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Svět v roce 2006

Přívaly sněhu a mráz si 2. ledna vyžádaly 15 obětí v německém Bad Reichenhallu, v únoru a na
začátku března lámal sníh střechy i v Polsku. Z množství sněhu měli radost jen pořadatelé
zimních olympijských her v severoitalském městě Turíně. V březnu zemřel před vynesením
rozsudku souzený bývalý srbský prezident Slobodan Miloševič. 24. dubna zabily bomby na
egyptském letišti Dahab 24 lidí, proto byly na konci léta zpřísněny kontroly na evropských
letištích – na londýnském letišti byly nalezeny tekuté výbušniny. 6. června USA oznámily, že
našly a zabily Abú Músu, druhého nejhledanějšího teroristu Al-Kajdy. 7. října se začala valit
Ruskem řada násilností, která začala zavražděním novinářky Anny Politkovské a vyvrcholila
podivnou smrtí agenta tajné služby Alexandra Litviněnka, v jehož těle bylo nalezeno radioaktivní
polonium. 22. května se Černá hora odtrhla od Srbska.
V řadě evropských zemí proběhly volby – v Itálii v březnu těsně zvítězila levicová koalice a
v červnu sestavil na Slovensku vládu sociální demokrat Robert Fico. Počátkem září anglický
premiér Blair oznámil, že do roka ze své funkce odejde. V Maďarsku jejich premiér Ferenc
Gyurcsány prozradil, že v uplynulém období vláda lidu lhala, přesto ani po mnohatisícových
demonstracích Maďarů nechtěl odstoupit. V červenci Severní Korea oznámila, že bude
demonstrovat svoji sílu zkouškou se sedmi nukleárními raketami. 13. července Izrael oznámil, že
zaútočil svými bombardéry na strategické cíle v Libanonu. V prosinci byl tajfun Durian příčinou
smrti více než tisíce lidí na Filipínách. Většina obětí zahynula pod bahnem, které se v důsledku
silných lijáků sesulo z úbočí sopky Mayon a pohřbilo nejméně 3 vesnice. Austrálie bojovala s
jedním z nejničivějších lesních požárů za posledních 100 let. Bylo zničeno přes 4 000 čtverečních
kilometrů lesních porostů a řada obydlí. 30. prosince byl vykonán trest smrti nad bývalým
iráckým prezidentem Saddámem Husajnem. Popravu oběšením provedli Iráčané a byla celá
natočena na video.

&
ČR v roce 2006
Počátkem června proběhly volby, ale ještě koncem prosince republika neměla stabilizovanou
vládu. A i když ODS získala před ČSSD tříprocentní náskok, skončily volby podivuhodným
patem: ČSSD volby sice nevyhrála, ale spolu s KSČM získala stejný počet hlasů v parlamentu
(100) jako vítěz ve spojení s KDU-ČSL a Stranou zelených.
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 24. února zahájilo 10 000 lékařů řadu vzpour proti svému ministerstvu.
 Na ZOH v Turíně získala Kateřina Neumannová zlatou medaili v běhu na lyžích na 30 km,
stříbrnou v skiatlonu.
 15. března vstoupil v platnost zákon o registrovaném partnerství.
 29. března se poslanci od Jana Kubiceho, ředitele ÚOOZ
(Útvar pro odhalování organizovaného zločinu), dozvěděli o možnosti prorůstání zločinu do
státní správy a politiky.
 28. června premiér Jiří Paroubek oznámil demisi vlády.
 16. srpna se stal premiérem ČR Mirek Topolánek.
 9. prosince se novým šéfem KDU-ČSL stal Jiří Čunek.
 19. prosince byl otevřen další úsek dálnice D11 mezi Prahou a Hradcem Králové o délce 42
km. Jeho vybudování stálo 15 miliard Kč.
 21. prosince byla zprovozněna nová část dálnice D8 – z Trmic na německé hranice – a měří
přes 23 km. Přechází Krušné hory a zahrnuje dva tunely, proto byla stavba nákladná (19 miliard
Kč). Za celý rok bylo v ČR otevřeno celkem 69 km nových dálnic, což je nejvíc v historii.
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Volby
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve volebním okrsku Strupčice ve
dnech 2. a 3. června 2006
Počet zapsaných voličů:
506 osob
Voleb se zúčastnilo:
333 osob
Počet platně odevzdaných hlasů:
333 hlasů
Procento účasti:
65,81%
Pořadí politických subjektů (stran, hnutí a koalicí) ve volebním okrsku Strupčice (v Ústeckém
kraji kandidovalo celkem 20 politických subjektů)
Pořadí Politický subjekt (číslo)
Počet hlasů
Procento obdrž. hlasů
1
ČSSD (10)
130
39,0%
2
ODS (9)
95
28,5%
3
KSČM (20)
57
17,1%
4
Strana zelených (18)
21
6,3%
5
KDU-ČSL (24)
15
4,5%
6-7
Nezávislí (6)
4
1,2 %
6-7
Koalice pro Českou republiku (21) 4
1,2%
8-13
SNK Evropští demokraté (11)
2
0,6%
8-13
Strana zdravého rozumu (1)
1
0,3%
8-13
US-DEU (12)
1
0,3%
8-13
4 VIZE (15)
1
0,3%
8-13
Národní strana (22)
1
0,3%
8-13
Nezávislí demokraté (25)
1
0,3%
2

Politické subjekty: České hnutí za národní jednotu (2), Balbínova poetická strana (3), Právo a
Spravedlnost (5), Česká pravice (7), Koruna Česká (8), Pravý Blok (14), Strana Rovnost šancí
(26) nezískaly ani jeden hlas.
Výsledky voleb do Senátu PS ČR v obci Strupčice
1. kolo 20. a 21. 10. 2006 – počet zapsaných voličů 528, účast 322 voličů, tj. 60,98%
Poř.
1
2
3
4
5-6
5-6
7
8-9
8-9
10

Jméno, příjmení, číslo
MUDr. Petr Skála ‚6)
Mgr. Marie Benešová (4)
Ing. Mgr. Ivana Řápková (1)
PaedDr. Václav Homolka (8)
Ivan Varga (5)
MUDr. Ondřej Mikš (10)
Milan Beran (3)
MUDr. Džamila Stehlíková (7)
Zdeněk Jánský (9)
Ing. František Pěchota (2)
Počet platných hlasů celkem

Polit. přísl.
Poč. hl.
Nezávislý kandidát
135
ČSSD
60
ODS
56
KSČM
14
Politika 21
11
Nezávislí demokraté
11
Nezávislí
6
Strana zelených
4
Humanistická strana
4
US-DEU
3
304

% obdrž. hl.
44,4%
19,7%
18,4%
4,6%
3,6%
3,6%
2,0%
1,3%
1,3%
1,0%

2. kolo 27. 10. 2006 – počet zapsaných voličů 531, účast 186 voličů, tj. 35,03%
Poř. Jméno, příjmení, číslo
Polit. přísl.
Poč. hl. % obdr. hl.
1
MUDr. Petr Skála
Nezávislý kandidát
152
81,7%
2
Ing. Mgr. Ivana Řápková
ODS
34
18,3%
Počet platných hlasů celkem
186
Výsledky voleb do Zastupitelstva Obce Strupčice dne 20. a 21. 10. 2006
Celkový počet zapsaných voličů:
530 osob
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
356 osob
Celkový počet odevzdaných úředních obálek:
356 ks
Procento účasti ve volbách:
67,17%
Poř, Polit. uskupení (volební strana)
1.
2.
3.
4.

