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Svět v roce 2008
Leden
Úvodní klání v boji o Bílý dům vyhráli demokrat Barack Obama a republikán Mike
Huckabee. V případě zvolení by se stal prvním černošským prezidentem USA.
Únor
V polovině února vyhlásilo Kosovo nezávislost. Odtržením Kosova od Srbska se dovršil
rozpad Jugoslávie, který začal na počátku 90. let.
Fidel Castro se po téměř půl století vládnutí nad Kubou rozhodl kvůli nemoci přepustit místo
mladším. Koncem února byl nástupcem formálně zvolen jeho mladší bratr Raúl Castro, který
jej zastupoval.
Březen
Rusko volilo svého třetího prezidenta. V květnu Medvěděv složil slavnostní přísahu. Nový
prezident poté za premiéra navrhl Vladimira Putina.
Květen
Počátkem května postihly jihovýchodní Asii dvě živelné katastrofy. Na Barmu nejprve udeřil
cyklón a zabil nejméně 84 tisíc lidí a jen několik dní poté zasáhlo nedalekou čínskou provincii
S'-čchuan zemětřesení, jež si vyžádalo nejméně 70 tisíc mrtvých.
Srpen
8. srpna ruská vojska vstoupila do Gruzie. Důvodem byla rozsáhlá gruzínská operace proti
separatistické Jižní Osetii. Konflikt si vyžádal podle oficiálních údajů asi 200 obětí, i když se
jich původně uvádělo mezi 1 600 až 2 000.
Čína se dočkala vytoužené olympiády, kterou se značná část světa chystala bojkotovat, ale
dost dobře jí to nešlo. Nejnákladnější hry v dějinách a mezinárodní tlak Čínu nedonutily
přiklonit se k dodržování lidských práv.
Září
Svět se ocitl v ekonomické krizi. Během několika zářijových týdnů ve Spojených státech
zkrachovalo několik bankovních gigantů. Krize zasáhla kromě hypotečních i akciové trhy, ty
se hroutily v průběhu celého roku 2008.
Listopad
George Bush mladší zemi nebývale zadlužil, USA zabředly do nepopulární války v Iráku,
začal se hroutit hypoteční trh a krachovaly banky. Předznamenalo to nejen změnu ve vedení
země, ale i nástup historicky prvního černocha do Bílého domu – Baracka Obamy.
Prosinec
Palestinské hnutí Hamas odmítlo prodloužit půlroční příměří s Izraelem, proto se Izrael
rozhodl k vojenské akci v pásmu Gazy.
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Rok 2008 v České republice
Od 1. ledna se změnil systém financování zdravotnictví. Za co se platí: 30 Kč za každou
návštěvu u praktického lékaře, dětského lékaře, všech ambulantních specialistů, klinického
psychologa a logopeda, pokud lékař provede vyšetření. V lékárně 30 Kč za položku na
receptu, v nemocnici 60 Kč za každý den pobytu.
Kdo nemusí platit žádné poplatky:
– lidé v hmotné nouzi, kteří mají potvrzení od obecního úřadu
– děti v dětských domovech nebo v ústavech
– občané, kterým soud nařídil ochrannou léčbu
V únoru se poslanci a senátoři po šesti letech sešli k volbě hlavy státu. Proti dosavadnímu
prezidentovi Václavu Klausovi byl po vyjednávání navržen ekonom Jan Švejnar.
Po dvou volbách byl nakonec zvolen prezidentem opět Václav Klaus, který obdržel 141 hlasů
z 279 možných.
20. března dopoledne se na 100. kilometru dálnice D1 směrem na Prahu stala největší
hromadná nehoda v historii dálnice. Stačila krátká sněhová vánice a hromadný karambol 189
vozů byl na světě. Jen zázrakem nikdo nezemřel, záchranáři se k těžko dostupnému místu
dopravovali vrtulníky. Desítky lidí byly zraněny, dvacet tisíc lidí zůstalo uvězněno jedenáct
hodin v kolonách za zkázou. Problémy na D1 pokračovaly i během následujících měsíců.
Od 19. dubna byly po pěti letech na Pražském hradě vystaveny originály českých
korunovačních klenotů. Klenoty byly vystaveny 11 dní a za tu dobu si je prohlédlo přes 32
tisíc návštěvníků.
V červnu se zhruba 900 tisíc lidí zapojilo do stávky. Největší protestní akce od roku 1990
zasáhla nejvíce zdravotnictví a dopravu na železnici. Odboráři stávkovali mezi 13. a 14.
hodinou 24. června.
V červenci americká ministryně zahraničí Condoleezza Riceová a její český protějšek Karel
Schwarzenberg podepsali v Praze smlouvu o umístění americké radarové základny na území
České republiky.
Na letních olympijských hrách v Číně získali čeští sportovci 3 zlaté – K. Emmons-Kůrková
(střelba ze vzduchové pušky), David Kostelecký (střelba – trap), Barbora Špotáková (oštěp) a
3 stříbrné medaile.
8. srpna podepsal prezident Václav Klaus novelu zákona, podle níž budou Češi odcházet do
důchodu v 65 letech.
Na konci srpna se Češi rozloučili s padesátníky a papírovými dvacetikorunami. V ČR tak
definitivně zmizely haléřové mince.
16. října hořel Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Odhady škod hovořily v černých
scénářích až o astronomické jedné miliardě.
Sociální demokracie zvítězila v krajských i senátních volbách. ČSSD se stala nejsilnější
stranou ve všech krajích kromě Prahy, kde se nevolilo. Strana zabodovala také v doplňovacích
volbách do třetiny Senátu ČR, když získala 23 zákonodárců.
Praha zažila první oficiální vojenskou přehlídku od roku 1985. 28. října, ve 13 hodin, ji
projevem zahájil prezident Václav Klaus, poté prošly útvary vojska i záchranářů.
Od listopadu mohou Češi cestovat do USA bez víz. Z Ruzyně odletěla první dvě letadla s
cestujícími odbavenými přes elektronickou autorizaci ESTA.
V prosinci Poslanecká sněmovna opět přerušila ratifikaci Lisabonské smlouvy. Smlouvou se
bude zabývat až 3. února 2009. Rozhodlo o tom 159 poslanců na návrh ODS.
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Statistické údaje
Počet obyvatel k 1. 1. 2009: 723
Počet obyvatel v obcích:
obec
Strupčice
Hošnice
Okořín
Sušany
celkem

