Kronika obce Strupčice
za rok 2005
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Svět v roce 2005
 2. dubna zemřel ve věku 84 let papež Jan Pavel II., Polák, původním jménem Karol Wojtyla.
Byl jednou z nejvýznamnějších osobností dvacátého století. Na jeho místo nastoupil Němec
Josph Ratzinger, který přijal jméno Benedikt XVI.
 29. května Francie odmítla v referendu navrhovanou evropskou ústavu a tím vyslala odmítavý
signál i do dalších evropských států.
 V Londýně 7. července při teroristickém útoku na vlak v metru a na autobus v ulici přišlo o
život 56 osob. O 14 dní později zasáhly bomby muslimských atentátníků znovu. Tentokrát
bomby zabíjely v egyptském rekreačním centru v Šarm Šajchu. Mezi 89 oběťmi byl i jeden Čech.
 Hurikán Katrina si 29. srpna vyžádal v New Orleansu 1281 lidských obětí a škody byly
odhadnuty na sta milionů dolarů.
 8. října došlo k mohutném otřesu půdy v oblasti Kašmíru. Zemětřesení si vyžádalo na 74 tisíce
lidských životů.
 V říjnu se v Turecku a Rumunsku vyskytly první případy nákazy drůbeže zvané ptačí chřipka.
V zemích EU byla vyvolána pohotovost, z lékáren zmizela vakcína proti chřipce.
 Před soudem stanul někdejší irácký vůdce Saddám Husajn, který byl obviněn z masakru ve
vesnici Dudžaíl.
 Americký prezident George Walker Bush musel hájit neúspěchy v Iráku a čelit politické aféře,
která dostala přezdívku Plamegate.
 Situace na Blízkém východě dospěla do okamžiku, kdy by mohl nastat klid, neboť židovští
osadníci opustili poměrně v klidu pásmo Gazy a uvolnili ho Palestincům.
 27. října vypukly v Paříži a v dalších francouzských městech nepokoje a násilnosti, které
vyvolali mladí lidé z izolovaných přistěhovaleckých ghett. Byl to téměř regulérní boj s policií,
hořely domy a auta na ulicích.
 V Polsku a Německu ve volbách zvítězila pravice nad dosud vládnoucí levicí.
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Rok 2005 v ČR
Klidný rok neprožívala ani naše republika. Mezi úspěchy patřil růst průmyslové výroby, snížení
státního deficitu, postup našich fotbalistů na mistrovství světa, které bude v roce 2006. Největší
radost způsobili hokejisté ziskem titulu mistrů světa. V červnovém finále celostátní ankety o
největšího Čecha se na 1. místě umístil Karel IV., T. G. Masaryk na 2. a Václav Havel na třetím
místě. Od 1. ledna roku 2005 platí nový školský zákon. Od 1. 1. je Armáda České republiky
pouze profesionální armádou složenou z placených vojáků, kteří vstoupili do armády dobrovolně.
K politickým otřesům došlo na jaře, kdy byl dosavadní předseda vlády Stanislav Gross nucen
odstoupit kvůli nejasnému financování svého majetku. Aféra skončila 25. dubna jeho demisí.
Staronová vláda vedená Jiřím Paroubkem dostala důvěru 13. května. Mezi odchody a příchody
nových ministrů (zemřel i nejdéle sloužící a dlouhodobě nejoblíbenější ministr, ministr kultury
Pavel Dostál) vzbudil 12. října největší rozpaky vstup šéfa České lékařské komory Davida Ratha
do funkce ministra zdravotnictví. V červenci zasáhli policejní těžkooděnci proti účastníkům
technoparty CzechTek na Táborsku. Zásah byl tvrdý a finančně nákladný. Pochybnosti o
schopnost policie zasahovat včas a ve prospěch státu vzbudil i podivný útěk miliardáře Radovana
Krejčíře na Seychelské ostrovy stejně jako nikým nekontrolovaný odchod sice nepravomocně, ale
odsouzeného miliardáře Tomáše Pitra na konci roku. Oba tyto případy poškodily pověst české
justice a české policie nejen v naší zemi, ale měly nepříznivý ohlas i v cizině. Obdobně tomu
bylo, když na zásah ministra spravedlnosti Pavla Němce musel být propuštěn z vazby katarský
princ u nás obžalovaný z pohlavního zneužívání nezletilých dívek. Na konci srpna musel z
kabinetu premiéra odstoupit jeho ředitel Zdeněk Doležel pro podezření z korupce při privatizaci
Unipetrolu polským koncernem PKN Orlen.
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Statistické údaje
Počet obyvatel k 1. 1. 2005: 593
Počet obyvatel v obcích:
obec
narozených zemřelých přistěhovaných odstěhovaných přestěhovaných
2
6
26
12
3
Strupčice
1
Hošnice
3
Okořín
2
5
3
Sušany
celkem
4
6
34
16
3
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Přehled o počtu obyvatel:
obec
Okořín
Strupčice
Hošnice
Sušany

