídy zhlédly
divadelní představení. Žáci ZŠ je zapojili do společného programu na Mikuláše a na vystoupení
18. 12. v kostele.
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Sportovní klub Strupčice
Zimu trávili fotbalisté tradičně v halách. Dospělí se zúčastnili 11. ledna halového turnaje ve
Wackersdorfu v SRN. V silné konkurenci obsadili 8. místo. Mládežnická družstva se zúčastnila
zimní ligy sálové kopané. Dorost vybojoval 2. místo, starší žáci byli čtvrtí. 15. února se
uskutečnila valná hromada členů SK. Po roce opět došlo ke změně ve funkci předsedy SK.
Dosavadní předseda Luděk Pěnkava odstoupil, novým předsedou byl zvolen Ing. Stanislav Hakl.
Jednatelem pro fotbalové záležitosti byl Jaroslav Vostrý st.
Jarní část mistrovských fotbalových zápasů začaly všechny čtyři věkové kategorie klubu se
střídavými úspěchy. Dospělí na domácím hřišti ani jednou neprohráli, naopak na hřištích soupeřů
ani jednou nevyhráli, takže v konečné tabulce obsadili 10. místo. V družstvu dorostu hrálo i
mnoho chlapců patřících věkem teprve do mladších žáků, proto umístění v horní polovině
tabulky bylo dobrým vysvědčením. Družstvo mladších žáků hrálo v I. A třídě – skončilo na 8.
místě. Přípravka jako každý rok pouze učila chlapce (ale i děvčata) lásce k fotbalu – umístilo se
uprostřed tabulky.
7. května se uskutečnil na místním fotbalovém hřišti již 8. ročník fanouškovského derby Sparta
versus Slávie, ve kterém na penalty zvítězila Slávie. 8. května se konal 12. ročník fotbalový
turnaj starých gard. Domácím se nepovedl už první zápas, a tak nakonec skončili na 3. místě.
Vyvrcholením sezóny byl 28. června již 54. ročník Memoriálu hrdinů. Po vítězství ve finále nad
Otvicemi 4:2 získalo A mužstvo SK Strupčice po roce opět 1. místo.
13. 7. se odehrál první tenisový turnaj roku 2003 ve smíšených čtyřhrách. Zúčastnilo se ho
rekordních 9 párů. Žáci a dorost byli od 9. do 23. srpna na prázdninovém sportovním soustředění
v Pilském Mlýně u Blatné.
Podzimní mistrovské fotbalové soutěže začaly se střídavými výsledky. Největší problém byl
v kategorii starších žáků, kde došlo k úbytků hráčů, a tak musel být tým doplňován hráči
z kategorie mladších žáků.
6. září se konal v Bečově turnaj ve volejbalu Mikroregionu Most-jih. Vítězem se stalo družstvo
Strupčic, obec reprezentovali příslušníci rodin Tourkových a Vostrých.
Podzimní mistrovské soutěže skončily v polovině listopadu. Dospělí obsadili 10. místo,
dorostenci 5. místo, starší žáci, kteří doplatili na odchod mnoha hráčů, byli v tabulce
předposlední. Družstvo mladších hráčů se rozpadlo, proto je vedení klubu ze soutěže odhlásilo.
Nejlepšími hráči v kategorii dorostu byli vyhlášeni Tomáš Hudák, v kategorii dospělých Ota
Kovanda, v kategorii starších žáků David Glas a Ondra Binder.
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Podnikání, zemědělství a služby v obci
Strupčice
Jatka Strupčice, čp. 20
Autodoprava Milan Komrska, čp. 198
Zámečnictví Kovotrio (Hála, Erlebach), čp. 216
Výroba hliníkových součástek – Strupčice čp. 50 – firma Emil Zeh
Autodílna Šrůma – Svatoš, čp. 76
Truhlář Jan Abrahám, čp. 29
Okořín
DENBACOR – kuchyňské linky, truhlářství, čp. 14
Hošnice
KOVAUM – zámečnictví, stavební práce, čp. 12
KORA – výkup kovů, autodoprava, bývalý statek
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
Hospoda v Hošnicích, čp. 12 – firma KOVAUM – Jaroslava Rozsypalová
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 OÚ – MUDr. Miloš Říha
Pošta Strupčice, čp. 107 – Anna Jarošová
