Kronika obce Strupčice
za rok 2004
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Svět v roce 2004
V březnu byly prezidentské volby v Rusku. Vyhrál je opět Vladimír Putin. 14. března se stal
papež Jan Pavel II., který již v říjnu 2003 oslavil 25 let své funkce, druhým nejdéle sloužícím
papežem v historii římsko-katolické církve. Dne 1. května se Evropská unie rozšířila o naši
republiku a o dalších devět zemí. 20. května začal v Istanbulu dvoudenní summit NATO, který
přijal do svých řad Bulharsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Lotyšsko, Estonsko a Litvu. 10.
června začaly ve všech zemích EU volby do Evropského parlamentu. Prezidentské volby
v Ukrajině v říjnu skončily odhalením volebních podvodů, především v oblasti sousedící
s Ruskem, a proto se volby musely koncem prosince opakovat. Vítěz prvních voleb Viktor
Janukovič, dosavadní premiér Ukrajiny, v opakovaných volbách skončil druhý, prezidentem se
stal Viktor Juščenko. Listopadové volby prezidenta USA vyhrál dosavadní prezident George W.
Bush. V době, kdy lidé slavili Vánoce, svátky klidu a míru, ohromila svět nezměrná tragedie,
kterou způsobil následek přírodního jevu poblíž Indonéského souostroví. Byla to pravděpodobně
největší přírodní katastrofa moderní historie. Zemětřesení o síle přesahující 9,0 Richterovy škály
pohnulo mořským dnem západně od ostrova Sumatra v délce asi 1200 km. Následná vlna tsunami
zasáhla nejen oblasti v Indickém oceánu, ale její účinky byly pozorovány i na pobřeží Jižní
Ameriky nebo v Arktidě. Celkem si tato přírodní katastrofa vyžádala přes 220 000 obětí na
životech. Mezi oběťmi bylo i osm Čechů.

٭
Rok 2004 v naší republice
 4. února oslavila první soukromá televizní stanice Nova 10. výročí. Zakladatel Novy Vladimír
Železný se oslav již nezúčastnil vzhledem k napjatým vztahům uvnitř Novy.
 1. dubna došlo k historické události: na povinnou základní službu, která měla skončit na konci
roku 2004, nastoupilo posledních několik tisíc branců. Od 1. ledna 2005 bude armáda složena
pouze z profesionálů.
 Dne 1. května vstoupila Česká republika do společnosti Evropské unie.
 Volby do Evropského parlamentu proběhly v ČR 11. a 12. června. Naše země poprvé poslala
svých 24 poslanců různých politických směrů do tohoto orgánu. Mezi zvolenými poslanci byl i
Vladimír Špidla, který těsně předtím nejen prohrál boj o vedení v ČSSD, ale byl v čele vlády
nahrazen Stanislavem Grossem, nejmladším premiérem Evropy.
 16. srpna zemřel po dopravní nehodě hokejový trenér našich olympijských vítězů z Nagana
Ivan Hlinka.
 V listopadu se konaly senátní a krajské volby. Ve většině krajů zvítězila ODS. V pěti krajích se
stal hejtmanem zástupce z řad KDU-ČSL.
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Volby
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 11. a 12. červa 2004
Výsledky ve volebním okrsku Strupčice
Počet zapsaných voličů
508 osob
Voleb se zúčastnilo
150 osob
Počet platně odevzdaných hlasů
150 hlasů
Procento účasti
29,53 %
Pořadí polit. uskupení (subjektů) – tj. stran, hnutí a koalic (celkem kandidovalo 31 polit. usk.)
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 – 13
11 – 13
11 - 13

Polit. uskupení (číslo)
ODS (6)
KSČM (24)
Nezávislí (32)
SNK a Evrop. demokraté
ČSSD (4)
KDU-ČSL (20)
NEI (28)
Pravý blok (21)
Dělnická strana (16)
Balbínova poetická strana
Strana práce (17)
Strana venkova (25)
Republikáni Miroslava Sládka
Počet platných hlasů celkem

Lídr
Poč. hlasů % obdr. Hl.
Zahradil
38
25,3
Ransdorf
37
24,7
Železný
19
12,7
Zielenec
13
8,7
Rouček
11
7,3
Roithová
9
6,0
Baumbergerová
8
5,3
Cibulka
5
3,3
Vandas
4
2,7
Hutka
3
2,0
Netušilová
1
0,7
Sedlo
1
0,7
Sládek
1
0,7
150

Výsledky voleb do Zastupitelstva Ústeckého kraje konané 5. a 6. listopadu 2004
Výsledky ve volebním okrsku Strupčice
Počet zapsaných voličů
499 osob
Voleb se zúčastnilo
147 osob
Počet platně odevzdaných hlasů
146 hlasů
Procento účasti
29,46 %
Pořadí politických subjektů (stran, hnutí a koalic) ve volebním okrsku Strupčice
(V Ústeckém kraji kandidovalo celkem 20 politických subjektů)
Pořadí
1
2
3

Politický subjekt
ODS ((26)
KSČM (54)
ČSSD (36)