dospělí (muži/ženy)
112 (62/50)
324 (159/165)
48 (26/22)
52 (27/25)

děti
cizinci
(muži/ženy) (muži/ženy)
9 (2/7)
0
34 (17/17)
2 (1/1)
6 (4/2)
0
6 (4/2)
0 (0/0)

 počet sňatků, které uzavřeli občané ze Strupčic: 1

&
Zprávy ze zastupitelstva
10. 1. zastupitelstvo schválilo
provedení statického zajištění budovy ZŠ ve Strupčicích, členský příspěvek obce Strupčice do
mikroregionu Koridor na rok 2005 ve výši 20.000 Kč, změnu názvu periodika – název
“Informační občasník“ se mění na “Strupčický občasník“ s podtitulem informační list pro
Strupčice, Okořín, Hošnice a Sušany.
7. 2. schválili
doplnění projektu rekonstrukce veřejného osvětlení o vnější osvícení kostela ve Strupčicích,
zakoupení zahradního traktoru u firmy Mountfield v ceně do 150.000 Kč,
určili,
že dodavatelem akce Statické zajištění budovy ZŠ ve Strupčicích bude firma Kreuzmamm Žatec
v ceně 744.270 Kč bez DPH.
7. 3. schválili
podání žádosti o dotace z Fondu reprodukce obecního majetku na tyto akce: oprava budovy čp.
46 v Okříně a oprava budovy hostince ve Strupčicích.
4. 4. schválili
zadání vypracování projektové dokumentace na splaškovou kanalizaci v osadách obce Strupčice
– zpracovatelem dokumentace bude Ing. Plichta,
neudělili souhlas
k exhumaci hrobu německých vojáků na hřbitově ve Strupčicích, o kterou žádala německá
organizace sdružující pozůstalé válečných obětí.
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2. 5. schválili
uzavření smlouvy o dílo s firmou Elektromontáže Procházka s.r.o. na akci Strupčice – veřejné
osvětlení v ceně 1.864.767 Kč bez DPH, a že dodavatelem svítidel a stožárů na tuto akci bude
firma Světelné zdroje Louny v ceně 712.142 Kč bez DPH, pořízení urnové stěny (kolumbária) na
hřbitov ve Strupčicích, smlouvu o dílo s firmou Metall Quatro Most na akci Oprava a zateplení
ZŠ ve Strupčicích v ceně 18.770.603 Kč včetně DPH, pořízení nových věžních hodin na kostel ve
Strupčicích v ceně do 130 tis. Kč.
30. 5. schválili
projekt rekonstrukce kanalizace v ZŠ ve Strupčicích, vytipované parkovací plochy v Okoříně a
v Sušanech.
27. 6. schválili,
aby obec čerpala na stavbu bytového domu ve Strupčicích úvěr ve výši 5 mil. Kč, vybudování
parkovacích míst v režii obce – jedno v Okoříně, dvě v Sušanech, umístění bezpečnostního
zrcadla pod kostelem ve Strupčicích, zrušení školní jídelny v mateřské škole a zřízení školní
jídelny a výdejny v MŠ ve Strupčících s účinností od 1. 9. 2005, zadání zakázky rekonstrukce
zdravotní instalace v ZŠ ve Strupčicích firmě Metall Quatro za podmínky, že cena nepřesáhne
částku 720 tis. Kč bez DPH.
1. 8. zastupitelstvo schválilo
výsledek užšího výběrového řízení dodavatele pro akci “Výstavba bytového domu ve
Strupčicích“ s tímto pořadím firem: 1. Kejř Jiří – nabídková cena 11.593.425 Kč vč. DPH,
2. HERKUL s.r.o. Most – nabídková cena 12.543.634 Kč vč. DPH, 3. ABC Chomutov s.r.o. –
nabídková cena 12.166.940 Kč vč. DPH, zvýšení částky pro čerpání úvěru na výstavbu bytového
domu ve Strupčicích z 5 mil. Kč na 6,5 mil Kč s dobou splácení 5 let, vybudování chodníku
podél hlavní silnice v “Hošnické ulici“ ve Strupčicích (nebyl součástí projektu).
22. 8. schválili
navržené řešení (s dohodnutými úpravami) parkoviště pro hřbitov, hřiště a sportovně-rekreační
areál sloužící zároveň jako odpočívadlo pro cyklostezku, zúžení příjezdové komunikace ke hřišti
ve Strupčicích v rámci projektu rekonstrukce komunikací.
19. 9. zastupitelé schválili
změnu oficiálního názvu školy ve Strupčicích na “Základní škola a mateřská škola ve
Strupčicích, okres Chomutov“.
17. 10. schválili
výsledek výběrového řízení na dodavatele pro akci “Sportovně-rekreační středisko Strupčice“
s tímto závěrem: všichni uchazeči byli z výběrového řízení vyřazeni, protože všechny nabídky
přesáhly nejvýše přípustnou nabídkovou cenu.
Maximální náklady na rekonstrukci budovy hostince a společenského sálu ve Strupčicích ve výši
250 tis. Kč bez DPH s tím, že převážná část nákladů bude pokryta dotací ve výši 175 tis. Kč.
14. 11. revokovali usnesení
ze17.10.2005 a stanovili, že Školská rada při ZŠ a MŠ ve Strupčicích bude mít 6 členů.
12. 12. schválili
výsledek jednacího řízení bez uveřejnění na výběr zhotovitele veřejné zakázky “Sportovněrekreační středisko Strupčice“ s tím, že vítěznou firmou je firma Herkul s.r.o. Most s nabídkovou
cenou 19.497.779 Kč vč. DPH, finanční podporu farnosti Jirkov na opravu kostela v Sušanech ve
výši 100.000 Kč s podmínkou, že v rámci opravy budou řešeny i okapy.
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Hospodaření obce
Do 7. 3. 2005 hospodařila obec v rozpočtovém provizoriu. Dne 7. 3. schválilo zastupitelstvo obce
rozpočet na rok 2005 jako schodkový, s plánovanými příjmy ve výši 21.861.570 Kč a výdaji ve
výši 22.874610 Kč, s tím, že schodek ve výši 1.173.201 Kč bude pokryt z přebytku hospodaření
obce z minulých let. V průběhu roku byly schváleny 2 rozpočtové změny.