narozených zemřelých přistěhovaných odstěhovaných přestěhovaných
8
1
1
10

7
2
1
10

38
3
2
5
48

16
3
6
3
28

6

1
7

Přehled o počtu obyvatel:
Obce
Okořín
Strupčice
Hošnice
Sušany

Dospělí (muži/ženy)
109 (60/49)
401 (201/200)
51 (29/22)
54 (25/29)

Děti
Cizinci
(muži/ženy) (muži/ženy)
10 (3/7)
0
65 (30/35) 18 (13/5)
4 (3/1)
0
9 (6/3)
2 (2/0)

 7. června oslavili manželé Luftovi 50. výročí své svatby
 počet sňatků, které uzavřeli občané ze Sušan: 1


Zprávy ze zastupitelstva
Zastupitelé obce se v roce 2008 na svých jednáních v zasedací místnosti obecního úřadu sešli
13x. Občané se mohli se všemi usneseními seznámit prostřednictvím Strupčického občasníku.
7. 1. schválili
podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na opravu rybníků a hrází
v Okoříně, Hošnicích a Sušanech a na zateplení budovy ZŠ ve Strupčicích (části B a C,
pavilony 1. – 5. ročník a stará budova).
4. 2. schválili
podání žádosti o dotaci na opravu soch v katastru Strupčic z Programu na záchranu a obnovu
památek Ústeckého kraje,
3