Poč. hlasů % obdr. hlasů
50
34,2
39
26,7
25
17,1
2

4
5
6
7-10
7-10
7-10
7-10
11-15
11-15
11-15
11-15
11-15

KDU-ČSL (8)
Sdružení pro zdraví, sport a prosperitu (35)
Koalice NK+ SŽJ+ SV+ SZR = SOS (31)
US-DEU (14)
Evropská strana důstojného stáří (17)
Nezávislí (19)
Strana zelených (21)
Svobodní (30)
Pravý blok (34)
Evropští demokraté (39)
SNK-sdružená nezávislých (41)
Dělnická strana (47)
Počet platných hlasů celkem

9
6
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
146

6,2
4,1
2,7
1,4
1,4
1,4
1,4
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

Politické subjekty: České hnutí za národní jednotu (25), Strana pro otevřené společenství a Hnutí
nezávislých…(29), Demokratická unie ČR (38), Masarykova demokratická strana (44) a Národní
sjednocení (52) nedostaly ani jeden hlas.

٭
Statistické údaje
Počet obyvatel k 1. 1. 2004: 602
Počet obyvatel v obcích:
obec
narozených zemřelých přistěhovaných odstěhovaných přestěhovaných
4
5
7
16
7
Strupčice
1
Hošnice
1
2
6
Okořín
4
6
1
Sušany
celkem
5
5
13
29
8
Přehled o počtu obyvatel:
obec
Okořín
Strupčice
Hošnice
Sušany

dospělí (muži/ženy)
116 (64/52)
330 (159/171)
49 (26/23)
52 (26/26)

děti
cizinci
(muži/ženy) (muži/ženy)
9 (2/7)
0
32 (15/17)
2 (1/1)
6 (4/2)
0
6 (4/2)
0 (0/0)

 Počet sňatků, které uzavřeli občané ze Strupčic: 4, z Okořína 1, ze Sušan 1
 V listopadu oslavili manželé Václav a Vladimíra Římanovi zlatou svatbu.
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Zprávy ze zastupitelstva
12. 1. zastupitelstvo obce schválilo
cenu za prodej zasíťované parcely č. 355/7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 v k.ú. Strupčice pro
výstavbu rodinných domů ve výši 180 Kč za m² prodejní náklady s těmito podmínkami prodeje:
a) zahájení stavby do 30. 4. 2005
b) kolaudace stavby do 31. 12. 2007
c) parcely budou přidělovány v pořadí došlých žádostí s možností výběru parcel č. 1 až 8,
maximální cenu na vydražení budovy Jednoty ve Strupčicích, včetně pozemku č. 37, ve výši
500.000 Kč
9. 2. zastupitelé schválili
pořízení nového schodiště na půdu kostela ve Strupčicích z důvodu zajištění bezpečného přístup
k věžním hodinám s tím, že polovinu nákladů uhradí farnost – děkanský úřad v Jirkově. Pořízení
a instalaci zajistí p. Miroslav Kolčava v celkové ceně 48.000 Kč včetně DPH.
8. 3. schválili,
aby se na restaurování soch v obci Strupčice (včetně Hošnic a Sušan) podíleli akad. sochař
Michael Bílek, Mgr. Štěpán Bílek a akad. sochař Jaroslav Jelínek dle výhodnějších cenových
nabídek k jednotlivým sochám.
5. 4. schválili
zadání zhotovení 2 ks vrat v ceně 9.000 Kč a 1 ks vchodových dveří v ceně 11.000 Kč pro
budovu OÚ Strupčice p. Miroslavu Kolčavovi, zavedení úřední hodiny policisty z obvodního
oddělení Policie ČR z Jirkova ve Strupčicích. Úřední hodina se zavedla od května 2004 – každou
středu od 15.00 do 16.00 hod. na OÚ ve Strupčicích. Demolici objektu bývalé Jednoty, tj. budovy
čp. 18 ve Strupčicích, zrušení večerního smluvního spoje Vrskmaň – Strupčice zajišťovaného DP
měst Chomutova a Jirkova v nejkratším možném termínu, ukončení smluvní dopravy s p.
Šustrem z Malého Března, tzn. zrušení všech spojů zajišťovaných tímto dopravcem na trase
Strupčice – M. Březno – Most ke dni 30. 4. 2004 z důvodu vysoké finanční náročnosti a
minimálního využívání, poskytování peněžního daru ve výši 1.000 Kč a drobných upomínkových
předmětů u příležitosti vítání nových občánků obce.
3. 5. schválili
uspořádání veřejné schůze 17. 5. 2004 k problematice řešení prostoru návsi ve Strupčicích po
likvidaci objektu bývalé Jednoty, vyzvednutí části sochy Piety pod kostelem (byla 1 m zahrabaná
v zemi)a její přemístění dál od silnice na vhodnější místo, zhotovení protisněhových zábran pro
zimní období, výsadbu živého plotu v Okoříně v ulici “k rozvalinám“ v rámci projektu
rekonstrukce zeleně,
souhlasili
se stavbou telekomunikační “Základnové stanice Strupčice 17026 A“ na pozemku čp. 136/1,
s rekonstrukcí kapličky mezi Strupčicemi a Hošnicemi v režii občanské iniciativy.
31. 5. schválili
ponechání sochy sv. Václava po opravě na původním místě v parku na návsi pod kaštany, koupi
objektu čp. 107 a pozemků čp. 3 a 2/1 v k.ú. Strupčice, z majetku České pošty, za kupní cenu
583.170 Kč, se zachováním věcného břemene bezúplatného provozu pošty na dobu neurčitou,
uzavření smlouvy o dílo s firmou Rekultivace, a.s. na realizaci projektu obnovy veřejné zeleně
v obci Strupčice v hodnotě 150.000 Kč s tím, že 50.000 Kč bude činit dotace poskytnutá MUS,
a.s., právní nástupce, a 100.000 Kč bude čerpáno z rozpočtu obce,
4

