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Svět v roce 2007
V lednu vstoupily do Evropské unie Rumunsko a Bulharsko. Evropu ohrožovala větrná smršť
Kyrill, jeden z nejsilnějších orkánů v evropské historii.
V únoru ministři zahraničí Evropské unie uvalili sankce na Írán kvůli jeho jadernému programu.
V březnu jednotky NATO zahájily v Afghánistánu největší ofenzivu proti Talibanu od roku
2001.
V dubnu Rusko odmítlo nabídku USA na spolupráci v protiraketové obraně. Zemřel bývalý
ruský prezident Boris Jelcin.
V květnu se stal francouzským prezidentem Nicolas Sarkozy.
V červnu postihly jihovýchodní Asii záplavy, během tří měsíců si vyžádaly více než 1 450 obětí.
V červenci byl nainstalován na kanárském ostrově La Palma ve výšce 2 400 metrů jeden z
nejvýkonnějších teleskopů na světě.
V srpnu postihl řecký Peloponés rozsáhlý požár, který během dvou týdnů napáchal škody
v hodnotě 45 miliard korun. Peru postihlo zemětřesení o síle 8,0 stupně Richterovy škály.
V září zemřel tenorista Luciano Pavarotti. Rada bezpečnosti OSN prodloužila o další rok misi
NATO v Afghánistánu.
V říjnu se stal novým polským premiérem Donald Tusk, ukončil tak éru bratrů Kaczynských.
Bouře Noel připravila v karibské oblasti o život kolem 120 lidí. Nejtěžší lesní požár v Kalifornii
za poslední léta zničil 1 900 čtverečních kilometrů lesního porostu.
V listopadu zasáhl jižní část Bangladéše cyklon Sidr. Počet obětí se vyšplhal nejméně na 3 500.
Německo paralyzovala největší stávka v historii tamní železnice, na protest proti plánovaným
Sarkozyho reformám se deset dní stávkovalo ve Francii.
V prosinci vyhrála parlamentní volby strana Jednotné Rusko prezidenta Vladimira Putina a
oznámila nominaci Dmitrije Medveděva pro příští prezidentské volby. Světová zdravotnická
organizace oznámila, že v Barmě došlo k prvnímu případu přenosu ptačí chřipky na člověka.
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Události v České republice v roce
2007
V lednu získala Česká republika dlouho očekávanou vládu. Premiér Mirek Topolánek ji sestavil
za pomoci poslanců ČSSD Miloše Melčáka a Michala Pohanky.
V březnu představitelé České republiky oficiálně zahájili s USA jednání o radarové základně.
V dubnu vláda představila reformu veřejných financí a sociální reformu, které mají zastavit
zadlužování země.
V červnu navštívil Prahu americký prezident George Bush.
V srpnu schválila sněmovna reformu veřejných financí. Reforma od ledna 2008 mimo jiné
změní daně, zavede poplatky ve zdravotnictví a škrty v některých sociálních dávkách.
V září Praha oficiálně deklarovala svůj zájem uspořádat letní olympijské hry v roce 2016.
V říjnu podala demisi ministryně školství Dana Kuchtová (SZ). Z resortu odešla po devíti
měsících kvůli sporům o řízení evropských fondů.
V listopadu oznámil Jiří Čunek, že odstoupí z funkce prvního místopředsedy vlády a ministra
pro místní rozvoj. Čunek odešel s tím, že nechce ovlivňovat znovu zahájené vyšetřování jeho
údajné korupce.
V prosinci jmenoval prezident Václav Klaus na Hradě Ondřeje Lišku novým ministrem školství
v den, kdy zhruba polovina pracovníků v českém školství stávkovala (4. 12.). 21. 12. se Česká
republika stala součástí tzv. schengenského prostoru a zrušila kontroly osob na hranicích, které ji
dělily od ostatních zemí.
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Statistické údaje
Počet obyvatel k 01. 01. 2008: 693
Počet obyvatel v obcích:
obec
narozených zemřelých přistěhovaných odstěhovaných přestěhovaných
4
6
33
13
12
Strupčice
1
2
2
4
Okořín
3
5
Hošnice
1
1
7
2
Sušany
celkem
6
12
47
19
12
2