Příjmy celkem – skutečnost 2005

26.885.886,10

Daňové příjmy
Sběr a zpracování druh. surovin
Provoz veřejné silniční dopravy
Vodní díla
Základní škola
Knihovna
Pořízení, zachov. a obnova hodnot kult.
Zájmová činnost v kultuře
Sport. zařízení v majetku obce
Využití volného času mládeže
Všeobecná ambulantní péče
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

19.972.104,93
0
0
0
718.915
0
0
4.330
7.500
58.500
100
320.747
14.400
831.060
409.116
13.022
4.368.851
13.980
12.434
140.826,17

Výdaje celkem – skutečnost 2005

38.280.586,92

Sběr a zpracování druh. surovin
Záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod
Vodní díla
Základní škola (vč. mateřské)
Knihovna
Kulturní památky
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře

51.717,30
9.673.921,20
0
329.618
28.007,50
16.523.173,60
3.858
222.093,60
9.144
386.271,40
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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
Požární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Volby komunální
Volby parlamentní a senátní
Činnost místní správy
Finanční operace
Převody vlastním fondům
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání min. let
Rozdíl Příjmy - Výdaje

635.512,30
90.728
199.653,50
47.711,76
5.141.758,90
1.025.108,50
95.475,50
147.989
406.222,32
78.108,10
10.356,50
225.791
41.068,50
746.006,06
30.861
577.209,70
0
0
867.554,40
108.842,12
0
0
3.208,30
-11.394.700,82
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Život v obci
Veřejně prospěšné práce – údržba zeleně
Úřad práce v roce 2005 změnil podmínky pro zaměstnávání lidí na veřejně prospěšných pracích,
takže zaměstnanců bylo méně. Přesto zvládali všechny práce. Dostali nového pomocníka – novou
sekačku, typ “traktůrek“. Další práci zaměstnanci obecního úřadu odváděli při čištění koryta
Srpiny – částí, která prochází Strupčicemi.
Dotace z EU
Mikroregion Most-jih získal z evropského sociálního fondu dotaci na osm pracovních míst,
z nichž dostala obec Strupčice čtyři na dobu dvou let. Zaměstnáni na trvalý poměr byli: p. Jiří
Hrubý, jako mechanik, pí Milada Klemsová jako zahradnice, p. Josef Račkovič jako zedník a pí
6