souhlasili
se zadáním návrhu řešení prostoru návsi ve Strupčicích jako tématu pro seminární práce studentů
Fakulty architektury ČVUT.
28. 6. schválili
výsledky výběrového řízení na akci “Demolice objektu čp. 18 ve Strupčicích“, tzn., že práce
provede firma DTS Vrbenský, a.s. v ceně 713.297 Kč včetně DPH, vybavení školní kuchyně
gastronomickým zařízením v ceně 168.162 Kč s tím, že část nákladů ve výši 100.000 Kč pokryje
účelově vázaná dotace poskytnutá MUS, a.s., právní nástupce, zbylé náklady ve výši 68.162 Kč
budou pokryty z rozpočtu obce, vybudování asfaltové příjezdové cesty k čp. 41 v Sušanech a
chybějících vjezdů v horní části Sušan.
20. 9. schválili
zadání zpracování projektové dokumentace na vybudování dalších stavebních parcel pro RD na
pozemcích čp. 355/1 a 357/2 v k.ú. Strupčice Ing. Vachulkovi a Ing. Pachnerovi.
16. 10. zastupitelé vzali na vědomí
informaci o probíhajícím průzkumu podloží budovy ZŠ ve Strupčicích.
15. 11. schválili
podání žádosti o poskytnutí dotace ze Společného regionálního operačního programu (SROP) na
vytvoření tzv. Vesnické akademie v prostorách ZŠ ve Strupčicích, prodej plynárenského zařízení,
tj. 9 přípojek k parcelám pro 9 RD ve Strupčicích, firmě Severočeská plynárenská, a.s. za
smluvní cenu 30 tis. Kč.
13. 12. zastupitelé vzali na vědomí
informaci k Závaznému rozsahu projektu “Gravitační odvodnění předpolí výsypky Malé Březno“
a stanovisko obce k tomuto projektu zaslané formou dopisu vedení MUS, a.s., právní nástupce.

٭

Hospodaření obce
Do 9. 4. 2004 hospodařila obec v rozpočtovém provizoriu. Dne 9. 2. 2004 schválilo zastupitelstvo
obce rozpočet na rok 2004. Sestaven byl jako deficitní, s plánovanými příjmy ve výši 23.493.300
Kč a výdaji ve výši 35.920.500 Kč, s tím, že schodek ve výši 12.427.200 Kč bude pokryt
z přebytku hospodaření obce z minulých let. V průběhu roku byly schváleny dvě rozpočtové
změny.

Příjmy celkem – skutečnost 2004
Daňové příjmy
Provoz veřejné silniční dopravy
Vodní díla
Základní škola
5

21.701.409,37
12.894.999
1.620
50.000
105.087

Knihovna
Pořízení, zachov. a obnova hodnot kult.
Zájmová činnost v kultuře
Sport. zařízení v majetku obce
Využití volného času mládeže
Bytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj
Výstavba pozemků pro výstavbu
Sběr a svoz komunálních odpadů
Rekultivace půdy
Péče o zeleň a vzhled obce
Činnost místní správy
Příjmy z finančních operací

204
30.000
23.678
50.000
80.510
319.927
23.910
264.025
1.279.305
9.737,50
6.245.936
98.879
768
222.777,87

Výdaje celkem – skutečnost 2004

22.747.410,02

Podnikání v zemědělství
Sběr a zpracování druh. surovin
Záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod
Vodní díla
Mateřská škola
Základní škola (vč. mateřské)
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

10.126,50
166.632
3.727.596,70
77.861
14.616,60
484.616,10
9.738,50
6.768.729,25
4.214
949.564,10
16.111,70
41.171
207.792
80.196
281.788,10
36.006,16
2.021.368,10
332.416
14.177,50
74.000
351.266,50
2.053.436,30
8.648
190.067,50
29,187,50
1.747.596,90
940.034
30.900
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Místní zastupitelské orgány
Volby komunální krajské
Volby do evropského parlamentu
Činnost místní správy
Finanční operace
Finanční vypořádání min. let
Rozdíl Příjmy - Výdaje