Přehled o počtu obyvatel:
obec
dospělí/muži/ženy děti cizinci
389/198/191
48
33
Strupčice
112/62/50
10
15
Okořín
51/25/28
6
Hošnice
53/25/28
7
7
Sušany
celkem
605
71
17
 počet sňatků, které uzavřeli občané ze Strupčic: 6
 3. února oslavili diamantovou svatbu, 60 let společného života, manželé Vladimír a Růžena
Stránských.
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Zprávy ze zastupitelstva
Zastupitelé obce se v roce 2007 sešli 13x. Občané se mohli se všemi usneseními seznámit
prostřednictvím Strupčického občasníku.
8. 1. schválili
s platností od 1. 1. 2007 v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. zvýšení nájemného v bytech v
majetku Obce Strupčice, s výjimkou bytů v domě čp. 221 ve Strupčicích, kde se nájemné nemění,
stanovili,
že do poptávkového řízení pro akci Rekonstrukce dešťové kanalizace na návsi ve Strupčicích
budou zařazeny firmy: Kejř Všestudy, DTS Vrbenský, SVP Cyprich, ABC Chomutov.
5. 2. vzali na vědomí
Petici proti diskriminaci obyvatel venkova organizovanou Spolkem pro obnovu venkova České
republiky, zrušení stavební komise při Obecním úřadu ve Strupčicích k 1. 1. 2007 (v souladu s
novým stavebním zákonem),
schválili
bezplatné zapůjčení 6 kusů kontejnerů na tříděný odpad od firmy EKOKOM,
potvrdili
rozhodnutí komise pro určení dodavatele akce Rekonstrukce kanalizace na návsi ve Strupčicích,
tj. že dodavatelem bude firma Jiří Kejř, Všestudy, a to na základě předložené nejnižší nabídkové
ceny 1.663.410 Kč vč. DPH.
5. 3. schválili
realizaci elektronického zabezpečení sportovně-rekreačního areálu ve Strupčicích firmou ELPRO
Chomutov s tím, že jako zajišťovací prvky budou použity IP závory a venkovní a vnitřní
pohybová čidla,
3

zamítli
podání přihlášky do Svazu měst a obcí ČR.
2. 4. schválili
výstavbu dřevěného altánu na návsi v Sušanech v ceně do 130.000 Kč (zhotovitelem určili firmu
Miroslav Kolčava, Sušany čp. 19).
2. 5. schválili
Provozní řád Sportovně-rekreačního areálu Strupčice, pořízení živnostenských listů pro Obec
Strupčice – pronájem sportovišť a hostinská činnost, Plán rozvoje Obce Strupčice na léta 2007 –
2010,
souhlasili
s provozováním lékařské praxe MUDr. Olgy Roštášové ve Strupčicích od 1. 9. 2007 jako náhrady
za MUDr. Miloše Říhu.
28. 5. vzali na vědomí
rezignaci Mgr. Dany Ostapčukové na funkci ředitelky Základní školy a Mateřské školy Strupčice,
schválili
předsedou konkurzní komise na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ Strupčice pana Luďka
Pěnkavu, členem konkurzní komise Ing. Jaroslava Tourka.
25. 6. schválili
vyhlášení workshopu – architektonické dílny na zpracování návrhů na podobu návsi a domu pro
seniory ve Strupčicích, položení obrubníku a podkladní silniční vrstvy mezi chodníkem a
stávající vozovkou, vytvoření úzkého zeleného pásu oddělujícího chodník a asfaltovou vozovku
silnice č. III/25118 ve Strupčicích v úseku od čp. 205 k čp. 120 firmou Silnice Žatec v ceně
173.000 Kč, vybudování samočinného zavlažovacího systému pro fotbalové hřiště SK Strupčice
za finanční účasti Českomoravského fotbalového svazu, SK Strupčice a Obce Strupčice s tím, že
obec přispěje na realizaci systému částkou 80.000 Kč, výměnu oken v MŠ Strupčice firmou
Metal Quatro v nabídkové ceně 349.197 Kč vč. DPH
16. 7. vzali na vědomí
informaci o jmenování Mgr. Jany Miškové ředitelkou ZŠ a MŠ ve Strupčicích
a nařídili
provést mimořádnou inventarizaci majetku ZŠ a MŠ Strupčice v souvislosti s předáním funkce
ředitelky školy.
13. 8. schválili
zadání vypracování projektové dokumentace na vybudování ubytovacího kempu s chatkami ve
Strupčicích panu Michalu Kobližkovi za nabídkovou cenu 136.567 Kč, prodej stavební části
regulační stanice zemního plynu v Hošnicích společnosti SČP Net, s.r.o. za cenu 100.000 Kč.
17. 9. schválili
vybudování posilovny v části tělocvičny ZŠ Strupčice.
15. 10. schválili
vstup Obce Strupčice do Sdružení místních samospráv ČR, zvýšení nájemného v obecních
domech od 1. 1. 2008 (kromě bytového domu čp. 221).
12. 11. vzali na vědomí
informaci o obnovení činnosti SDH Strupčice,
schválili
pořízení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí k vytvoření obytných zón III a IV –
zhotovitelem bude na základě poptávkového řízení pan Michal Kobližek s nabídkovou cenou 115
tis. Kč za jednu zónu, vstup Obce Strupčice do Hospodářské a sociální rady Chomutovska.
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10. 12. vzali na vědomí
návrh na využití budovy čp. 29 ve Strupčicích pro účely školy, jmenování komisí pro
inventarizaci majetku Obce Strupčice ke dni 31. 12. 2007,
schválili
předloženou podobu studie obytné zóny III (Pod Tratí),
souhlasili
s realizací Řešení havarijního stavu hydrologických poměrů povodí Srpiny.
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Hospodaření obce
Do 5. 3. 2007 hospodařila obec v rozpočtovém provizoriu. Dne 5. 3. schválilo zastupitelstvo obce
rozpočet na rok 2007 jako vyrovnaný, s plánovanými příjmy a výdaji ve výši 16.290.800 Kč.
V průběhu roku byly schváleny dvě rozpočtové změny.
Příjmy celkem – skutečnost 2007