Veronika Pomahačová jako kuchařka ve školní kuchyni. Dotace tvořily 75% hrubých mezd a
odvodů, zbylých 25% uhradily za zaměstnance jednotlivé obce mikroregionu.
Dopravní obslužnost
V roce 2005 nedošlo ke slibované změně v autobusové dopravě, která měla vejít v platnost od
května. Rada Ústeckého kraje rozhodla prodloužit stávající smlouvy s dopravci až do roku 2006.
Mezi změny jízdních řádů, které obec žádala, patřily např. linka přes Údlice do Chomutova a
linka do Havraně.
Rekonstrukce elektrických rozvodů, nové veřejné osvětlení.
V roce 2005 byly celé Strupčice připojeny na nové rozvody elektrické energie, které byly stejně
jako rozvody veřejného osvětlení uložené do země. Od září svítilo nové veřejné osvětlení na 135
lampách se 70 W žárovkami. Na sloupky veřejného osvětlení byl přemístěn strupčický obecní
rozhlas.
Komunikace Strupčice
Celá vesnice postupně dostávala nové chodníky, komunikace vjezdy k domům. Tyto práce
započaly už v roce 2002. Na příští rok již zbylo pouze několik vjezdů v Holešické ulici.
Sportovně-rekreační areál
Sportovně-rekreační areál (koupaliště s příslušenstvím) se měl začít budovat v roce 2005. Získaná
dotace ve výši necelých 5 mil Kč byla malá na to, aby se mohl areál postavit. Proto se
zastupitelstvo rozhodlo dotaci vrátit a žádat v roce 2006 o dotaci novou – ve výši 70% z ceny.
Pedikúra
Od jara byla ve Strupčicích pro občany nová služba – pedikúra. Každé tři týdny dojížděla
z Jirkova pedikérka paní Hlinková, která poskytovala své služby v místním holičství.
Rekonstrukce školní budovy
O prázdninách proběhla ve hlavní budově školy rozsáhlá rekonstrukce – nové rozvody vnitřní
kanalizace a elektroinstalace včetně nových svítidel, kompletní vybourání podlah, nové izolace
podlah a stropů, nové betony, nová dlažba, výměna všech oken, výměna vstupních dveří, nové
stropní podhledy, v atriu podbetonování stěn, nové sociální zařízení u tělocvičny. Na střeše se
odstranila stará lepenka pod krytinou a byla položena hydroizolační fólie. Všechno kromě
zateplení, fasády a stříšky nad hlavním vchodem se podařilo dokončit v rekordním čase do 4.
září. Výuka začala 5. září. Postup prací ukázal, že původní záměry oprav nebyly dostačující a
muselo se k původnímu rozpočtu 2,5 mil. Kč přidat – celá akce vyšla na 13.725 tis. Kč.
Kolumbárium
V létě byla na hřbitově dokončena urnová stěna (tzv. kolumbárium). Pronajmutí jednoho
“okýnka“ na jeden rok stojí 150 Kč a platí se minimálně na dobu 5 let.
Bytový dům
Bytový dům naproti mateřské škole byl na podzim téměř pod střechou. Přes zimu pokračovaly
práce uvnitř domu.
Oprava hostince TRIO
Od 16. do 27. října proběhla rekonstrukce hostince TRIO. Provedla se oprava sociálních zařízení,
natažení nových elektrorozvodů, výměna oken, výměna vnitřních a vstupních dveří i dveří na sál,
oprava stropu, obložení a naštukování fasády na štítu budovy. Na tuto opravu se podařilo sehnat
dotaci od krajského úřadu ve výši 175 tis. Kč, podíl obce na opravě byl zhruba 100 tis. Kč.
Uzavření hostince v Okoříně
V listopadu rozhodlo zastupitelstvo o ukončení nájemní smlouvy na pronájem hostince
v Okoříně. Důvodem byl vysoký dluh za nájemné, el. energii i vodu.
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ČSSD ve Strupčicích
10. prosince měla ustavující schůzi místní organizace ČSSD. Jednalo se o první místní politickou
organizaci, která ve Strupčicích vznikla po roce 1989. Organizace měla 8 zakládajících členů,
předsedkyní se stala paní Irena Saláková.
Nová výstavba
V roce 2005 byly zkolaudovány domy čp. 33 a čp. 224 ve Strupčicích.