555.810
20.221,70
19.533
1.426.013,61
49.043,70
6.930
-1.046.000,65

٭
Život v obci
Integrovaný dopravní systém Ústeckého kraje
Od 1. ledna 2004 působila v rámci kraje nová společnost IDS (Integrovaný dopravní systém).
Jejím cílem je optimalizace všech dopravních spojů v kraji. Obce mají možnost předkládat své
návrhy na to, jaké linky by si přály – to znamená možnost vytvoření zcela nových linek. Žádné
změny to ale obci nepřineslo.
Změny místních poplatků
Od 1. ledna 2004 se na základě novely zákona změnily i místní poplatky – poplatek za jednoho
psa 100,- Kč, 150,- Kč za každého dalšího psa. Poplatek za likvidaci odpadu zůstal zachován ve
výši 25,- Kč na osobu za měsíc.
Rekonstrukce čp. 46 v Okoříně
Přes lednové a únorové mrazivé dny probíhala rekonstrukce budovy čp. 46 v Okoříně. Byly
vyměněny stropy a nahrazeny ocelovou konstrukcí. Dočasně tím byl vyřazen z provozu hostinec.
Ve druhé části budovy se opravil byt 2+1 a nově se vybudovala garsonka s kuchyňským koutem.
Obecní úřad
Od 20. dubna došlo ke změně na místě sekretářky obecního úřadu. Slečna Leona Klimešová
ukončila na vlastní žádost pracovní poměr a na její místo nastoupila slečna Andrea Urbanová ze
Sušan. Účetní OÚ na třetinový úvazek je paní Jitka Lenková.
Veřejně prospěšné práce
Od 3. května nastoupilo na veřejně prospěšné práce sedm nových zaměstnanců. Náklady na ně
hradí v téměř plné výši dotace úřadu práce. Z pokladny obce se těmto zaměstnancům hradí pouze
odměny.
Letní dětský tábor
Poprvé v historii pořádala obec letní tábor pro místní děti společně s obcí Malé Březno. V rámci
tábora proběhlo také letní soustředění fotbalistů (starších a mladších žáků a dorostu). Uskutečnilo
se na přelomu červencew a srpna v Hájné Hoře u Vimperka a zúčastnilo se ho 40 strupčických
dětí.
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Odstranění objektu bývalé Jednoty
Největší změnou v obci bylo odstranění objektu bývalé Jednoty, která se stala majetkem obce
v dražbě za 272.690 Kč. “Strašidelnou“ budovu zlikvidovala firma DTS Vrbenský v rekordním
čase tří týdnů od 16. srpna do 4. září. Po Jednotě zbyla prázdná prostorná náves, proto se vedly
diskuse v zastupitelstvu, v obchodech i v hospodách o tom, jak by měla náves vypadat. K tomuto
tématu byla svolána veřejná schůze, které předcházela anketa mezi občany. Zastupitelstvo obce
zadalo Fakultě architektury ČVUT vypracovat studii nového vzhledu návsi jako podklad pro
seminární práce studentů. Cihly z demolice byly vyvezeny na bývalou cihelnu a byly zdarma
k dispozici každému zájemci. Na prodej (cena 10 Kč/kg) bylo i několik kusů ocelových I profilů
o různých rozměrech.
Rekonstrukce místních komunikací a rozvodu el. energie a veřejného osvětlení
Od konce srpna pokračovala další etapa (před koncem roku 2003 se dokončila první část)
rekonstrukce místních komunikací ve Strupčicích (obec získala krajskou dotaci ve výši 900 tis.
Kč). Stará vozovka od vjezdu do areálu ZD až k poště a napojení na státní silnici pod kostelem
byla odhrabaná a na jejím místě se vybudovala zcela nová komunikace. Částečně se v těchto
místech řešila i dešťová kanalizace. V Hošnicích byly uloženy do komunikace, jež vede kolem
návsi, dva ekodreny, aby se garáže bytovek ve spodní části nezaplavily při každém větším dešti.
V Sušanech byly dodělány chybějící vjezdy a část asfaltové komunikace v horní části vesnice.
V Okoříně byly před koncem roku dokončeny chodníky (podél hlavní silnice a napříč celou návsí
od autobusové zastávky směrem k hospodě) a nová autobusová zastávka.
Parcely pro rodinné domy
Práce na zasíťování devíti parcel pro výstavbu rodinných domů byly dokončeny, a tak začaly
vyrůstat první dva domy. Prodány byly další tři parcely.
Restaurace soch
Byly dokončeny opravy dvanácti soch – osm ve Strupčicích, tři v Hošnicích a jedna v Sušanech.
Pouze v Okoříně žádná, protože se přímo ve vsi nezachovala ani jedna památka. Socha sv. Jana
Nepomuckého ve Strupčicích patří mezi nejvzácnější výtvory tohoto druhu v celé republice.
Čištění potoka
Zaměstnanci obce pokračovali v dlouhotrvající práci na vyčištění potoka. Většinou ručně vybírali
hlínu, která se v korytě vedle toku potoka ukládala desítky let.
Kůlny pro čp. 121 ve Strupčicích
Jiná skupina zaměstnanců dokončila práci na výstavbě nových kůlen pro obecní bytovku čp. 121.
Objekt čp. 160 v Hošnické ulici
Budova čp. 160 (stará česká škola) byla nabídnuta prostřednictvím realitních kanceláří k prodeji.
Důvodem byla nutná rekonstrukce objektu, na kterou obec neměla finanční prostředky a ani
jasnou představu, jak by se mohl celý objekt využít. O koupi budovy měla zájem paní Radka
Fakanová, avšak na splátky po 15.000 Kč měsíčně do výše 2 mil. Kč. Tuto nabídku zastupitelstvo
všemi hlasy zamítlo, ale nabídli paní Fakanové smlouvu o smlouvě budoucí, aby měla prostor na
získání úvěru na úhradu budovy najednou. Tuto možnost nevyužila.