22.021.361,78

Daňové příjmy
Sběr a zpracování druh. surovin
Silnice
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, dětský den)
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
5

8.454.559,98
963
100.000
0
400
887.398
340
0
2.705
502.756
162.130
250
584.904
73.464
8.200
0
1.900.057
490.132
12.437
8.773.356
2.784

Činnost místní správy
Příjmy z finančních operací
Finanční vypořádání minulých let

14.473
47.594,90
2.458,40

Výdaje celkem – skutečnost 2007
Sběr a zpracování druh. surovin
Silnice
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
Volby parlamentní
Činnost místní správy
Finanční operace
Převody vlastním fondům
Splátka úvěru

18.588.850,14
42.739,45
213.973
199.728,10
0
2.028.547,34
3.150
3.397.627,40
3.593
26.274,67
21.165
91.554
3.771.680,79
130.603
144.246
49.480,19
608.397,81
2.097,57
289.392,80
18.858,78
0,00
673.330,63
1.033.442,56
0,00
289.435
36.430
901.061,95
713.590,06
65.000
613.688,78
18.867,40
0,00
983.660,88
253.528,77
743.705,21
1.420.000

Rozdíl Příjmy – Výdaje

332.511,64
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Život v obci
Oprava dešťové kanalizace na návsi
Hluboké výkopy, které se začaly na návsi objevovat v první březnové dekádě, byly důsledkem
započaté opravy dešťové kanalizace (dříve jediné kanalizace). Stará kanalizace se v této části na
několika místech propadala. Protože na srpen byla přislíbena kompletní oprava asfaltového
koberce na průtahové silnici obcí, rozhodlo zastupitelstvo o opravě kanalizace před položením
nového asfaltového povrchu.
Další zasíťování parcel pro RD
Obytnou zónu I tvoří 18 parcel v lokalitě navazující na ulici 9 RD směrem k Okořínu. Obytná
zóna II má 8 parcel pro RD (na poli proti Křivohlavým, směrem k výsypce). Snahou vedení obce
bylo získat na tyto investiční akce peníze z tzv. 15 miliard pro severozápadní Čechy.
Rozvody NN a nové veřejné osvětlení v Sušanech
V červenci se začalo s pracemi na nových rozvodech a novém veřejném osvětlení v Sušanech.
Během jednoho měsíce bylo vše hotovo.
Nový stavební zákon
Od 1. 1. 2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon. Pro Obecní úřad ve Strupčicích to
znamenalo zrušení stavební komise. Drobné stavební práce (např. výměna oken bez zásahu do
konstrukce domu, oprava fasády, oprava střechy, vnitřní bytové úpravy) není již nutné nikde
hlásit. Ostatní práce se musí řešit ve spolupráci se Stavebním úřadem v Jirkově, a to jak drobné
stavby, tak třeba i ploty.
Nový praktický lékař
Od září došlo ke změně praktického lékaře ve Strupčicích. V srpnu ukončil svou činnost MUDr.
Miloš Říha, na jeho místo nastoupila MUDr. Olga Roštášová. Ordinovala dvakrát v týdnu –
v pondělí od 15 hodin, ve čtvrtek od 7 do 9 hodin.
Oprava mateřské školy
V březnu došlo k havárii v budově mateřské školy. Po měsících oprav se budova 30. listopadu
opět otevřela. Paní ředitelka s učitelkami MŠ připravily pro děti příjemné dopoledne a poprvé je
vzaly do opravených prostor. Většinu oprav uhradila pojišťovna, sponzorsky se také podílela
Mostecká uhelná a Severočeské doly.
Srpina
Trvalý nedostatek vody v korytě Srpiny řešil ve spolupráci s krajským úřadem, Mosteckou
uhelnou a Povodím Ohře celý mikroregion Most-jih (od Strupčic po Líšnici). Řešením mělo být
přivedení potrubí z Průmyslového vodovodu Nechranice (vede kolem Sušan směrem na Most).
Avšak v listopadu v Srpině stále teklo minimum vody, zrušen byl i výlov Bahňáku.
Nová výstavba
V roce 2007 byly zkolaudovány ve Strupčicích nové objekty: čp. 77 – sportovní areál s bytem,
čp. 223, 227, 231.
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Černá kronika
Vandalové
O prvním únorovém víkendu poničili místní chlapci ve věku 13 – 14 let pět náhrobků a poškodili
hřbitovní zeď strupčického hřbitova.
Krádež kanálových roštů
Během prvních dvou měsíců roku 2007 bylo odcizeno 10 kanálových roštů a poklopů.
Útěk psů
16. března odpoledne vnikli do soukromé ohrady rodiny Mestekových (vedle sběrného dvora)
dva psi a zakousli čtyři kůzlata a jednu dospělou kozu poranili tak, že musela být utracena. Vážná
zranění utrpěly i další kozy. Vzniklá škoda činila minimálně 3.000 Kč. Případ řešila Policie ČR a
postoupila jej přestupkové komisi v Chomutově.
Požár v domě čp. 129
V noci 2. listopadu vypukl požár v domě, který patří manželům Račkovičovým a ve kterém
“bydlel“ pan Hudcovský (údajně měl zapálenou svíčku a usnul). Z místa požáru odešel. Naštěstí
ve škole probíhala Hallowenská noc, takže si ohně všimly učitelky a zalarmovaly hasiče. Požár
uhasili jirkovští a chomutovští hasiči.

&
Kultura
20. ledna se v sále TRIO uskutečnil již pátý ročník Novoročního turnaje v mariáši, jehož se
zúčastnilo 36 hráčů. Zvítězil pan Jaroslav Půža z Chomutova. Nejlepší z domácích byl pan
Miroslav Ostapčuk na 8. místě.
V sobotu l7. února se konal tradiční Sportovní ples s živou muzikou skupiny PLAY OFF a
bohatou tombolou od hráčů, členů a fanoušků sportovního klubu.
Přeplněný sál byl při dětském odpoledni 24. února, protože se sešlo více než 50 dětských masek.
Na Josefovský maškarní rej dospělých 17. 3. kapacita sálu zcela nestačila. Přišlo 32 dospělých
v maskách a téměř 80 dalších hostů.
Na jaře na návsi v Sušanech “pokřtili“ nový dřevěný altán, který by měl sloužit k tomu, aby se
Sušanští měli kde scházet a pobavit se. Altán se stal jakousi náhradou hospody, protože ve všech
ostatních obcích hospoda je, pouze v Sušanech není. V Okoříně se stavěla májka, v Hošnicích se
lidé mohli bavit s country muzikou v hospodě “U Ťapýka“.
19. května slavily děti. Celé odpoledne provázel moderátor rádia Evropa 2 Jiří Formánek. Pro
děti byly připraveny soutěže o ceny, program obohatili hasiči a záchranáři s cvičenými psy.
Vyvrcholením celého programu byla “válečná bitva mezi Sověty a Němci o strupčický kostel“.
V 17,00 hodin byla po zaznění státní hymny slavnostně přestřižena páska a nový Sportovně8