Počet obdrž. % obdrž. Počet získ.
hlasů
hlasů
mandátů
SNK – sdružení pro rozvoj obce (2)
1 400
50,04%
5
ODS (4)
755
26,98%
2
ČSSD (3)
524
18,73%
2
KSČM (1)
119
4,25%
0
Celkem
2 798
9

Pořadí kandidátů podle počtu obdržených hlasů:
Kandidáti, kteří se stali členy zastupitelstva, jsou označeni podtržením
Počet hlasů, které kandidát obdržel, není vždy rozhodující pro získání mandátu, rozhoduje
rovněž, kolik mandátů získalo politické uskupení, za které dotyčný kandidoval.
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1. Luděk Pěnkava (SRO)
2. František Jochman (SRO)
3. Josef Pěnkava (SRO)
4. Jaroslav Tourek (SRO)
5. Miroslav Rokoš (ODS)
6. Lukáš Stránský (SRO)
7. Robert Pelzman (SRO)
8. Anna Jarošová (SRO)
9. Otto Kovanda (SRO)
10. Radek Podmanický (ODS)
11. Robert Hebký (ODS)
12. Květoslava Pšadová (SRO)
13. Pavel Glás (ČSSD)
14. Jaroslav Krejčík (ODS)
15. Irena Saláková (ČSSD)

224
201
180
176
175
143
134
130
126
118
107
86
83
77
76

Hodnocení volebního období 2002 – 2006
autor Luděk Pěnkava, starosta obce
„Co se za čtyři roky v našich obcích změnilo? Pokusím se stručně shrnout to nejdůležitější, co
zastupitelstvo projednalo, odsouhlasilo a bylo prostřednictvím obecního úřadu vykonáno. A
nejedná se pouze o investiční akce. Ne vše se samozřejmě podařilo, ale není možné udělat
všechno najednou. Z přehledu vyplývá, že jsme ve volebním období získali z dotací na chod obce
zhruba 35 milionů korun.“
Strupčice
 nové asfaltové komunikace, chodníky, vjezdy k domům, lávka přes Srpinu u čp. 194
 rozvody NN a veřejného osvětlení do země, nové lampy veřejného osvětlení
 likvidace budovy Jednoty
 výstavba bytového domu čp. 221
 vykácení topolového háje, výstavba sportovního areálu
 parkoviště u hřiště
 nasvícení kostela, nové hodiny na kostele
 vyčištění potoka Srpina
 zasíťování parcel pro výstavbu 9 RD a 3 RD
 stavba kolny pro nájemníky domu čp. 121
Sušany
 úklid okolo horního rybníka
 oprava dolního rybníka
 příspěvek na opravu kostela ve výši 100.000 Kč
 úprava parčíku u pomníku obětem války
Hošnice
 ekodreny v komunikaci pro odvodnění 4 okálů
Okořín
 nové asfaltové komunikace, chodníky, vjezdy k domům, oprava studen
 rozvody NN a veřejného osvětlení do země, nové lampy veřejného osvětlení
 nová kanalizace (v ulici “do kopce“)
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 nová střecha na čp. 46, rekonstrukce bytu v čp. 46, nově vybudovaný byt v čp. 46, nový strop
v pohostinství
 skluzavka pro děti
 vyčištění plochy na jihozápadní straně Okořína
Společné
 udržení devíti tříd v základní škole
 řešení havarijního stavu v ZŠ (1. etapa rekonstrukce) + oprava střech a nové chodníky, statické
zajištění budovy
 nové vybavení školní kuchyně, zajištění přepravy jídel do MŠ dle norem EU
 oprava vytápění a zateplení tělocvičny ZŠ i s opravou stropu
 obědy pro občany ve školní kuchyni
 oprava soch
 kolumbárium na hřbitově ve Strupčicích
 výsadba a trvalá údržba veřejné zeleně
 zajištění půjčky z SFRB na opravy domů
 zajištění územního plánu obce
 zajištění projektů na úpravu a čištění rybníků ve všech obcích
 příprava projektů na kanalizaci osad Okořín, Hošnice, Sušany
 oprava účetnictví obce tak, že je audit bez výhrad
 zajištění ukládání zeleného odpadu na sběrném dvoře
 protahování cest a chodníků od sněhu
 letní dětský tábor
 zakoupení EKG do ordinace lékaře
 pokračování v tradici Václavské pouti
 vyčlenění pozemků ve vlastnictví obce a nabídka k odkoupení
 vyhledání některých vlastníků neobydlených domů
 možnost společné návštěvy divadla v Mostě
 snaha zajistit autobus z Mostu přes Údlice do Chomutova
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Statistické údaje
Počet obyvatel k 1. 1. 2006: 611
Počet obyvatel v obcích:
obec
narozených zemřelých přistěhovaných odstěhovaných přestěhovaných
6
2
48
14
15
Strupčice
1
Hošnice
3
1
Okořín
1
5
6
Sušany
celkem
6
3
57
21
15
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Přehled o počtu obyvatel:
obec
Okořín
Strupčice
Hošnice
Sušany

dospělí (muži/ženy)
113 (62/51)
331 (165/166)
47 (25/22)
51 (25/26)

děti
cizinci
(muži/ženy) (muži/ženy)
9 (2/7)
0
40 (21/19)
4 (2/2)
6 (4/2)
0
8 (5/3)
2 (2/0)