&
Černá kronika
Krádež
Začátkem března se z rozestavěného rodinného domu ve Strupčicích (parcela u silnice) ztratila
stavební míchačka a materiál. Způsobená škoda přesáhla částku 30 tis. Kč.
Černé skládky
Ve všech možných zákoutích za vesnicemi se objevovala řada černých skládek. Mezi odstrašující
příklady patřila silnice za Okořínem směrem k vodárně, bývalé hnojiště ZD nad Hošnicemi,
prostor bývalého nádraží nad Strupčicemi, odpadky byly i na tzv. cihelně za Strupčicemi. Přitom
byla možnost zbavit se nepotřebných věcí na strupčickém sběrném dvoře.
Nezvaný host
Začátkem srpna vnikl do výkrmny prasat v Sušanech nevítaný host, který ukradl tři jateční
prasata a jedno sele. Odcizil i mobilní telefon a peníze. Celková škoda byla vyčíslena na 16.100
Kč.

&
Kultura
První významnou akcí v novém roce byl 15. ledna Novoroční turnaj v mariáši. 40 hráčů se sjelo
z širokého okolí, pouze 7 bylo místních. Vítězem se stal místní hráč Josef Sýkora, své loňské třetí
místo obhájil strupčický Petr Pšad. 19. února pořádal Sportovní klub Strupčice tradiční sportovní
ples, na němž hrála skupina Play off. Pro děti se konal 26. 2. v hostinci TRIO dětský maškarní
karneval, 12. 3. pro dospělé maškarní ples. Velikonoční zábavu 27. 3. si nenechala ujít více než
stovka hostů. Vrcholem jarní sezóny bylo tradiční stavění májek a pálení čarodějnic. Májku
postavili ve všech částech obce (Strupčice, Okořín, Hošnice i Sušany). Ve Strupčicích stála
májka už 29. dubna, ale o půlnoci dostala několik zásahů sekyrou a skončila v elektrickém
vedení. Vše se tedy muselo ráno opravit a májka se stavěla ještě jednou. Ve Strupčicích byl v sále
TRIO slet čarodějnic, které byly před půlnocí “upáleny“. Po ohňostroji se šlo do prvomájového
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průvodu. Účast byla hojná (230 – 250 občanů), v průvodu nechyběly ani alegorické vozy.
Velikonoční (27. 3.) a svatodušní (12. 5.) mši zpestřilo svým zpěvem strupčické seskupení
Sonitus. 8. května se u příležitosti 60. výročí konce 2. světové války konal u pomníků obětem
světových válek pietní akt ve Strupčicích a v Sušanech. V Hošnicích se v restauraci “U Ťapýka“
sešli rodáci, kteří žili v Hošnicích po roce 1945 a kteří se narodili do roku 1965. Na setkání bylo
nejvíc účastníků z rodu Ziků (6), z největší dálky přijel zároveň nejstarší rodák p. František
Richter (ze Štěnovic) a p. Miroslav Zika (z Prahy). 28. května si za krásného počasí užívalo 92
dětí oslavu “svého“ dne, kterou pro ně uspořádal obecní úřad. Další akcí pro děti byl letní tábor,
který obec pořádala již podruhé. Děti strávily dva týdny v Posázaví v chatové osadě Vlastějovice.
Závěr prázdnin patřil oslavám 10. narozenin hospody TRIO. Součástí programu byla projekce
fotografií a slavnostní ohňostroj. Ve dnech 23. – 28. 9. se konala tradiční Svatováclavská pouť.
23. 9. se odehrál turnaj vesnic v kopané, který vyhrály Strupčice. 24. 9. – hlavní den oslav – byl
nabitý účinkujícími, různými atrakcemi a zakončený taneční zábavou. 28. 9. se uskutečnil turnaj
smíšených párů v tenise a poutní mše v kostele sv. Václava ve Strupčicích.
2. prosince proběhla “tajná“ oslava narozenin velice oblíbené paní učitelky Evy Kotlíkové u
příležitosti jejího životního jubilea. Na oslavě se sešli bývalí žáci, kteří navštěvovali školu ve
Strupčicích od školního roku 1967/68, a bývalí i současní kolegové a kolegyně. Pozvaní byli
pouze zástupci z jednotlivých tříd napříč generacemi, které Eva Kotlíková učila. Nic netušící
oslavenkyně vešla do sálu, kde ji potleskem vestoje přivítalo 110 gratulantů. Při básničce šité jí
na míru “Paní učitelce s láskou“ se zalesklo nejedno oko. K narozeninám všichni popřáli i
bývalému řediteli, panu Ladislavu Močkovi, připomněli si oblíbené písničky zesnulého pana
učitele Josefa Šťovíčka. I tito pánové si zasloužili ovace vestoje. Atmosféru nabitou emocemi
nejlépe vyjádřil p. Močko, který při loučení řekl: „ Je mi tady tak krásně, že bych nejradši odešel
až za týden.“ Byl to nádherný večer, na který všichni zúčastnění nikdy v životě nezapomenou.
4. prosince přišli s nadílkou k téměř stu dětí Mikuláš a čert. Po setmění se potom na návsi poprvé
rozsvěcoval vánoční strom. Poslední den v roce se slavil v hostinci TRIO ve Strupčicích.