rekreační areál Strupčice, který nemá v obcích v širokém okolí konkurenci, byl otevřen. (Více
podrobností je uvedeno v kapitole Sportovní areál.)
Protože od středy 26. 9. až do sobotního dopoledne 28. 9. pršelo, musely být zrušeny plánované
akce – turnaj vesnic ve fotbale a turnaj smíšených párů v tenise – což se nikdy předtím nestalo.
Svatováclavská pouť ve dnech 28. – 30. září se konala na dvoře obecního úřadu. V programu
účinkovali tanečníci, dechovka, mažoretky i klaun. Z dobrovolného vstupného bylo vybráno
3.500 Kč na hračky pro děti MŠ.
V prosinci dostaly děti v sále TRIO tradiční nadílku od čerta a Mikuláše. Před rozsvícením
vánočního stromu na strupčické návsi pokřtila novu publikaci o Strupčicích její autorka – paní
Zdena Binterová. Publikace je aktualizovanou podobou verze roku 2001, na její vydání bylo
využito dotace na rozvoj cestovního ruchu. Konec roku 2007 se slavil v sále TRIO na
Silvestrovské párty.
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Základní škola a mateřská škola
Ředitelka školy: Mgr. Dana Ostapčuková (do 14. 8. 2007)
Mgr. Jana Mišková (od 15. 8. 2007)
Počet pedagogů: 15
Počet žáků: 127 + 5 žáků integrovaných
Paní ředitelka Ostapčuková působila ve strupčické škole 27 let. Během té doby pracovala nejen
jako učitelka matematiky a fyziky, ale také jako výchovný poradce, zástupce ředitele a
posledních 15 let jako ředitelka školy. O rozhodnutí odejít ze školy v článku ve Strupčickém
občasníku napsala: „Odcházím pouze z osobních důvodů: pocházím z kraje, který opravdu miluji
a kam mě to stále táhne. Mám tam rodiče, kteří již potřebují moji pomoc, brášku s rodinou, oženil
se mi tam syn a nyní narodil vnuk. A protože snacha ještě dokončuje vysokoškolská studia,
změním na nějaký čas profesi, učení pověsím na hřebíček a budu babička na plný úvazek.“
V červenci proběhl konkurz na novou ředitelku ZŠ a MŠ. Z osmi uchazečů vybrala konkurzní
komise jednomyslně Mgr. Janu Miškovou z Chomutova, která již před 14 lety působila jako
učitelka ve strupčické MŠ.
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Základní škola
V tomto školním roce pedagogové dokončovali práci na školním vzdělávacím programu, podle
kterého se od září začali učit žáci 1. a 6. ročníku.
1. kalendářní pololetí
Pro žáky připravili mnoho zajímavých akcí: návštěvu lesoparku, Hasištejnu, Hřenska,
Podmořského světa v Praze, mosteckého planetária. Žáci se zúčastnili několika divadelních
představení, volejbalového turnaje a sportovních her 3. tisíciletí v Pernštejně. V hodnocení 1.
pololetí získala vyznamenání více než třetina žáků, propadli jen 2 žáci, 1 žák byl hodnocen
sníženým stupněm z chování.
2. kalendářní pololetí
Nový školní rok začal pro děti slavnostně – přivítala je muzika a díky sponzorům (VZP, Cestovní
kancelář FIRO-tour, firma MART-IN Jirkov, TRIO Strupčice, OÚ Strupčice) dostali i pěkné
dárky. Aby byla výuka pro žáky zajímavá, připravili pro ně učitelé mnoho akcí: “Dračí týden“,
“Kosmický týden“, Halloween, návštěvu mosteckého divadla, hvězdárny, pohádkového
programu v zámku v Libochovicích, besedu s příslušníky policie z Jirkova v rámci akce “Ajax“,
se členy Horské služby a se zástupcem autoškoly Omega v Chomutově, Mikulášskou besídku.
Vánoční atmosféru si žáci navodili ozdobením vánočního stromu na návsi a 19. 12. při zpívání
v kostele.