 počet sňatků, které uzavřeli občané ze Sušan: 1, ze Strupčic: 1

&
Zprávy ze zastupitelstva
9. 1. zastupitelé obce schválili
podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na úpravu návsi ve Strupčicích,
uložili starostovi
zajistit během měsíce ledna 2006 veřejnou schůzi s občany Hošnic a Sušan k problematice
případné výstavby větrných elektráren v k.ú. Sušany.
6. 2. schválili
investiční záměr firmy MBBF Viventy česká spol. s.r.o. Brno na výstavbu pěti větrných
elektráren v katastru obce Strupčice – k.ú. Sušany, stanovisko k návrhu územního plánu
Ústeckého kraje: Zastupitelstvo obce Strupčice doporučuje další rozpracování varianty B, která
počítá s pokračováním těžby za územní limity, ale pouze s podmínkou, že se těžební společnosti
řádně vyrovnají se všemi obyvateli a dalšími subjekty v dotčených obcích k jejich spokojenosti.
6. 3. schválili
připojení obecní knihovny k internetu, změnu stanov Mikroregionu Most-jih, realizaci oslav 80.
výročí vybudování a otevření české školy ve Strupčicích, umístění dopravních značek pro zákaz
vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 tuny a omezení rychlosti na 30 km/hod. na místní okružní
komunikaci v prostoru návsi ve Strupčicích.
3. 4. schválili
podání žádosti o poskytnutí dotace z Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních
Čech a Moravskoslezského regionu 2006 v rámci dotačního titulu DT na zpracování těchto
projektů: Projekt na výstavbu domu s pečovatelskou službou (DPS) ve Strupčicích, Projekt na
rekonstrukci tělocvičny při ZŠ ve Strupčicích, podání žádosti na Hospodářskou a sociální radu
Chomutovska o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu DT 4 na zpracování těchto titulů:
Projekt na úpravu návsi ve Strupčicích, Projekt na vybudování čističky odpadních vod a
rekonstrukci veřejného osvětlení v Sušanech,
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stanovilo,
že na základě předložené cenové nabídky provede realizaci zasíťování pozemku p.č. 315 v k.ú.
Strupčice firma Jiří Kejř Všestudy.
2. 5. přijali
cenovou nabídku projektové a inženýrské kanceláře POVOING na zpracování projektové
dokumentace a zajištění stavebního povolení pro realizaci akce “Rekonstrukce dešťové
kanalizace v prostoru návsi ve Strupčicích“ ve výši 29.750 Kč vč. DPH,
schválili
uzavření mandátní smlouvy č. 04/2006 s firmou HAMEX na činnosti spojené s přípravou
projektu “Strupčice, Hošnice, Okořín, Sušany – opravy vodních nádrží“.
29. 5. schválili
odprodej plynárenského zařízení v Okoříně, Hošnicích a Sušanech společnosti Severočeská
plynárenská a.s. v celkové ceně 1.320 tis. Kč za podmínek navržených SČP, vybudování
chodníku v Hošnicích – od autobusové zastávky k hlavní silnici, včetně realizace vjezdu na
pozemek domu čp. 33, podání žádosti o dotaci na projekt rozvoje cestovního ruchu v obci
Strupčice z prostředků Ústeckého kraje, podání žádosti o dotaci z prostředků Evropského
sociálního fondu na pracovní místo správce sportovně-rekreačního areálu prostřednictvím
Mikroregionu Most-jih, uzavření smlouvy o dílo č. 43/06/104 (smlouva o provizi) s Asistenčním
centrem a.s. Most na zpracování podkladů a získání dotace na sportovně-rekreační středisko
Strupčice s tím, že cena za předmětnou činnost je 70.000 Kč bez DPH, uzavření mandátní
smlouvy s Ing. Vladimírem Bílým na technicko-inženýrskou činnost při realizaci akce
“Sportovně-rekreační středisko Strupčice“ s tím, že cena za předmětnou činnost bude 46.000 Kč
vč. DPH.
26. 6. zastupitelstvo obce pozastavilo platnost
usnesení z 6. 2. 2006 týkající se uzavření smlouvy s firmou Viventy česká s.r.o. na výstavbu pěti
větrných elektráren v katastru obce do doby případného obnovení jednání mezi uvedenou firmou
a obcí Strupčice.
24. 7. zastupitelstvo souhlasilo
s odložením opravy průtahové komunikace procházející Strupčicemi na rok 2007.
7. 8. zastupitelstvo (na mimořádném zasedání) přidělilo
byty v bytových domech čp. 221, čp. 121, čp. 157.
14. 8. zastupitelstvo schválilo
pokračovat v jednání s VÚHU Most ve věci zpracování podkladů k žádostem o dotace
z prostředků určených na řešení škod vzniklých před privatizací důlních společností, podporu
ústavní stížnosti Obce Hora sv. Kateřiny ve věci Zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení
daní a poskytnutí příspěvku ve výši 500 Kč Obci Hora sv. Kateřiny na podporu tohoto podání.
18. 9. zastupitelé schválili
zpracování dokumentace pro akce Cyklostezka Vrskmaň – Strupčice, Cyklostezky Malé Březno,
Příprava pro individuální výstavbu ve Strupčicích a podání žádosti o úhradu nákladů spojených
se zpracováním uvedené dokumentace a s realizací těchto akcí.
16. 10. schválili
vyčlenění finančních prostředků ve výši 604.200 Kč z rozpočtu obce na realizaci akce v rámci
grantového schématu Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný
sektor (dotace 453.153 Kč z Evropského rozvojového fondu).
31. 10. na ustavujícím (1.) zasedání zastupitelstva zvolili
starostou obce pana Luďka Pěnkavu, místostarostou pana Miroslava Rokoše, finanční výbor ve
složení: předseda Ing. František Jochman, členové – Robert Pelzmann, Milan Komrska, kontrolní
7

výbor ve složení: předseda Ing. Jaroslav Tourek, členové – Mgr. Ing. Robert Hebký, Jana
Kandrová,
stanovili,
že funkce starosty Obce Strupčice je po celé funkční období funkcí uvolněnou počínaje dnem
31. 10. 2006.
6. 11. schválili
zřízení pracovního místa správce sportovně-rekreačního areálu, pracovník/pracovnice infocentra,
mistr pracovníků údržby OÚ.
11. 12. schválili
obsazení pracovního místa správce sportovně-rekreačního areálu ve Strupčicích panem
Jaroslavem Binderem a obsazením pracovního místa pracovnice infocentra paní Věrou
Sedlákovou,
pověřili
starostu obce pana Luďka Pěnkavu, aby zastupoval Obec Strupčice v Mikroregionu Koridor a
v Mikroregionu Most-jih.
27. 12. schválili
Územní plán Obce Strupčice.
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Hospodaření obce
Do 6. 3. 2006 hospodařila obec v rozpočtovém provizoriu. Dne 6. 3. schválilo zastupitelstvo obce
rozpočet na rok 2006 jako vyrovnaný, s plánovanými příjmy a výdaji ve výši 20.062.800 Kč.
V průběhu roku byly schváleny dvě rozpočtové změny.
Příjmy celkem – skutečnost 2006
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 (tábor)
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37.772.606,91
21.605.985,45
728
0
380.100
154.861
620
0
44.560
336.174
61.700