&
Kulatá výročí
V roce 2005 uplynulo 830 let od první písemné zmínky o Sušanech – pochází z roku 1175. Je to
nejstarší zmínka o části obce.
Původní strupčická pieta (P. Maria s mrtvým Ježíšem na klíně) umístěná pod kostelem je z roku
1755, byla tedy vytvořena před 250 lety. Její podstavec je z velké části ukryt pod zemí (cca 1,5
m). Pieta byla v roce 2004 restaurována.
Před 100 lety, v roce 1925, byla ve Strupčicích postavena vila “Sengerheim“ (Domov pěvců) čp.
122, v níž bydlela hudební rodina Röttigů provozující salonní orchestr a zpěv. Dům je v současné
době ve vlastnictví rodiny Luftových.
Před 85 lety, 16. ledna 1920, byla ve Strupčicích otevřena česká jednotřídka. Nacházela se
v hospodářské budově čp. 11. Školu na začátku navštěvovalo 35 žáků, postupně se jejich počet
zvyšoval.
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Před 85 lety, v roce 1920, byl na návsi ve Strupčicích odhalen a posvěcen pomník padlým
spoluobčanům v 1. světové válce. Po 2. světové válce byla deska se jmény padlých sňata a
pomník byl opatřen nápisem v obecné poloze – jako pomník obětem 1. a 2. světové války.
Před 80 lety, 11. října 1925, byl slavnostně položen základní kámen budovy české školy ve
Strupčicích (čp. 160).

&
Základní škola a mateřská škola
Ředitelka školy: Mgr. Dana Ostapčuková
Počet pedagogů: 14
Počet žáků: 119 + 5 žáků integrovaných
Základní škola
1. kalendářní pololetí
V lednu proběhl zápis do 1. třídy. Dostavilo se rekordních 19 budoucích žáčků, z toho jich bylo
18 přijato, jeden žák dostal odklad. Během ledna a února žáci 1. i 2. stupně navštěvovali
divadelní představení v Mostě. V lednu žáci 5. – 9. třídy po mnoha letech vyjeli na lyžařský kurz
na Klínovec společně s dětmi z Údlic a Března u Chomutova. Vyjelo pouze 11 žáků, neboť
finanční náklady (lyžařské vybavení, cena zájezdu) jsou značné, i když Obecní úřad ve
Strupčicích každému žáku přispěl na kurz tisícikorunou. V době jarních prázdnin firma SPK
Kreuzman Žatec provedla statické zajištění budovy, protože se neustále objevovaly trhliny ve
zdech budovy školy, což vedlo až k uzavření učebny matematiky. Jednalo se o navrtávání
základů mikropiloty, betonové injektáže a stažení celé budovy systémem Helifax – vše v úhrnné
částce 855 tis. Kč. Práce pokračovaly i během vyučování po skončení jarních prázdnin (ty byly
dokonce o 2 dny prodlouženy). Od jara se žáci snažili vytvořit ze školního dvora park, takže
neustále doplňovali rostliny a keře. V průběhu 1. pololetí se žáci zúčastňovali sportovních akcí
v rámci okresu. 2. června se uskutečnila závěrečná školní akademie. Předposlední červnový týden
strávili žáci 5. a 9. třídy na tématickém pětidenním pobytu u Rumburku. Školu opustilo 15 žáků
9. třídy (z toho pouze 2 dívky). Konec školního roku byl ve znamení velkého stěhování. Všechen
nábytek, pomůcky i administrativa se musely přestěhovat do tělocvičny, neboť byla o
prázdninách zahájena rekonstrukce budovy školy.
2. kalendářní pololetí
Stavební práce se protáhly o 2 dny, kolaudace první části stavby proběhla 9. 9. Už za plného
provozu školy se dokončovalo stěhování i výzdoba. V novém školním roce byli přijati 3 noví
zaměstnanci – jeden učitel, asistentka v 1. třídě a paní učitelka v mateřské škole. O prázdninách
byla školní kuchyně vybavena novým sporákem a nerezovým pracovním stolem – vše v hodnotě
140.000 Kč (částkou 130.000 Kč přispěla Mostecká uhelná a.s.). Od 5. 9. se vařilo nejen pro žáky
a zaměstnance, ale i pro veřejnost. V listopadu navštívilo školu několik ředitelů z Chomutovska.
Také proběhly volby do šestičlenné školské rady, která musí být na každé škole podle zákona od
1. 1. 2006. Žáci se i ve 2. pololetí mohli zapojit do mnoha akcí školy: soutěž Litvínovský choroš,
předvánoční vystoupení v kostele.
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Mateřská škola
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že MŠ bude i nadále poskytovat své služby bezplatně – je tak
jednou z mála obcí na Chomutovska, která takovou výhodu občanům poskytuje. Červnová
inspekce v MŠ konstatovala nutnost zaměstnávat plně kvalifikované síly, proto po prázdninách
nastoupila nová (plně kvalifikovaná) paní učitelka. Budova MŠ je stará a nevyhovující, proto
přivítali pomoc zaječické firmy pana Houdka, který se pustil do některých oprav na své náklady,
takže ušetřil z rozpočtu školy mnoho tisíc korun.