Mateřská škola
Víkendová havárie (17. a 18. 3.) práci v mateřské škole velice zkomplikovala. V nejvyšším patře
se utrhla vodovodní baterie a voda protékala školkou celý víkend. Spoušť, kterou voda způsobila,
obětavě likvidovali zaměstnanci obce. Na přechodnou dobu se pro děti staly útočištěm náhradní
prostory ve škole. Děti MŠ se v rámci “Kosmického týdne“ zapojily do výtvarné soutěže
s tématem Kosmonaut. Poslední říjnový den strávily u pana Petra Brziaka ve Všestudech na
“Mysliveckém dnu“. Opravená školka byla slavnostně otevřena 30. listopadu. Na rekonstrukci
MŠ se kromě firem a zaměstnanců obecního úřadu zčásti sponzorsky podílely Mostecká uhelná
a.s. a Severočeské doly a.s. 5. prosince děti společně se staršími kamarády ozdobily vánoční
strom a předvedly na Mikulášské besídce v kulturním domě svůj připravený program.

&
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Sportovní klub Strupčice
Přes zimu se mužstvo zúčastnilo zimního turnaje na umělé trávě v Souši. V konkurenci devíti
týmů z I. A a I. B třídy dokázali hráči Strupčic třikrát vyhrát a až na jedinou vyšší porážku
odehrát vyrovnaná utkání. Dorostenci se zúčastnili zimního turnaje v Lounech, kde obstáli se ctí.
24. března zahajovalo Áčko jarní část mistrovské soutěže s velkými postupovými ambicemi. Se
ztrátou jediného bodu na vedoucí tým Černovic přezimovalo na druhém místě. V kádru došlo k
několika změnám a všichni si moc přáli, aby se šance na postup povedla po 18 letech proměnit.
Předškolní přípravku vedl pan Josef Pěnkava, mladší školní přípravku chlapců z l. – 5. třídy pan
učitel Vojtěch Živnůstka, starší žáky a dorost pánové Zdeněk Vostrý a Pavel Glas.
Dorost během jarní sezóny předváděl většinou dobré výkony a skončili uprostřed konečné
tabulky. Dospělí měli v základním kádru i dorostence. Po špatném začátku mužstva odstoupil
z funkce trenéra Jaroslav Vostrý. Týmu se ujali Jaroslav Vaňous st. a Jiří Šťastný. Hráči
dokončili soutěž na druhém místě a postoupili po 18 letech do I. B třídy Ústeckého kraje.
23. června se odehrál 58. ročník Memoriálu hrdinů. Protože se nedostavil čtvrtý soupeř, turnaj se
odehrál pouze mezi třemi mužstvy. SK Strupčice obsadil 2. místo.
Po skončení podzimní části mistrovské soutěže skončili hráči SK Strupčice na třetím místě.
V hlasování hráčů, trenérů, fanoušků a funkcionářů byl vyhlášen nejlepším hráčem týmu Jan
Vrba, který byl s 16 góly z třinácti zápasů nejlepším střelcem I. B třídy.