Knihovna, v 1. patře OÚ – Libuše Kotlárová
Kadeřnictví ve dvoře obecního úřadu – Anna Koblížková
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Počasí
Leden
V první polovině měsíce bylo chladno, ale slunečno. Sníh napadl 13.1. Od 14. ledna vystoupaly
teploty nad nulu (až + 7°C 15. 1.), takže sníh roztál. Koncem měsíce sníh jen zřídka poletoval.
Únor
Bylo slunečno, mírně mrazivo, až 8. února silně nasněžilo. 12. – 14. února přišly nádherné slunné
dny. Druhá polovina měsíce byla polojasná, mlhavá. Poslední dny (od 24. 2.) vystoupaly teploty
opět k + 5C°.
Březen
Začaly dešťové přeháňky, následovaly mlhavé nevlídné dny. V dalších dnech se teploty začaly
šplhat k odpoledním + 16°C (10.3.). Do 22. 3. kolísaly teploty mezi 5°C až 12°C. Poslední dny
bylo příjemně teplo kolem 17°C. V noci 27. března se přihnala první bouřka.
Duben
Na začátku měsíce byly teploty zase nižší (do + 6°C). Aprílové počasí se sluncem a s poletujícím
sněhem bylo od 6. dubna. 7. 4. ráno bylo všude bílo, ale o den později sníh roztál a 11. 4. opět
nasněžilo a opět roztálo. Od 13. dubna nastalo 5 slunečných, avšak větrných dní. 20. dubna bylo
na slunci 25°C. 30. dubna bylo ve stínu naměřeno 26°C.
Květen
8. května večer se přihnala bouře se silným krupobitím. Dalších pět šest dní pršívalo. Od 22. 5.
nastaly dny téměř letní – kolem 25°C až 27°C.
Červen
První den bylo 28°C a v dalších dech 30°C, 5. 6. 33°C. Až do 15. 6. neklesly denní teploty pod
27°C. Pak se postupně mírně ochladilo (21. 6. bylo 20°C), avšak vzápětí teploty vyšplhaly opět k
28°C. Bouřky se silným větrem přišly 23., 29. a 30. června.
Červenec
Bouřky začátek měsíce ochladily – na teploměru bylo jen kolem 20°C a občas i pršelo. 13.
července se objevila modrá obloha, teploty postupně vystoupaly ke třicítkám. Trochu zapršelo 28.
a 29. července, ale bylo stále vedro.
Srpen
3. srpna bylo dokonce extremně horko (34°C). Až do 13. srpna panovala ve dne tropická vedra a
v noci dusno. Toho dne padl rekord. Nikdy od dob měření teplot nebyla zaznamenána taková
horka: v Kopistech na Mostecku bylo naměřeno 39,5° C. Pak po prudké vichřici a krátké bouři
teploty poklesly zhruba o deset stupňů (25 °C).
Září
Bylo střídavé počasí s teplými odpoledni a občasnými dešti. Koncem měsíce stouply teploty až
na 26°C a postupně až na 30°C (20. a 21. září). Silný vítr 23. 9. přinesl ochlazení.
Říjen
Čtrnáct dní byly ranní teploty kolem 5°C, odpolední kolem 14°C, bylo deštivo. 13. října se
objevila první jinovatka. Mlhy přišly 20. 10. Koncem měsíce se odpolední teploty pohybovaly
kolem 4°C až 6°C, ráno občas slabě mrzlo. První vlhký sníh napadl a roztál 30. 10.
14

Listopad
Zpočátku bylo poměrně teplo – ráno kolem 0, odpoledne až 6°C. Lezavé chladno a temná obloha
po celý den byly 16. 11., ale 19. 11. od rána svítilo slunce. V následujících dnech se opět zatáhlo,
občas mírně zapršelo, teploty kolísaly mezi 7°C a 4°C.
Prosinec
Do 5. 12. byly dny zamračené, mlhavé. 6. prosince se objevil sníh. Ranní teploty kolísaly mezi 0
a -9°C, odpolední se držely kolem nuly. Ale 14. prosinec přinesl překvapení: dvě bouřky, z nichž
ta v noci na 15. prosinec byla i s vydatným deštěm. Následující dny a vánoční svátky byly
poměrně teplé, jen na Štědrý den byla země pokryta tenkou sněhovou pokrývkou, která v
následujících dnech téměř úplně roztála.
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Kronika za rok 2003 byla k zápisu schválena.

Luděk Pěnkava
starosta obce Strupčice

Kristýna Králová
kronikářka

16