٭
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Černá kronika
Rozsudek
12. ledna 2004 odsoudil soud v Ústí nad Labem k 18 letům vězení vraha paní Věry Stehlíkové,
dvaatřicetiletého Romana Hlavu, který si již odseděl ve vězení 12 let za vraždu své matky. Trest
za vraždu paní Stehlíkové, ke které došlo 25. srpna 2003, potvrdil 13. dubna 2004 Vrchní soud
v Praze.
Vloupání do kabin SK
V noci z 29. na 30. dubna se neznámý zloděj vloupal do kabin Sportovního klubu Strupčice.
Překonal mříže, vypáčil dveře a ukradl dresy a různé sportovní potřeby. Způsobil tak klubu škodu
za zhruba 30 tisíc Kč.
Krádež
Podle sdělovacích prostředků způsobili Mostecké uhelné společnosti zloději desetitisícovou
škodu tím, že ukradli 35 m potrubí u hlubinného vrtu nad Strupčicemi.

٭
Doprava a spoje
Jízdní řád smluvní autobusové dopravy
5,10 Strupčice
15,50 Malé Březno
5,15 Malé Březno
15,50 Strupčice
5,30 Most Rozkvět Tento spoj navazuje na spoj,
5,35 Most AN
který vyjíždí v 15,30 z Mostu
Ceník: Strupčice – Malé Březno
10,- Kč
Strupčice – Most
20,- Kč

15,55 Strupčice
16,00 Malé Březno
Na tento spoj navazuje
spoj z Malého Března do Mostu

Jízdné se platí u řidiče. Cestující jsou povinni převzít si jízdenku. Obec na tuto dopravu doplácí
měsíčně téměř 10 tis. Kč.

٭
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Kultura
17. l. se v sále hostince TRIO sešli milovníci mariáše. Uskutečnil se tam II. ročník Novoročního
turnaje v mariáši, kterého se zúčastnilo 40 hráčů. Z domácích hráčů se nejlépe umístil Petr Pšad.
Turnaj měl značnou publicitu – psali o něm v Deníku Chomutovska, Nástupu a CV týdnu.
Sportovní klub uspořádal 21. února společenský ples. O příjemnou zábavu se starala kapela
Žádná křeč z Mostu.
13. března se v místním sále ve Strupčicích konal zábavný podvečer s konferenciérem a
imitátorem Lojzíkem Matouškem. V březnu proběhly dva maškarní plesy – dětský 6. 3. a 20. 3.
Josefovský pro dospělé.
Strupčický pěvecký spolek Sonitus se 3. dubna zúčastnil oblastního krušnohorského kola
Trampské porty, které se konalo v Country saloonu U bizona v Chomutově, kde podal solidní
výkon. Spolek od ledna připravoval i velikonoční program a o Velikonocích jej v rámci
bohoslužeb předvedl v kostele ve Strupčicích, v Sušanech a v Malém Březně. Slet čarodějnic ve
Strupčicích a v Okoříně měl 30. 4. konkurenci v probíhajícím šampionátem v hokeji, ale
půlnočního přivítání naší země v Evropské unii se ve strupčickém sále účastnilo více než 200 lidí.
Po půlnoci následoval ohňostroj a noční prvomájový průvod obcí s celou řadou alegorických
vozů.
Pod názvem “Babinec“ zahájil ve Strupčicích svou činnost Dámský klub. Jeho první schůzka se
uskutečnila 15. května. Činnost se však dále výrazně nerozvinula.
Ve dnech 24. – 28. září se konala Svatováclavská pouť ve Strupčicích. Hlavním dnem oslav byla
sobota 25. 9. Program, ve kterém vystoupili žáci ZŠ se svým divadelním představením, hudební
skupina Sekulum, skupina historického šermu Briganti a folklórní soubor Krušnohor, probíhal na
dvoře obecního úřadu. V zasedací místnosti OÚ se promítaly videofilmy o Strupčicích, večer se
mohli občané pobavit na taneční zábavě při reprodukované hudbě. 26. 9. byl na návsi ve
Strupčicích velký táborák, který byl symbolickým rozloučením (pohřbem) s budovou Jednoty.
27. 9. se konal na hřišti SK Strupčice turnaj vesnic v kopané a volejbale. 28. 9. byl turnaj
smíšených párů v tenise a slavnostní poutní mše v kostele ve Strupčicích.
Nejvýznamnější říjnovou událostí bylo otevření restaurace v Hošnicích v čp. 12, jejíž majitelem
jsou manželé Rozsypalovi, kteří tam vaří obědy jak pro zaměstnance své firmy KOVA-UM, tak
pro hosty.
V prosinci se uskutečnily mikulášské nadílky pro děti ve Strupčicích a v Okoříně. V hostinci
TRIO se 31. 12. konala tradiční Silvestrovská párty.