Všeobecná ambulantní péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Místní inženýrské sítě
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

0
6.912.681
89.438
6.400
980.000
344.565
755.561
15.840
5.635.579
56.611
19.975
371.228,46

Výdaje celkem – skutečnost 2006

41.390.912,51

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
Péče o sportovní zařízení
Tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Všeobecná ambulantní péče
Bytové hospodářství
Nebytové 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
Volby do zastupitelstva

49.299,19
3.812.797,50
0
157.739,60
959.305
1.771.586,20
3.936
4.498,25
42.288,50
101.428,40
18.502.925,84
100.000
142.430,90
51.688,63
7.911.849,77
-16 526,31
2.198.456,19
8.641,97
146.680
359.030,50
336.252
35.563
235.901
51.092,50
487.416,06
632.444,64
2.000
661.791,80
32.609,10
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Volby parlamentní
Činnost místní správy
Finanční operace
Převody vlastním fondům
Splátka úvěru

26.626,60
904.541,11
125.030,74
135.587,83
1.416 000

Rozdíl Příjmy – Výdaje

-3.618.305,60

&
Život v obci
Hostinec Okořín
Od února byla znovu otevřena hospoda v Okoříně. Novou nájemkyní byla paní Světlana
Raabová. V průběhu října ukončila nájemní smlouvu (z důvodu ekonomické nerentability).
Novým nájemcem se stal pan Milan Kubaš.
Větrné elektrárny
Firma MBBF Viventy přišla s investičním záměrem vybudovat na kopci nad Sušany a Hošnicemi
ve vzdálenosti cca 1300 metrů od těchto osad větrný park, který by byl tvořen pěti větrnými
elektrárnami. Zastupitelstvo svolalo schůzku se zástupci této firmy a s občany obou osad, na
které se mohli občané k dané problematice vyjádřit. Po vcelku bouřlivé diskusi dospěla většina
přítomných k názoru, že s výstavbou větrného parku souhlasí. Celý projekt byl ale pozastaven,
protože Armáda ČR s projektem nesouhlasila – obává se rušení radiolokátorů v Lažanech.
Dolní rybník v Sušanech
Během března a dubna proběhly práce na odbahnění a zpevnění břehů dolního rybníku
v Sušanech.
Vjezdy k nemovitostem
Dokončily se vjezdy k domům ve Strupčicích, byla opravena cesta u okálů čp. 210 – 213 ve
Strupčicích (zároveň se tyto domy připojily na splaškovou kanalizaci). Souběžně probíhaly práce
v Okoříně na vjezdech (napravo při vjezdu od Strupčic) a parkovišti u čp. 46.
Nový bytový dům ve Strupčicích
V blízkosti Mateřské školky byl dostavěn v srpnu bytový dům s devíti bytovými jednotkami a
předán novým nájemníkům. Na jeho výstavbu získala obce dotaci na výstavbu bytů pro
nízkopříjmové skupiny osob ve výši 4 950 000 Kč od Státního fondu rozvoje bydlení.
Zasíťování parcel
V průběhu roku bylo dokončeno zasíťování 3 parcel pro rodinné domy na pozemku čp. 315 a
jedné parcely na pozemku čp. 106 ve Strupčicích.
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Oprava dešťové kanalizace v prostoru návsi ve Strupčicích
Od čp. 21 až po čp. 216 byla opravena dešťová kanalizace. Práce trvaly asi měsíc a provedla je
v hodnotě necelých 2 milionů firma Jiří Kejř Všestudy.
Gravitační odvodnění
Během podzimu se rozběhly práce na tzv. gravitačním odvodnění předpolí Malobřezenské
výsypky, což znamenalo vybudování koryta o šíři 80 metrů a hloubce 20 metrů, do něhož bude
napojena Srpina tekoucí přes Strupčice a voda z čističky odpadních vod.
Uzavření prodejny jatek
Dva týdny před Vánocemi se rozhodl majitel jatek ve Strupčicích čp. 20 uzavřít prodejnu –
provoz jatek fungoval dál.
Nová výstavba
V roce 2006 byl zkolaudován dům čp. 230 ve Strupčicích.

&
Černá kronika
Poškozený vysílač
V únoru neznámý pachatel způsobil operátoru mobilní sítě Eurotel škodu za 21 tisíc Kč na
vysílači nad Strupčicemi – poničil plot a ze stožáru odmontoval dvě bezpečnostní lišty.
Vandalství
Z 23. na 24. září neznámý vandal rozbil okenní výplně dílen strupčického zemědělského
družstvy. Způsobil škodu ve výši cca 10 tis. Kč.

&

Kultura
21. ledna se v hostinci TRIO uskutečnil 4. ročník novoročního turnaje v mariáši. Loňské vítězství
obhajoval Josef Sýkora ze Strupčic, což se mu nepodařilo. Z 32 účastníků si výhru vybojoval pan
Karek Hauzír ze Všestud.
18. února pořádal Sportovní klub Strupčice svůj tradiční společenský ples. K tanci hrála skupina
Žádná křeč.
Hostinec TRIO nezapomněl na nejmenší, proto pro ně uspořádal 25. února již posedmé Dětský
maškarní bál.
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Dospělí měli možnost uplatnit své vtipné nápady 18. března, kdy se konal Josefovský maškarní
rej.
Při velikonoční zábavě, kde hrála skupina PLAY OFF a hlavní cenou byl sud piva, se počet hostů
blížil k dvěma stovkám. Vyvrcholením jarní kulturní sezóny bylo pálení čarodějnic a prvomájový
průvod. I přes velmi chladné počasí přišlo do průvodu a podívat se na ohňostroj asi 230 lidí.
I v roce 2006 se pořádal na hřišti SK Strupčice Dětský den. Obecní úřad získal od místních
sponzorů 15.000 Kč, a tak mohly děti dovádět na mnoha atrakcích, dokonce měly zdarma i
občerstvení. 2. září se konala oslava 80. výročí vybudování a otevření české školy v “Hošnické
ulici“ ve Strupčicích. Aby se o této události dozvěděla široká veřejnost, vyšly články v novinách
(Deníky Bohemia, Nástup, CV týden). K této příležitosti byla vydána brožura, na jejíž tvorbě se
podíleli: Miroslav Rokoš, Luděk Pěnkava a paní učitelka Eva Kotlíková. Příprava oslav byla
náročná a důkladná – sháněli se bývalí žáci, párty stany, stoly a lavice, ozvučení. Pomáhal každý,
kdo “měl ruce“, uklízela se celá vesnice. Slavnost byla zahájena školním zvoněním, státní
hymnou a vystoupením mažoretek. Všechny hosty – a bylo jich více než 1000 – přivítali pan
starosta Luděk Pěnkava, místostarosta Miroslav Rokoš a ředitelka ZŠ Dana Ostapčuková. Potom
byl vyhlášen nejstarší přítomný žák české školy (p. František Lebeda), nejstarší přítomný učitel
(p. Antonín Moravec) a nejdéle sloužící učitelka ve Strupčicích (Eva Kotlíková). Během
odpoledne si hosté mohli prohlédnout školu. Hlavním programem celého odpoledne bylo setkání
s bývalými učiteli a spolužáky. Večerní zábavu zahájilo pěvecké duo Marcela Janurová a Jana
Pěnkavová za doprovodu hudební skupiny (a s podporou stovek účastníků) písničkou o
Strupčicích. Zájemci o fotografie z oslav si je mohli zdarma vypálit na CD a také si mohli
vypůjčit film, který byl z této velké akce natočen.
23. září probíhala na návsi a ve dvoře OÚ Svatováclavská pouť, 28. září v kostele ve Strupčicích
poutní svatováclavská mše.
Mikulášské nadílky pro děti se uskutečnily v Okoříně i ve Strupčicích, kde se před obecním
úřadem večer rozsvítil vánoční strom.
31. prosince se občané mohli rozloučit se starým rokem na Silvestrovké párty.