zřídili
s účinností od 5. 2. 2008 jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Strupčice.
3. 3. schválili
pořízení malotraktoru TIGRE COUNTRY 4400 s příslušenstvím pro potřeby obce v celkové
výši 840 tis. Kč vč. DPH,
vyhlásili
vítězným návrhem domu pro seniory ve Strupčicích návrh zpracovaný týmem Ing. Jiří
Stránský – Ing. Arch. Veronika Müllerová – varianta 1.
31. 3. schválili
podání přihlášky obce Strupčice do soutěže Vesnice roku 2008, vytvoření nového pracovního
místa – truhlář, stavební dělník.
28. 4. schválili
vyčištění potoka v Sušanech včetně uložení betonových žlabů, podání žádosti o dotaci
z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
na opravu tří památkových plastik ve Strupčicích.
26. 5. schválili
návrh řešení návsi ve Strupčicích – varianta 1 předložený Ing. Stránským a Ing. Arch.
Müllerovou.
23. 6. schválili
dodavatelem investiční akce “Rekonstrukce veřejného osvětlení v Sušanech“ firmu Elins
Litvínov z důvodu součinnosti s probíhající kabelizací rozvodů NN v Sušanech.
14. 7. schválili
opravu sochy Nejsvětější Trojice v ceně 142.500 Kč a její přesun do Okořína.
18. 8. schválili
pořízení požární autocisterny pro potřeby obce v ceně do 60.000 Kč.
15. 9. pověřili
výkonem funkce technického dozoru nad výstavbou inženýrských sítí ve Strupčicích Ing.
Vachulku (obytná zóna I U cihelny) a Ing. Stránského st. (obytná zóna II K výsypce).
13. 10. schválili
demolici budov čp. 5 a 9 ve Strupčicích v souladu s vydaným demoličním výměrem.
10. 11. určili
firmu Jiří Kejř Všestudy k provedení demolice objektu čp. 5 a 9 ve Strupčicích na základě
nejnižší předložené cenové nabídky, která činí 409.512 Kč vč. DPH.
8. 12. schválili
zadání zpracování studie nové tělocvičny ZŠ ve Strupčicích firmě Arch-Global Most.
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Hospodaření obce
Příjmy celkem

25.827.069,06

Text
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 (z dobývání uhlí)
Péče o zeleň a vzhled obce
Činnost místní správy
Příjmy z finančních operací
Finanční vypořádání minulých let
Výdaje celkem

Skutečnost 2008
10.449.829,27
1.216,00
0,00
0,00
0,00
2.205.018
500,00
0,00
5.565
397.856
48.700
100
599.972
70.353
9.700
340.000
330.266
4.679.940
16.084
6.433.171
12.431
81.345,50
145.022,29
0
17.592.445,16

Text
Ozdravění hospodářských zvířat, služby
veterinářů
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
5

Skutečnost 2008
8.246,65
41.113,76
20.363
331.370,50
0
35.629,80
284.409
2.117.113,20
4.307,79
203.962,74
10.668

Zájmová činnost v kultuře
Péče o sportovní zařízení
Tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost
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 veřejnou 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

100.000
112.104
40.000
57.989,71
1.579.873,79
11.248,69
1.249.603,86
12.774,21
45.220
1.461.783,70
1.906.712
5.386
366.916
43.194
1.365.452,45
1.125.965,11
164.625
730.650,15
24.539,81
216,6
1.530.566,78
202.399,76
482.415,42
1.526.987,56