٭
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Vzpomínky na Tebe zůstanou
navždy v našich srdcích.
Vzpomínky na litry vypité,
i na taneční botky prošoupané.
Vždy jsi nám byla nablízku,
bohužel vše odnes čas ….

S radostí v mysli oznamujeme všem současným i bývalým občanům Strupčic, všem
přátelům a známým i náhodným návštěvníkům, že nás navždy opustila naše drahá
budova, druhý domov mnoha z nás, místo našich nákupů a bálů a také zakázaných her
těch nejmladších, prostě naše

Stará Jednota
Zemřela po dlouholetém chátrání dne 16. srpna 2004 ve věku více než 100 let. S naší
drahou zdemolovanou, na skládku uloženou se naposledy rozloučíme v neděli 26. září
2004 v 17.30 hodin přímo na návsi ve Strupčicích velkou kremací.
Strupčice 51
dne 21. září 2004
Jménem pozůstalých:
Náves
matka
děti, vnoučata, pravnoučata, ostatní příbuzní
a všichni lidičky ze Strupčic a okolí
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Kaplička Panny Marie
U polní cesty mezi Strupčicemi a Hošnicemi stávala na malém návrší mezi dvěma lípami
kaplička Panny Marie. Jednalo se o lidovou sakrální stavbu, která byla jednou z místních malých
krajinných dominant a dala název i přilehlému pozemku “U kapličky“. Měla rovněž svůj kulturní
a duchovní rozměr. V 70. letech 20. století byla ve značně zuboženém stavu a bez vnitřního
vybavení. Do současnosti se dochovaly pouze její základy. Kaplička nebyla majetkem katolické
církve, postavili ji místní lidé zhruba před sto lety. Skupina občanů, kterým není lhostejné
zachování kulturního dědictví, se rozhodla svými silami a na své náklady, popřípadě za přispění
dárců, kapličku zrekonstruovat. Zastupitelstvo obce rekonstrukci kapličky podpořilo a ze strany
obecního úřadu byla rovněž přislíbena pomoc. Uskutečnilo se několik brigád. Provedla se
příprava místa, následně byla položena betonová základová deska, stavba byla odizolována.
Základy posvětil 1. srpna 2004 páter František Tomšík. Na obnovu kapličky přispěli dárci více
jak 12 tis. Kč. Přispívali jak místní obyvatelé, tak rodáci žijící např. v Chomutově nebo v Praze.
Výdaje na stavbu zatím činily 6.906 Kč – za peníze byl pořizován pouze stavební materiál. Obec
vypomohla bezplatným dovozem betonu. Velmi výrazným způsobem pomohla firma KOVA-UM
z Hošnic, jejímž jednatelem byl p. Jaroslav Rozsypal. Poděkování patří ale každému, kdo jakkoli
pomohl, aby kaplička opět ožila.
Zajímavost z historie: Zhruba o sto let dříve než byla postavena kaplička, byl na stejném místě
roku 1798 vztyčen na pískovcovém podstavci pravděpodobně kovový křížek a vedle něho
zasazena lípa. Tato 200 let stará lípa téměř shořela po úderu blesku v 70. nebo 80. letech 20.
století. Křížek podlehl zubu času a někdy na přelomu 19. a 20. století byla na jeho místě
postavena kaplička a jako její oltářík byl použit podstavec, na kterém byl původně křížek.