&
Základní škola a mateřská škola
Ředitelka školy: Mgr. Dana Ostapčuková
Počet pedagogů: 15
Počet žáků: 122 + 4 žáci integrovaní
Základní škola
1. kalendářní pololetí
Na obou školách (ZŠ i MŠ) se objevily nové tabule s novým názvem: Základní škola a Mateřská
škola Strupčice, okres Chomutov. Přestože už okresy neexistují, do nové školského zákona se
tato okolnost nedostala (ani přes připomínky Asociace ředitelů).
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V lednu proběhl zápis do 1. třídy – přihlásilo se 14 nových žáků. Díky Deníku Chomutovska se
podařilo obohatit žákovskou knihovnu o mnoho dalších titulů. Pro žáky se pořádaly zájezdy do
divadla v Mostě, školu žáci reprezentovali na mnoha soutěžích (Litvínovský choroš, Hry třetího
tisíciletí). Na konci školního roku se uskutečnila školní akademie.
2. kalendářní pololetí
Období prázdnin bylo opět obdobím oprav a úprav – byla provedena větší oprava kotle. Poprvé
po mnoha letech se nejen zastavil úbytek počtu žáků školy, ale došlo dokonce k mírnému
navýšení. Při poklesu pod 117 žáků by byla škola podle nového školského zákona nucena
spojovat třídy na 1. stupni. Byly zavedeny pokusně pěstitelské práce. Děti pečovaly o malý
záhonek na školním dvoře. Škola získala z Nadace ČEZ příspěvek ve výši 250.000 Kč na nové
počítače, z MŠMT 90.000 Kč na vybavení učebny, takže žáci dostali 15 nových PC a monitorů,
nové stolky a židle.
Některé akce ve 2. pololetí: výuka plavání, návštěvy divadelních představení v Mostě, vánoční
vystoupení žáků v kostele.
Mateřská škola
V logu školy je školka symbolicky umístěna do kořenů stromu, což ve zmenšené verzi téměř
splývá, ve velkém formátu však vypadá logo pěkně. Budova školky je stará, nevyhovuje
současným požadavkům – na to se přišli podívat členové OZ. Dohodli se s vedením školy na
některých finančně přijatelných úpravách, při kterých pomohli i zaměstnanci obecního úřadu. O
prázdninách byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení.

&

Historie české školy
ve Strupčicích
autor Miroslav Rokoš
29. srpna 1926 byla oficiálně otevřena a slavnostně předána do užívání tehdy nová budova české
školy ve Strupčicích. Skončilo tak šestileté provizorium českého školství v naší obci. Na základě
“Kroniky české státní školy ve Strupčicích“ a pamětního listu “Na paměť otevření české školy ve
Strupčicích“ se seznámíme s událostmi, které mají s tímto datem souvislost. Obsah je poplatný
době, z níž pochází podkladový materiál.
Před 1. světovou válkou se zdálo, že ve Strupčicích Češi vůbec nežijí. Ve skutečnosti zde žilo
několik českých rodin, vesměs nezámožných a plně závislých na německém kapitálu. Mezi
prvními se uvádí rodina Matěje Kleina – hlídače na dole Betty, rodiny Vyšínů, Františka Jenče –
skladníka na místním nádraží, Josefa Hudíka – šafáře u sedláka Dittricha, Josefa Záluhy,
Jaroslava Hesse aj. Společenské postavení těchto prvních “harcovníků“ bylo značně stísněné.
Česky se mohlo sotva kde promluvit a o nějakém okázalejším vystoupení na veřejnosti nemohlo
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být ani řeči. České vědomí se však značně posílilo, když se nedlouho před válkou přistěhoval do
Strupčic nájemce zdejšího dvora Artur Nohel a s ním několik ryze českých rodin, jako šafář
Michl, kovář Najman a rodiny zemědělských dělníků.
Válečná léta byla velmi těžkou zkouškou pro všechny místní Čechy. Dlužno poznamenat, že až
na nepatrné výjimky čestně obstáli. Tím větší byla radost, když nadešel 28. říjen 1918 (tzv.
převrat), který přinesl vytouženou svobodu.
Prvotní úsilí v době převratu směřovalo ke zřízení české školy, aby se zastavilo poněmčování dětí
a zajistil rozvoj české menšiny. Již 13. září 1919 bylo výnosem Zemské školní rady čj. 1680/4
povoleno zřízení české školy ve Strupčicích. Největší zásluhu na tom mají pp. Artur Nohel, Josef
Hudík a František Jenč. Nastala sháňka po volné místnosti. Pan Hudík upozornil na prázdnou
místnost v hospodářském stavení svého zaměstnavatele, sedláka Franze Dittricha (čp. 11).
Místnost byla prohlédnuta a pro daný účel schválena. Po provedení menších úprav a zakoupení
nejnutnějšího nábytku se začalo dne 16. ledna 1920 s výukou. Škola byla jednotřídní a hned na
počátku měla 35 žáků. Správcem školy byl jmenován p. Rudolf Kozák z Českého Dubu u
Mnichova Hradiště, který zde působil do konce školního roku. Po prázdninách byl jmenován
správcem školy bývalý kněz p. František Stanislav z Čisté u Rakovníka. Školu vedl do roku
1924. Počet dětí stále stoupal a ve školním roce 1923/24 dosáhl čísla 56.
Základem pro zřízení české školy ve Strupčicích se stal čilý život zdejší české menšiny, který se
brzy po převratu začal slibně rozvíjet. Veřejný život se v té době projevoval zejména pořádáním
různých divadelních představení a činnosti spolků. Poprvé se česká menšina prezentovala na
veřejnosti 5. července 1919, kdy byla péčí pp. Karla Vyšína a Josefa Hudíka uctěna památka
Mistra Jana Husa. Spolkový a politický život se rozvíjel tak, že brzy po převratu byly založeny
místní organizace dvou politických stran – Československé strany sociálně demokratické a
Československé strany socialistické. V roce 1921 byl zásluhou paní Ireny Nohelové založen
humanitární spolek “Čsl. ochrana matek a dětí“, který vyvíjel velice záslužnou činnost. Sčítání
lidu v roce 1921 ukázalo, že ve Strupčicích žije 1238 obyvatel, z toho 234 (18,6%) Čechů a 1004
(82,4%) Němců. Do roku 1923 byl udržovatelem českého života hlavně p. Artur Nohel, který
nejenže zaměstnával velkou většinu zdejších českých obyvatel, ale také je i lépe platil, nežli
zaměstnavatelé v okolních dvorech. Český živel začal posilovat, když v roce 1923 zakoupila
zdejší doly Anna (ve Strupčicích) a Ondřej (v Pohlodech) česká společnost Severočeské doly a
elektrocentrály (později Union). V březnu 1924, kdy smělo být podle smlouvy vypovězeno
německé úřednictvo, se česká menšina rozšířila o několik úřednických rodin. Tehdy byl zřízen
místní odbor Národní jednoty severočeské, která se brzy stala nejsilnější složkou české menšiny.
Ve volbách do obecního zastupitelstva v roce 1924 získala česká menšina v osmnáctičlenném
zastupitelstvu 3 mandáty. Zvoleni byli pp. Nohel, Malý a Rudolf Zeman, který však byl nahrazen
J. Tomáškem. V létě téhož roku se u příležitosti 500. výročí smrti Jana Žižky konala významná
oslava, jejíž průběh byl tak zdařilý (svorně se jí zúčastnily všechny místní české organizace), že
došel zájmu i u německých spoluobčanů.
Ministerstvo školství a národní obrody svým výnosem č. 10259-24-I ze dne 26. 8. 1924
rozšířilo od 1. září 1924 zdejší českou školu o druhou třídu. Řídícím učitelem byl jmenován Karel
Hluchý z Brandýska, druhým učitelem Bohumil Dušek z Prahy, učitelkou ručních prací Marie
Sirová z Holešic a učitelem náboženství farář Antonín Výtvar z Holešic. Stav žactva: celkem 60
žáků, z toho 28 hochů a 32 dívek, do I. třídy zapsáni 24 žáci, do II. třídy zapsáno 36 žáků.
Vyučovalo se na dvě směny. Na tělocvik se docházelo do obecní tělocvičny (tzv. Turnhalle), kde
obecní zastupitelstvo vyhradilo pro českou školu pondělí a pátek. Na ruční práce docházelo
žactvo do německé školy.
14