&
Sportovní areál

Ve sportovním areálu se dokončovaly poslední práce, většinou v režii obce – vlastními
zaměstnanci nebo drobnými živnostníky. Dokončovací práce firmy HERKUL byly naplánované
na polovinu dubna. O tom, jak bude celý areál v roce 2007 fungovat, rozhodlo zastupitelstvo.
Občané měli možnost vyjádřit svůj názor v dotazníku do konce března.
19. května se slavnostně otevřely brány celého moderního komplexu. Zástupy lidí si prohlížely
všechna sportoviště, a přestože voda měla pouze 17ºC, někteří poprvé skočili do bazénu. Ve
večerním programu účinkovali muzikanti Jiří Šruma a Vilda Liebig, mažoretky Stardance, Allkamf jitsu v podání členů Relax tiger clubu. Zlatým hřebem bylo vystoupení skupiny Maxim
Turbulenc a půlnoční ohňostroj. Slavnostní otevření si nenechalo ujít přes 700 návštěvníků.
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Největším sponzorem byl Roman Polák ze zvukařské firmy Fessl, který získal pro vystoupení
Maxim Turbulenc slevu 20.000 Kč, zdarma moderátora Evropy 2 a neúčtoval si ozvučení a
osvětlení, takže jeho podíl činil více než 40.000 Kč. Pan Pěnkava získal od 38 sponzorů 80.000
Kč. Po sečtení všech nákladů a příjmů přinesla tato akce do obecní pokladny 60.000 Kč.
Sportovní areál tvoří: bazén, plážový volejbal, petanque, minigolf, tenisové kurty, volejbalové a
nohejbalové hřiště, tréninkové travnaté hřiště, víceúčelové hřiště (in-line, kluziště).
Pracovnicí infocentra byla Věra Sedláková, správcem areálu byl Jaroslav Binder.
Sportovní areál znamenal pro obec zvýšení nabídky sportovního vyžití v obci i zvýšení
návštěvnosti obce. Rekordní návštěvu měl bazén v neděli 15. 7. – bezmála 500 návštěvníků.
V areálu se konaly i kulturní akce – 5. 7. taneční zábava se skupinou Maracas, 17. 8. Fajn párty
rádia Agara. Září bylo ve znamení turnajů. Jako první se pořádal tenisový turnaj ve čtyřhrách
mužů, kterého se zúčastnilo osm dvojic. Další turnaje v tenise se konaly 23. a 28. září, konal se i
turnaj nohejbalových trojic. Po první sezóně skončilo hospodaření zhruba čtyřicetisícovou
ztrátou.