Rozdíl příjmy – výdaje

8.234.623,90

151.985
257.014,12


Život v obci
Sušanský potok
Zaměstnanci obce za pomoci techniky firmy Stránský vyčistili Sušanský potok od tun bláta a
do koryta uložili betonové žlabovky.
Jarní práce ve škole
Na jaře zaměstnanci obecního úřadu ve škole prořezali jabloně v sadu, keře kolem plotu,
přivezli novou zeminu, uklidili půdu nad starou budovou.
Připojení k internetu
Od května se ve Strupčicích rozšířil okruh poskytovatelů připojení k internetu. Jednalo se o
mosteckou firmu Mascom Net. Měsíční platby při základním připojení činily 349 Kč vč.
DPH.
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Vesnice roku 2008
Obec byla poprvé v historii přihlášena do soutěže Vesnice roku. Hodnotitelská komise přijela
4. června. Přes lichotivé hodnocení Strupčic se Vesnicí roku 2008 v Ústeckém kraji stalo
Horní Podluží v okrese Děčín. Strupčice získaly od krajské komise Mimořádné ocenění za
podporu rozvoje sportu a tělovýchovy.
Sv. Vít
15. června je svátek sv. Víta, jednoho z patronů české země a patrona Hošnic. Na návsi
v Hošnicích stávala kaple zasvěcená tomuto světci. 15. červen byl pro Hošnické poutním
dnem.
Oprava základní školy
Během letních prázdnin pracovali zaměstnanci obce na rekonstrukci kanalizace v pavilonech
1. stupně ZŠ. Po uložení nového kanalizačního potrubí opravili podlahy, dlažby na WC,
vymalovali všechny třídy a šatny. Z rozpočtované částky na opravy obec ušetřila oproti
provedení prací dodavatelsky asi 200 tisíc Kč.
Obytné zóny I a II
Po více než ročním čekání se rozběhly práce na zasíťování dvou obytných zón ve Strupčicích.
Celkem se jedná o 26 parcel, jejichž majitelé se pustí do stavby rodinného domu. Osmnáct
parcel je v zóně I (směrem na Okořín) a osm parcel v zóně K výsypce (proti Křivolakým).
Téměř celá akce je financována Ministerstvem financí z tzv. 15 ekomiliard. Protože práce
komplikovalo počasí, termín dokončení se posunul do jarních měsíců roku 2009.
Demolice čp. 5 a čp. 9
Byly zbourány domy čp. 5 a 9. Na jejich místě by měl stát Dům pro seniory – s kuchyní a
jídelnou, zdravotní ordinací a dvaceti byty pro seniory.
Oprava tělocvičny
Tři roky po statickém zajištění celé budovy školy i s vnější (východní) stěnou tělocvičny se
objevily trhliny na jiných stěnách tělocvičny. Bylo nezbytné narušené stěny “podinjektovat“ a
doplnit základy budovy betonem. Po skončení prací dodavatelské firmy zaměstnanci obecního
úřadu zahladili veškeré trhliny, vymalovali tělocvičnu a uklidili společně s uklízečkami školy.
Protože podloží pod tělocvičnou není v dobrém stavu, rozhodlo zastupitelstvo neodkládat
zpracování projektu na výstavbu nové tělocvičny.
Kůlny pro bytový dům čp. 221
Byla dokončena výstavba kůlen pro byty v novém bytovém domě čp. 221. Nájemci si mohou
tyto kůlny pronajímat a využívat je.
Změna televizního vysílání
Z důvodu postupného utlumení analogového vysílání a přechodu na digitální vysílání bylo
nutné upravit antény a systém příjmu. Proto proběhla rekonstrukce společných televizních
antén v obecních bytových domech ve Strupčicích. Nájemníci si museli – pokud neměli
vlastní satelitní přijímače – zajistit set-top boxy nebo televize s DVB-tunerem.
Paintballové hřiště
V prostorách bývalé cihelny – drůbežárny vzniklo paintballové hřiště, které provozují Václav
Pašek a Marian Benčič.
Nová výstavba