Protože malá místnost u Dittrichů již nestačila, usilovala česká menšina o to, aby byla ve
Strupčicích postavena nová budova české školy. Ministerstvo školství uznalo její nezbytnost a
zahájilo přípravu ke stavbě. Dne 3. září 1924 komise z ministerstva prohlédla a schválila
pozemek, který pro novou školu daroval Arthur Nohel.
Vypracováním plánů byl pověřen Ing. Josef Zadražil. Školní rok 1924/25 byl ukončen s 56 žáky.
Hned po jeho ukončení se uskutečnil zápis. Vzhledem k restrikci učitelstva (omezování počtu
učitelů) byla z německé strany prováděna před zápisem prudká agitace. Přesto bylo do české
školy zapsáno 63 žáků. Žáci i učitelé měli jedno velké přání: aby se konečně začalo se stavbou
nové školy.
Školní rok 1925/26 začal 1. září 1925 se 63 žáky. Vyučovalo se opět v nehostinné místnosti
statku čp. 11. Složení učitelského sboru zůstalo beze změn. Hned na začátku šk. roku došla z
Ministerstva veř. prací radostná zpráva, že svým výnosem č. 2b/418/19-65435 ze dne 2. září 1925
zadalo stavbu firmě Ing. Jenč, Kroft a Hladeček z Plzně. 2. října 1925 bylo se stavbou započato a
11. října byl slavnostně položen základní kámen.
Na slavnost se dostavilo velké množství občanstva z celého okolí, např. sokolové z Ervěnic,
žáci z Nového Sedla a Holešic, čeští občané Chomutova a Horní Vsi, důstojnictvo a vojsko z
Chomutova. Za Ministerstvo školství a národní osvěty byl přítomen školní inspektor Karel
Polánek, za politickou správu v Chomutově dr. Josef Kopecký, za vojenskou posádku v
Chomutově kapitán Pach aj. Bohužel nenadálé neštěstí oslavu značně pokazilo. Nákladní
automobil, který přivážel vojenskou hudbu z Chomutova, se v zatáčce u Okořína převrhl do
příkopu, 5 vojáků se zranilo, z toho 1 těžce, a hudební nástroje se rozbily. Vzhledem k této
události proběhla slavnost v úplné tichosti. Průvod se tiše odebral od staré školy (čp. 11) na
staveniště k základnímu kameni. Předseda slavnostního výboru Josef Štěch, účetní z dolu Anna,
přivítal hosty. Následoval proslov prof. Lankaše z Mostu a poklepy na kámen. Z místních
činovníků poklepali na kámen, popř. přednesli své projevy: statkář Artur Nohel za Národní
jednotu severočeskou, šafář Josef Hudík za Stranu čs. socialistů, důlní Horáček za Volnou
myšlenku, Karel Rokoš za místní školský výbor a řídící učitel Karel Hluchý za správu školy, jenž
zároveň přijal do úschovy kladívko. Základní kámen leží v předním rohu spojujícím východní a
jižní stranu budovy a je v něm uložena měděná schránka s pergamenovým spisem a veškeré
tehdejší čs. mince.
Stavba zdárně pokračovala a do zimy roku 1925 byly vyzděny základy a sklepy. V sousedství
budované školy byly dokončeny 2 hornické domy, do kterých se během zimy nastěhovalo 16
českých rodin.
Když se již stavba schylovala ke svému konci, připravovala se zdejší česká veřejnost na její
slavnostní otevření. Slavnost se uskutečnila v neděli 29. srpna 1926 za krásného počasí a široké
účasti zejména české veřejnosti z celého okolí, včetně významných hostů. V 10 hodin dopoledne
se účastníci shromáždili u staré školy čp. 11 a odtud se mohutným průvodem přesunuli k nové
škole čp. 160. Průvod zahajovala školní mládež, následovalo žactvo a dorost Sokola z Ervěnic,
Chomutova a Třebušic, hornická hudba z Mostu, místní organizace sociální demokracie a další.
U nové školy byla vyslovena řada projevů týkajících se zejména významu školy. Poté byla na
budově vztyčena vlajka a školní inspektor Karel Polánek předal budovu do správy řídícího učitele
Karla Hluchého. Odpoledne se v zahradě při dolu Anna konala ještě veselice, rovněž
s mimořádnou účastí. Slavnost otevření české školy byla významným úspěchem, lze říci
triumfem, zdejší české menšiny. Školní rok a pravidelné vyučování bylo v nové budově zahájeno
1. září 1926. V I. třídě bylo 32 dětí a ve II. třídě 31 dětí. Současně byla otevřena tzv. opatrovna
neboli mateřská škola a měla 48 dítek ve věku 3 – 6 let. V budově byl byt pro řídícího učitele a
dva malé byty (garsoniery) pro svobodného učitele a pro opatrovnici MŠ.
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V roce 1927 byl řídící učitel Karel Hluchý přeložen do Chomutova a na jeho místo nastoupil