&
Počasí
Leden
Začátek nového roku vůbec nebyl zimní – teploty kolem 14°C, dešťové přeháňky, na zahradách
rozkvetlé sedmikrásky. 17. 1. meteorologové varovali před vichřicí. Jejich předpověď bohužel
vyšla – na mnoha místech ČR se přehnala silná vichřice, na horách orkán. Večer přišla i do
našeho okresu bouřka s blesky, hromy a deštěm. 20. 1. se počasí poněkud uklidnilo, ale 21. 1. vítr
nabyl opět na síle. 23. 1. začal večer padat sníh. Padal celou noc i následující den. Potom se ale
oteplilo, pršelo, takže sníh během dvou dnů zmizel.
Únor
První týden se teploty držely kolem nuly, přes den se vyšplhaly až ke 4°C. 6. 2. začal v noci
padat sníh. Sněžit vydrželo celý den. 8. 2. k večeru opět začalo vydatně sněžit. Další den se ale
oteplilo, takže sníh mizel před očima. Ve druhé polovině měsíce se oteplilo ještě více – ve dne až
10°C. 28. 2. byla bouřka s prudkým deštěm.
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Březen
3. 3. začalo ráno chumelit. Sněžilo celé dopoledne, odpoledne však s deštěm, takže do neděle
sníh roztál. 7. 3. byl slunečný jarní den. 13. 3. se teplota vyšplhala zatím nejvýš (17°C). 22. 3.
silně sněžilo, večer už padal s deštěm, takže ráno nebylo po sněhu ani památky. 24. 3. k nám
silný vítr přivál prach od východu. Od 26. 3. do konce měsíce panovalo teplé jarní počasí (s
občasným větrem).
Duben
Teploty se držely kolem l0°C. Velikonoce (8. 4. – 9. 4.) měly být podle předpovědi teplé, ale
ochladilo se (v noci klesala teplota k nule). Ke konci týdne přes den svítilo slunce, teploty byly
příjemné (12°C až 15°C), ale foukal silný vítr. Od 11. 4. nastaly skutečně jarní dny – sluníčko,
teplo (20ºC), rozkvétaly stromy. 17. 4. se odpoledne počasí pokazilo, teploty klesly až o 9ºC. Po
dvou dnech ale teploměr ukazoval přes 20ºC. Nejtepleji bylo 28. 4. (26ºC).
Květen
Máj se ohlásil slunečným, ale chladnějším počasím s častými přeháňkami a větrem (11. 5.
dokonce o síle vichřice). 12. 5. se konečně oteplilo. Zlepšené počasí vyvrcholilo 14. 5. (až 28°C).
Od 16. 5. bylo proměnlivé počasí – přeháňky, ochlazení (22. 5. bouřka). Od 23. 5. panovalo
velmi pěkné počasí s vysokými teplotami (kolem 30°C), ale s častými dešťovými přeháňkami.
Červen
Od 5. 6. do 20. 6. byly dny krásné, slunečné (až 28ºC). Ranní bouřka 21. 6. přinesla nejen déšť,
ale i ochlazení o 8ºC. Od 26. 6. pokračovaly teplotní skoky - ochlazení na 18°C, přes den dešťové
přeháňky, větrno. Po dvou dnech nastalo mírné oteplení, které vydrželo do konce měsíce.
Červenec
Prvních 14 dnů pršelo, foukal vítr, bylo chladno. Až od 15. 7. se konečně začalo oteplovat, 17. 7.
byla dokonce tropická teplota (37ºC). 18. 7. se obloha dopoledne zatáhla, teplota spadla na 25ºC.
Do 28. 7. se drželo pěkné počasí, i když teploty nebyly vyšší než 28°C. Potom se počasí stále