٭
Základní škola a mateřská škola
Ředitelka školy: Mgr. Dana Ostapčuková
Počet pedagogů: 14
Počet žáků: 116 + 5 žáků integrovaných
Základní škola
1. kalendářní pololetí
15. 1. měli ve škole Den otevřených dveří. Nejvíce tuto možnost využili rodiče žáků na 1. stupni.
26. ledna byl zápis do 1. třídy, na který se dostavilo 14 budoucích prvňáčků. Lyžařský výcvik se
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nemohl uskutečnit pro malý zájem žáků. V březnu a dubnu se starší žáci zúčastnili fotbalové
soutěže Cola-cola cup. Žáci úspěšně reprezentovali školu i v dalších soutěžích – ve volejbale,
stolním tenisu. V červnu se zapojili do soutěže ve fotbale O putovní pohár ředitele ZŠ Březno u
Chomutova, do soutěže v atletice (Pohár Českého rozhlasu) a soutěžili na “Olympijských hrách“
v Pernštejně. Šest žáků se zúčastnilo soutěže Chomutovský skřivánek. Zúčastnit se většího
množství soutěží bránilo minimální dopravní spojení s Chomutovem o víkendech – většina akcí
se konala v sobotu. 15. 6. odjela “směs“ žáků 1. stupně do školy v přírodě.
V květnu proběhla ve škole hygienická kontrola, která zaznamenala špatný stav tělocvičny,
kuchyně a budovy čp. 29, kde již několik let není možno ve školní družině ani vyvětrat. Těsně
před hlavními prázdninami se podařilo dokončit přeměnu školního dvora na park. Finanční
náklady byly téměř nulové, protože skoro všechny práce (včetně cestiček a jezírka) provedl pan
školník, dlaždice na obrubníky dodal obecní úřad, květiny, keře a vodní rostliny zajistili učitelé a
pan školník.
V červnu opustilo školu 15 žáků – 13 žáků 9. ročníku, 2 žáci z nižších tříd. Kromě jedné dívky se
dostali do středních škol a učebních oborů v 1. kole přijímacího řízení.
2. kalendářní pololetí
Do začátku školního roku dostala školní kuchyně, kde se vařilo denně nejméně 110 jídel a kde se
připravovaly svačiny pro děti do školky, pečící pánev a pult na dohřívání jídel. Na pořízení
přispěla částkou 100 tis. Kč MUS, a.s., právní nástupce a částkou cca 75 tisíc Kč obecní úřad. Ze
strupčické kuchyně odvysílala Televize Nova ve svém zpravodajství 7. 9. šot. Od září mohli žáci
konzumovat mléčné výrobky (1x týdně jogurt za 4,- Kč a 4x mléko po 3,50 Kč).
Od října se žáci mohli zdarma zapojit do zájmových kroužků: hudební, sportovní, výtvarný,
dramatický, počítačový a školní klub. Bez poplatku byl i pobyt ve školním klubu a v mateřské
škole. Ve škole se celý rok sbíral starý papír a také barevná víčka z PET lahví (“Strupčice sbírají
víčka“).
Mikuláše, čerta a anděla tradičně pro své mladší spolužáci obstarali žáci nejvyšších ročníků. 9.
prosince žáci škola uspořádala vánoční vystoupení ve strupčickém kostele.
Mateřská škola
Během hlavních prázdnin byla provedena úprava sociálního zařízení ve školce tak, aby
vyhovovala požadavkům hygieniků. Během školního roku se děti zúčastnily divadelních
představení společně s žáky 1. a 2. třídy.

٭
Sportovní klub Strupčice
V roce 2004 měl sportovní klub 111 členů a byl největší společenskou organizací v obci. Přes
zimu trénovali fotbalisté v tělocvičně místní ZŠ. Dorostenci a starší žáci se zúčastnili tradiční
zimní ligy sálové kopané, dospělí hráli zimní turnaj v Postoloprtech. 7. února se konala valná
hromada SK Strupčice. 21. února se obec zúčastnila II. ročníku halového fotbalového turnaje
mikroregionu Most – jih v Bečově. Stejně jako v roce 2003 obsadili strupčičtí sportovci 3. místo.
Mistrovské soutěže zahájili dospělí 20. 3., dorostenci a žáci o týden později. 7. 5. již podeváté
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změřila své síly na strupčickém hřišti taková mužstva, jakými jsou Sparta Praha a Slávia Praha.
Tento “nesmiřitelný“ boj místních fanoušků se ve Strupčicích vede od roku 1996. Vítězem klání
v roce 2004 se stala Sparta. 8. května proběhl 13. ročník turnaje starých gard. Staré gardě
Strupčice stále ubývá právě strupčických hráčů – v tomto ročníku obsadila až 3. místo. V červnu
skončily mistrovské soutěže. Starší žáci předvedli na jaře lepší výkony než na podzim roku 2003.
V konečné tabulce obsadili 10. místo. Dorost na jaře prohrál jen jediné utkání a skončil v tabulce
čtvrtý. Dospělí svými výsledky zklamali. Přes bojovný výkon v posledním jarním utkání se
umístili na posledním místě tabulky a měli sestoupit do třetí třídy. Protože se ale do okresních
soutěží přihlásilo méně družstev než v předchozích letech, přistoupil Okresní fotbalový svaz
k celkové reorganizaci, a tak Strupčice zůstaly mezi mužstvy okresního přeboru. Po skončení
soutěží se uskutečnily ještě dva turnaje – 20. 6. turnaj dorostenců a 26. června 55. ročník
Memoriálu hrdinů za účasti mužstev z Mikulovic, Spořic, Havraně a Strupčic. 3. července se
uskutečnilo benefiční fotbalové utkání SK Strupčice versus HC Chemopetrol Litvínov. Za
domácí naposledy nastoupili Jiří Šťastný a Milan Šesták. Dres hostů si obléklo několik bývalých i
současných litvínovských hokejových reprezentantů (Petr Rosol, Jindřich Kokrment, Jordan
Karagavrilidis, Zdeněk Orct, Josef Straka a olympijský vítěz z Nagana Jiří Šlégr). Po utkání
proběhla beseda s hokejisty přímo na hřišti.
20. 8. se konalo poslední utkání Staré gardy Strupčice. Po dvaceti letech ukončili své účinkování
na zeleném trávníku.
Podzimní část mistrovských soutěží skončily počátkem listopadu. Družstvo mladších žáků se
začalo tvořit až v průběhu září a tomu odpovídaly jejich výsledky – získali pouze jediný bod.
Vedoucími družstva byli Zdeněk Vostrý a Pavel Glas. Dorost si vedl dobře – po podzimu byli na
1. místě. Vedoucím mužstva byl Jaroslav Vostrý st. Dospělí nehráli téměř celý podzim kvalitní
fotbal, ale nakonec se umístili ve středu tabulky. Vedoucími mužstva byli Jaroslav Vostrý st. A
Milan Šesták.