Karel Vízek, který pak školu řídil celých 11 let, tj. až do jejího uzavření v roce 1938.
Od září 1929 byla do té doby dvoutřídní obecná škola rozšířena na trojtřídní a 15. února 1930
byla otevřena opatrovna v Okoříně.
Počet žáků obecné školy se neustále zvyšoval a na začátku školního roku 1930/31 dosáhl čísla
105. Proto byla v září 1930 otevřena další, tj. čtvrtá třída. Kapacita školy však již byla vyčerpaná,
a tak byla tato třída se 16 žáky umístěna do bytu opatrovnice. V místnosti se však nedala
instalovat ani tabule ani jiný školní nábytek.
Od září 1933 byla zřízena expozitura obecné školy o jedné třídě v Malém Březně. Původně bylo
do ní zapsáno 16 dětí, avšak na začátku školního roku se jich dostavilo pouze 11.
Od školního roku 1934/35 byla obecná škola vlivem nižšího počtu žáků opět organizována pouze
jako trojtřídní. Na začátku školního roku 1935/36 však byla otevřena expozitura obecné školy
s jednou třídou o 20 žácích v Okoříně, a to v domě pana Čmely, kam se na jaře roku 1936
přestěhovala i okořínská mateřská škola a dále byla otevřena mateřská škola v Malém Březně.
Dne 1. září 1938 bylo vyučování v české škole ještě zahájeno, avšak po uzavření Mnichovské
dohody (29. 9. 1938) a následkem odstoupení pohraničního území Německu bylo v průběhu
měsíce října ukončeno. Mnohé české a česko-německé rodiny se odstěhovaly do českého
vnitrozemí. Dětí z rodin, které ve Strupčicích zůstaly, přešly do školy německé.
Škola byla od svého vzniku pevně spojena s čilým kulturním a společenským životem naší obce i
vlasti. Vedla k tomu i své žáky. Pořádala jak vlastní akce, tak i participovala na akcích
mimoškolních pořádaných při různých příležitostech, např. 28. října – výročí vzniku samostatné
Čs. republiky, narozenin prezidenta Tomáše G. Masaryka a později Dr. Edvarda Beneše, památky
Mistra Jana Husa aj. Hlavní náplní byla divadelní představení, klasická i loutková, akademie,
zpěvy, lampiónové průvody, společné návštěvy místního kina aj. Samozřejmostí byla každoroční
vánoční besídka, na kterou si žáci vždy připravovali bohatý program. Nechyběla ani nadílka. Ta
však byla velice skromná. Z peněz získaných různými sbírkami a dary byly dětem zakoupeny
boty, ořechy, jablka či pečivo. Škola pořádala i školní výlety, a to nejen do okolí (Červený
hrádek), ale např. i do Prahy, na Křivoklát, Karlštejn, Říp, do Roudnice, Karlových Varů aj.
Pravděpodobně od roku 1924 fungovala při škole také školní rada. Její činnost směřovala
zejména k prospěchu a rozvoji školy. Ve spolupráci s učitelským sborem rovněž napomáhala
hmotnému zaopatření chudých žáků a působila při různých podnicích školy. Během
čtrnáctiletého působení se v jejích řadách z místních občanů vystřídali: Karel Rokoš, Antonín
Vojáček, František Horáček, Maxmilián Čermák, Artur Nohel, Josef Papež, Vojtěch Galus,
Antonín Blín a K. Křivánek z Malého Března.
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Sportovní klub Strupčice
Zimní přípravu absolvovali fotbalisté v tělocvičně místní ZŠ a na umělé trávě v Mostě. 18. února
se uskutečnil v Bečově turnaj v sálové kopané Mikroregionu Most-jih. Vítězem se stalo Malé
Březno (vesměs registrovaní fotbalisté působící v SK Strupčice). Strupčické mužstvo vybojovalo
druhé místo. 18. února se konala i valná hromada SK.
Po skončení jarní sezóny skončili dospělí na 7. místě tabulky, dorost ještě o několik příček výše.
Problémy byly s mužstvem žáků, které se již v jednu dobu prakticky rozpadlo, ale nakonec se ho
podařilo znovu dát dohromady, takže dohráli sezónu. 5. července slavili fotbalisté na hřišti 75.
výročí založení svého oddílu. Odpolední program obstarali svým utkáním žáci. Následoval zápas
HFK TRIO a A mužstvem. Třetí zápas sehráli hráči ze 70. a 80. let, kteří hráli za Strupčice
v krajských I. A a I. B. třídě. Večer se na hřišti pořádala taneční zábava s muzikou Jiřího Šrumy.
Na oslavě se sešlo ke třem stovkám hostů.
Podzimní část mistrovských soutěží ukončili dorostenci uprostřed tabulky. Tým dospělých, který
procházel generační výměnou, od září sehrál sérii devíti vítězných utkání, takže se dostali na 2.
místo tabulky se ztrátou jediného bodu na vedoucí Černovice.