zhoršovalo – pršelo, foukal vítr, teploty kolem 20°C. Poslední červencový den bylo nejchladněji
– jen 15ºC.
Srpen
První srpnový týden byl slunečný. 8. 8. přinesla bouřka déšť – pršelo celý víkend. Potom se na tři
dny vrátily se sluníčkem vyšší teploty. 16. 8. se obloha zatáhla, opět pršelo, ale víkend byl teplý,
slunečný. Uprostřed týdne přišlo ochlazení, déšť, ale v sobotu i v neděli bylo zase slunečno a
teplo. Do konce měsíce tento ráz vydržel, ale večery naznačovaly, že se blíží konec léta – byly
chladné.
Září
Začalo chladnějším počasím. Často pršelo, přes den pouze 13ºC až 15ºC. 9. 9. se začalo mírně
oteplovat, teploty ale byly jen do 17ºC. 17. 9. začalo krátké babí léto, které trvalo deset dnů. Od
26. do 28. 9. pršelo. 30. 9. se sice oteplilo na 19ºC, svítilo slunce, ale léto definitivně skončilo.
Říjen
Už 2. 10. přišel opět déšť. Čtrnáct dalších dnů se přes den ukázalo sluníčko, odpolední teploty se
ale nevyšplhaly přes 17ºC. 14. 10. se v noci objevily první přízemní mrazíky. V dalších dnech
bylo sychravo – přes den maximálně 8ºC, polojasno, občas mlha, déšť se střídal s mrholením.
28. 10. byl den po dlouhé době zase slunečný. 29. 10. se opět slunce schovalo, mrholilo.
Listopad
Dopoledne polojasno, odpoledne sluníčko, teploty do 10º C – takové byly první čtyři listopadové
dny. 6. – 9. 11. pršelo, foukal studený vítr. 10. 11. se k večeru déšť změnil na první sníh – do rána
ho napadlo asi 10cm. Během dopoledne ale začalo pršet, takže roztál. Večer začalo mrznout a
foukal studený vítr. Sníh padal každý den, ale protože přes den byly teploty kolem nuly, střídal se
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s deštěm. Od 16. – 23. 11. konečně nepršelo, ani nesněžilo. Bylo polojasno, bez větru. 24. 11. se
ukázalo sluníčko, ale opět foukalo. 25. 11. přes den pršelo, ale v noci napadl sníh. Následující
den chumelilo od rána. Odpoledne sice svítilo slunce, ale začalo mrznout (v noci -4ºC). 29. 11.
byla celý den mlha, poprašek sněhu se udržel. 30. 11. se opět oteplilo (+2º C), sníh mizel před
očima.
Prosinec
První týden byl uplakaný – každý den sprchlo. 9. 12. byl slunečný, i když chladný den. 10. 12.
dopoledne sněžilo, ale večer nebylo po sněhu ani památky. Od 11. 12. bylo mlhavo, občas slabé
dešťové přeháňky. Od 14. 12. se ochlazovalo – v noci -1ºC, přes den max. 5ºC. Celý týden se
udržel stejný ráz počasí – ve dne mlha, v noci teplota klesala pod bod mrazu. 23. 12. večer začal
poletovat sníh. Do rána napadla slabá vrstvička, ale stačila navodit atmosféru bílých Vánoc. V
noci na 31. 12. napadlo opět několik centimetrů sněhu, takže i konec roku byl bílý.

&
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Kronika za rok 2007 byla k zápisu schválena.

Luděk Pěnkava
starosta obce Strupčice

Kristýna Králová
kronikářka
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