&
Sportovní klub Strupčice
Zimní přestávku trávili strupčičtí sportovci všech kategorií v tělocvičně. Dorostenci a žáci se
zúčastnili halových turnajů Zimní ligy sálové kopané v Chomutově. Muži vyhráli v konkurenci
sedmi týmů Turnaj mikroregionu Most-jih, který se konal v Bečově. V jarní části soutěže muži
po rozpačitém úvodu dokázali čtyřikrát po sobě vyhrát, takže se ze spodní části tabulky vyhoupli
na šestou příčku. Dorostenci, kteří hráli svou vlastní soutěž – Sdružený okresní přebor okresů
Chomutova a Loun, na jaře v šesti zápasech neztratili ani bod a dostali jen jeden gól. 25. června
dospělí fotbalisté ukončili sezónu tradičním turnajem Memoriál hrdinů. V tomto 56. ročníku
obsadili 2. místo. O prázdninách se mladší žáci a dorostenci zúčastnili letního tábora ve
Vlastějovicích. 20. srpna oslavili hráči starší gardy jubileum svých šesti spoluhráčů utkáním
s ženským týmem Slovanu Jirkov. 18. 9. se pořádal na tenisových kurtech nohejbalový turnaj. Po
skončení podzimní části mistrovských soutěží v kopané přezimovalo mužstvo dospělých na
devátém místě. Dorostenci hráli první sezónu v I. A třídě a po podzimu byli na druhé pozici.
Mladší žáci odehráli několik utkání mimo soutěž se střídavými výsledky.