&

Sportovní areál
Budování sportovně-rekreačního areálu bylo hlavní investicí roku 2006. Akce byla financována
se 70% dotací získanou z Ministerstva pro místní rozvoj pro rozvoj severozápadních Čech ve
výši bezmála 14 milionů korun. Na propagaci sportoviště obec obdržela půlmilionovou dotaci
z krajského úřadu. Z ní bude zřízené infocentrum, propagační materiály obce a sportoviště,
informační tabulky v obcích, nové digitalizované mapy na stávající informační tabule a také roční
mzda zaměstnankyně infocentra. Další dotace, kterou obec získala jako člen Mikroregionu Mostjih, bude tvořit 75% mzdy správce sportovního areálu. Bazén a provozní budovu, kde bude byt,
převlékárny, sprchy, WC, místnost pro plavčíka, pokladna (ta bude sloužit i jako infocentrum),
bufet, šatny pro tenisové kurty a sklad stavěla firma Herkul. V režii obce se stavělo hřiště na
minigolf a víceúčelové hřiště. Celý areál stál 21 milionů korun.
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Podnikání, zemědělství a služby
Strupčice
Jatka Strupčice, čp. 20
Autodoprava Milan Komrska, čp. 198
Zámečnictví Kovotrio (Hála, Erlebach), čp. 216
ATYLA – Výroba dřevěných europalet, čp. 50
Autodílna Šrůma – Svatoš, čp. 76
Instalatér Josef Mestek, čp. 2
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
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 – Světlana Raabová, 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 papírem, drogerií, textilem, Strupčice čp. 39 – Jiřina Výšinová
Prodejna smíšeného zboží a pivnice Strupčice čp. 49 – Marika Poláková
Lékař, ordinace v přízemí OÚ Strupčice – MUDr. Miloš Říha
Knihovna v 1. patře OÚ Strupčice – Libuše Kotlárová
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Počasí
Leden
Skutečná zima přišla až v posledních deseti lednových dnech. Do té doby svíral kraj smog.
Slunce svítilo jen na vrcholky Krušných hor, v nížinách bylo šero. Noční teploty se pohybovaly
kolem -8°C, denní byly těsně nad nulou i kolem ní, občas jen drobně sněžilo (v prvních deseti
dnech) a později i silněji (12. ledna). V pátek 20. ledna začalo pršet. Lilo dva dny. Zato noční
teploty klesly až na -18°C (24. 1.) a tyto noční mrazy (kolem -11°C) se držely až do konce
měsíce.
Únor
I začátek nového měsíce byl zamračený. Noční teploty se pohybovaly kolem -10 °C, denní -6 °C.
8. února přestalo i v noci mrznout (4ºC), pravidelně a hustě sněžilo. Třetí únorový týden byl sice
občas slunný s ranními teplotami kolem 0°C, odpolední slabě teplejší, ale smogově dusivý. Ani
poslední týden se mnoho nezměnilo: bylo polojasno a teploty se pohybovaly v rozmezí -1°C až
+4°C.
Březen
Přes den bylo slabě nad nulou, časté husté sněžení a polojasno ve chvílích, kdy nesněžilo. Noční
mrazíky byly slabé (-3°C), dopoledne občas zasvitlo slunce, pak se zatáhlo a sněžilo. 10. března
při +8°C sníh rychle roztál, ale již o den později opět hojně nasněžilo a vál silný vítr. Zdálo se, že
jaro nikdy nepřijde. Ranní mrazy dosahovaly -6°C (12. – 14. 3.), ale přes den sníh, který občas
napadal, opět tál, bylo až +8°C.
Duben
Až do poloviny měsíce se ranní teploty snižovaly k nule, přes den občas pršívalo a zpravidla bylo
polojasno. Denní teploty se pohybovaly mezi 10°C až 15°C. 22. dubna ráno dokonce mrzlo a
bylo nasněženo. Ještě další dva dny nebylo odpoledne více jak 5°C. Studený vítr chladil ještě
koncem měsíce, i když se teplota šplhala k 17°C.
Květen
5. a 6. května bylo po ránu 0°C a pak ještě 12.5. Pršívalo přes den i v noci. K 20°C stouply
teploty až 19. května, ale foukal vítr. 29. května pršelo, po ránu ukazoval teploměr sotva 5°C a
přes den 8°C.
Červen
Teploty se pohybovaly kolem 15°C a teprve 8. června vystoupaly nad 20°C. A náhle se začaly
šplhat stále výše (13. 6. naměřil teploměr 28°C, o den později 32°C) a kolem tropické třicítky se
pohybovaly i v dalších dnech (25. 6. to bylo 32°C). Mírné ochlazení nastalo 28. června a 30. 6.
(23°C).
Červenec
Tropické teploty, které lámaly rekordy, pokračovaly. Déšť v této části Krušných hor přicházel jen
zřídka. Ve středních, jižních Čechách a na Moravě docházelo k záplavám. 27. července se rtuť
teploměru ve stínu vyšplhala až k 35°C. A ten den k večeru mírně pršelo a o den později
odpoledne přinesly mraky konečně déšť silnější a také mírné ochlazení (22°C). Jenže v dalších
dnech se rtuť šplhala opět k třicítce.
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Srpen
Odpolední teploty zpočátku dosahovaly sotva 24°C, ranní teploty se pohybovaly kolem 12°C,
bylo zamračeno, nebo polojasno, 8. 8. vál studený vítr, občas zapršelo a teprve 14. 8. začaly
teploty stoupat až k 26°C, ale po týdnu opět klesly, přišly dešťové dny. 28. srpna bylo jen 15°C.
Září
Nastaly klidné slunné dny s vyššími teplotami (7. září odpoledne 28°C, 15. 9. 26°C) a ty vydržely
ve výšce přes 20°C až do konce září.
Říjen
Přišly deštivější a chladnější dny (3. 10. bylo odpoledne jen 13°C, stejně jako o tři dny později).
Klesaly noční i ranní teploty (od 6. října do 12. října bylo 5°C). V polovině října se dostavily
první mlhy (27. 8. velmi silná) a 17. 10. ráno ležela na trávě první jinovatka, rtuť teploměru
klesla na nulu. Vzpomínku na léto přinesl 27. říjen, kdy teploměr ukázal přes den 21°C.
Listopad
3. listopadu večer bylo -2°C, začal padat sníh. Teploty ještě několikrát na počátku měsíce dosáhly
10°C, ale bylo jasné, že se zima už blíží.
Prosinec
Na začátku měsíce byly silné mlhy (4. a 6. 12). K tomu se přidaly temné mraky, a dokonce i
prudký déšť. Přišly však i krásné slunné dny (8. a 14. prosince). V průběhu prosince mrzlo mírně
jen v noci, přes den se teplota pohybovala kolem nuly, často však i nad ní. 5. 12. bylo +13°C, ve
čtvrtek 14. 12. +10°C a 26. prosince +6°C. Štědrý den byl zamlžený. 28. prosince napadalo něco
přes centimetr sněhu, ale hned roztál. Na Silvestra se teploty pohybovaly kolem +7°C a
odpoledne o dva stupně ještě stouply.
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Kronika za rok 2006 byla k zápisu schválena.

Luděk Pěnkava
starosta obce Strupčice

Kristýna Králová
kronikářka
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