٭
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 Eduard Zeh
Autodílna Šrůma – Svatoš, čp. 76
Instalatér Josef Mestek, čp. 2
Truhlář Jan Abrahám, čp. 29
Okořín
DENBACOR – kuchyňské linky, truhlářství, čp. 14
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Hošnice
KOVAUM – zámečnictví, stavební práce, čp. 12
KORA – výkup kovů, autodoprava, bývalý statek
Sušany
Truhlář Miroslav Kolčava, čp. 19
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
ZVS – areál vepřína v Sušanech
Služby
Okořínská hospůdka, čp. 46 – Milan Kňažko
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
Obchod s papírem, drogerií, textilem, Strupčice čp. 39 – Jiřina Vyšínová
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

٭
Počasí
Leden
Začátek nového roku byl chladný s občasným sněžením. Od 10. 1. se oteplilo a pršelo, 13. 1. se
přidal silný vítr, který odnesl poslední zbytky sněhu. 17. ledna bylo ráno kolem 0°C , odpoledne
+5°C. Opravdová zima nastala až 21. ledna a sněžení pokračovalo s přestávkami do konce
měsíce.
Únor
Začátek měsíce byl deštivý, 7. 2. bylo +9°C. Ale od 9. února se na dva dny opět ohlásila pravá
zima, vystřídaná dny s mírnými ranními mrazíky a odpoledními teplotami kolem nuly. Sněhová
pokrývka byla slabá a často tála.
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Březen
Ani březen nepřinesl změnu. Až 14. 3. se výrazněji oteplilo a 18. 3. stoupla konečně teplota na
+21°C. Pak se však znovu ochladilo. 23. 3. dokonce mírně sněžilo. A po ránu do 31. března
mrzlo.
Duben
Náladový duben přinesl deště. Až po 12. dubnu se začalo oteplovat, ale nad 20°C stoupla teplota
jen 21. a 22. dubna a poslední tři dny.
Květen
I květnové dny byly deštivé a polojasné. První jarní bouřky přišly 10. a 11. května, teploty se
pohybovaly jen kolem 15°C. Na 24°C stouply 18. a 19. 5., ale 23. května mírně sněžilo. Až
poslední květnový víkend bylo jasno a teplota stoupla na 22°C.
Červen
4. 6. bylo 25°C, následující dny byly polojasné, občas sprchlo. Do konce měsíce se odpolední
teploty pohybovaly kolem 20°C.
Červenec
Červenec si držel teploty kolem 20°C. 13. 7. klesla teplota na 16°C, 16. 7. celý den pršelo.
Následující den se náhle oteplilo na 26°C. 18. 7. přesáhly teploty 32°C, ale pak opět postupně
klesaly a stoupaly jako na houpačce v rozmezí zhruba devíti stupňů. 26. července poklesly pod
20°C, ale v dalších dnech bylo teplo.
Srpen
Deset dní bylo 28°C, 12. srpna se teplota vyšplhala na 32°C, 18. 8. dokonce na 33°C. Avšak
následující dny postupně klesala, 21. srpna bylo ráno velmi chladno (12°C) a odpolední teploty se
pohybovaly mezi 23°C až 21°C. Poslední srpnový den bylo ráno jen 7°C.
Září
4. až 8. září bylo 27°C – 28°C, pak následovaly polojasné dny s teplotami kolem 20°C. 21. září
přišly deště a s nimi i pokles teplot na 13°C, maximálně 17°C.
Říjen
V říjnu se k dešťům přidaly dopolední mlhy. 11. října se začalo ochlazovat a ráno 12. 10. poprvé
mrzlo (-2°C). O deset dní později dva dny byly dešťové přeháňky, ale 22. října byl slunný, i když
chladný den (ráno 1°C, odpoledne 14°C). Ranní teploty v posledních dnech měsíce stouply na
8°C, odpoledne o dva stupně více.
Listopad
Bylo mlhavo, zataženo, teplota kolem 13°C. První poprašek sněhu se objevil 8. 11., o den později
klesla odpoledne rtuť teploměru na 4°C. 19. 11. přišlo pravé podzimní počasí – silný vítr, déšť,
sněhové přeháňky. Tři slunné dny (24. – 26. 11.) byly vystřídány mnoha zamračenými dny.
Prosinec
Ranní teploty se pohybovaly od +2°C až k -5°C (18. prosince), odpolední málo nad nulou. Dva
dny před Štědrým dnem nasněžilo, ale sníh roztál. Do konce roku nejen nenapadl, ale v noci byla
0°C a denní teploty stouply na +4°C.
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Kronika za rok 2004 byla k zápisu schválena.

Luděk Pěnkava
starosta obce Strupčice

Kristýna Králová
kronikářka
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