&
Podnikání, zemědělství a služby
Strupčice
Jatka Strupčice, čp. 20
Autodoprava Milan Komrska, čp. 198
Zámečnictví Kovotrio (Hála, Erlebach), čp. 216
Firma ZEH – výroba hliníkových slitin, čp. 50 (ukončila svou činnost v prosinci)
Autodílna Šrůma – Svatoš, čp. 76
Instalatér Josef Mestek, čp.2
Truhlář Jan Abrahám, čp. 29
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Okořín
DENBACOR – kuchyňské linky, truhlářství, čp.
Hošnice
KOVAUM – zámečnictví, stavební práce, čp. 12
KORA – výkup kovů, autodoprava, bývalý statek
Sušany
Kovárna Václav Rohla, čp. 78
Truhlář Miroslav Kolčava, čp. 19
Zemědělství
Rostlinná výroba
Na pozemcích zemědělského družstva 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 – fa 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 papírnictvím, drogerií, textilem, Strupčice čp. 39 – Jiřina Vyšínová
Prodejna smíšeného zboží a pivnice, 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
přivítal nový rok deštěm, větrem a teplotami v noci i ve dne nad nulou. Nejtepleji bylo od 8. do
10. 1., kdy odpolední teploty na slunci dosahovaly 11°C. První noční mrazíky se objevily až
16. 1., přes den však bylo slabě nad bodem mrazu. 19. 1. silně nasněžilo, ale následný déšť sníh
zcela rozpustil. Nový sníh napadl až koncem měsíce, kdy i odpolední teploty dosahovaly -5°C.
Únor
také začal teplotami nad nulou a občasným deštěm. Po 7. 2. klesly noční teploty na -12°C, denní
se v té době pohybovaly kolem -4°C, ale pak se zase oteplilo i v noci. Sněžilo občas, ale sníh
vydržel pouze na horách. Teprve 19. 2. začalo po řadu dní sněžit při nočních mrazících -3°C a
odpoledních teplotách kolem +3°C.
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Březen
začal velkými nočními mrazy (ve středu 2. 3. bylo -14°C), slunnými dny, občasným sněžením a
teplotami mezi -1°C až +3°C. Od 15. 3. se prudce oteplilo – 17. 3. bylo ve stínu 23°C. Pak
teploty mírně klesly – denní kolísaly mezi 13°C až 16°C.
Duben
přinášel postupné oteplování jak ráno (od -1°C až k +10°C), tak během dne (v polovině měsíce se
teploty vyšplhaly na 22°C). Bývalo polojasno, zapršelo až 25.4. Jednotvárnost denních teplot
mezi 11°C až 18°C převažovala.
Květen
začal dvěma nádhernými dny (29°C), ale další dny se ochladilo (6. května ukázal teploměr
pouhých 10°C a o den později foukal studený vítr a pršelo). Polojasné počasí s občasným deštěm
trvalo až do 24. května. Pak se vyjasnilo, denní teploty začaly stoupat a konec měsíce přinesl
teplotní rekordy (29. 5. bylo naměřeno 32°C). Ale 31. 5. opět klesly teploty o 14 stupňů.
Červen
3. červnový den bylo teplo (26°C), ale 7. června jen 13°C a o den později se ochladilo ještě o tři
stupně. Pak znovu teploty prudce stouply (14. června bylo 29°C). Období do 29. 6. bylo velmi
teplé (29. 6. ukázala rtuť teploměru 31°C). Pak zapršelo a teploty klesly na 17°C.
Červenec
4. července se zamračilo a přišla doba dešťů a chladna, kdy bylo přes den jen 14°C. Od 10.
července teploty opět stoupaly ke 30°C, avšak opět přišlo ochlazení na 15°C (21.7.).
Srpen
Denní teploty se pohybovaly kolem 20°C, v noci na 7. srpen bylo jen 12°C, 15. srpna odpoledne
15°C. Bývalo polojasno a občas pršívalo. Jen od 17. do 22. srpna stouply denní teploty na 27°C,
ale vzápětí klesly k dvacítce. Až poslední dva dny bylo 28°C.
Září
Prvních 12 dnů bylo modré nebe, teploměry ukázaly i 28°C. Pršelo až 16. září, zato celý den.
Teploty se pak týden pohybovaly od 16°C do 18°C, poslední tři dny bylo ještě chladněji (29. září
15°C a o den později odpoledne dokonce jen 9°C).
Říjen
Od 4. 10. přišly slunné dny s teplotami kolem 20°C. A i když později teploty trochu poklesly,
bylo stále krásně. Až kolem 17. října se denní teploty snížily pod 10°C, po ránu bylo chladno
(19. 10. byly +2°C). Pak se však denní teploty opět blížily k 18°C, jen ráno byly mlhy. 31. 10.
odpoledne ve stínu dosáhly teploty 11°C.
Listopad
Ranní teploty se až do 12. 11. pohybovaly kolem 6°C, odpolední 12°C. Pak bylo polojasno s
přízemními mlhami, kdy ranní teploty klesaly k nule a odpolední jen občas stouply na +5°C.
19. 11. nasněžilo a sníh vydržel až do 23. 11., kdy v dešti roztál. Ranní teploty klesaly na nulu a
odpolední byly kolem +1°C. Poslední tři listopadové dny drobně sněžilo, ale nemrzlo.
Prosinec
Ráno 1. 12. mrzlo (-7°C), ale odpoledne na slunci byly +2°C. 2. 12. nastaly tmavé bezslunečné
dny s občasným sněžením. 15. 12. přišel po větrném dopoledni silný déšť. 16. 12. odpoledne se
přihnala krátká bouře, ale silný vítr večer vše vysušil. Sněžení a déšť doprovázely dny od 9. 12. –
23. 12. Na Štědrý den bylo odpoledne +5°C. Pak se ochladilo, 27. 12. začalo sněžit. 30. 12. byly
odpolední teploty -3°C až -5°C.
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Kronika za rok 2005 byla k zápisu schválena.

Luděk Pěnkava
starosta obce Strupčice

Kristýna Králová
kronikářka
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