V roce 2008 byly zkolaudovány domy: čp. 240 ve Strupčicích a čp. 83 v Okoříně.
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Kultura
19. ledna se pošesté konal Novoroční turnaj v mariáši. Kvůli chřipce, která skolila řadu
tradičních účastníků, se turnaje zúčastnilo pouze 24 hráčů. Vítězem se stal mostecký hráč,
z domácích byl nejlepší Miroslav Ostapčuk na 3. místě.
Po plese sportovců, který se konal 16. února, se uskutečnily dva maškarní – 23. února ples pro
děti, pro dospělé 8. března.
Country zábavu si mohli občané užít v Hošnicích v Hospodě u Ťapíka (21. 3.) a Velikonoční
ábavu v sále TRIO ve Strupčicích (23.3.).
30. dubna se jako každoročně rozhořely vatry ve všech vesnicích, aby byly upáleny všechny
čarodějnice. Půlnoční prvomájový průvod – vzhledem k recesi – nebyl moc “stylový“ (málo
mávátek, alegorických vozů...), zato celý průvod ozvučovala auta hlasitou hudbou.
7. června se ve spolupráci s Vrskmaní a ZŠ a za přispění sponzorů konal Dětský den. Až 150
dětí mohlo soutěžit, svézt se na sajdkáře nebo na koni, zhlédnout cvičené psy, útok mladých
hasičů a zásah hasičů z Jirkova.
5. července zahrála skupina Maracas country na taneční zábavě pod širým nebem. Přes
nepřízeň počasí si cestu na tuto akci našla stovka návštěvníků.
8. srpna přilákala dvě stě hostů Letní osmičková noc, na níž vystoupila litvínovská skupina
Žízeň. Program doplnilo vystoupení All-kampf-jitsu a ohňová show – první takové
vystoupení ve Strupčicích. Na závěr návštěvníci zhlédli ohňostroj, který realizoval a uhradil
pan Jiří Kejř.
Václavské pouti 25. – 28. září přálo počasí, takže se uskutečnil celý program – středověké
tržiště, souboje historických šermířů, pouťové atrakce.
5. prosince děti z mateřské i základní školy ozdobily na návsi připravený vánoční strom a
potom do společenského sálu – jako každý rok – přišel k dětem Mikuláš s čertem a andělem
s nadílkou. Večer se rozsvítil vánoční strom a oblohu rozzářil ohňostroj. Také v Okoříně
uspořádali pro děti mikulášskou nadílku.
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Základní škola a mateřská škola
Ředitelka školy: Mgr. Jana Mišková
Počet učitelů: 15
Počet žáků:
123 + 4 integrovaní
Základní škola
22. ledna uspořádali Den otevřených dveří. Rodiče školáků i dětí do mateřské školy měli
možnost prohlédnout si prostory školy, podívat se, jak se s dětmi pracuje.
25. ledna se konal zápis do prvních tříd. Dostavilo se 12 dětí, z toho rodiče tří dětí uvažovali o
odkladu školní docházky.
Akce v 1. pololetí:
Masopustní průvod obcí, příprava na výstavu z velikonočních výrobků, “Noc s Andersenem“,
Den otevřených dveří, školní akademie, přednáška pracovnic Humanistického centra v Praze
o Keni. Školní parlament poté vyhlásil humanitární sbírku pro keňské děti.
Ozdravné pobyty:
Děti druhé a třetí třídy odjely do školy v přírodě ve Sloupu v Čechách, starší žáci na ozdravný
pobyt do zážitkového centra v Březové nad Rokytnou.
Prvňáčky, kterých bylo v novém školním roce 12, přišli 1. září přivítat pan starosta Luděk
Pěnkava s paní Jitkou Lenkovou. Prvňáčci dostali úkol – zasadit stromek. Spolu s paní
učitelkou Janou Pěnkavovou a za pomoci maminek a tatínků si každý prvňáček zasadil svůj
stromek v lesním arboretu. Na jeho vybudování škola získala prostředky z dotace MŠMT na
podporu enviromentálního vzdělávání.
Akce ve 2. pololetí:
“Haloween“, výstava “Barvy podzimu“ se školní vernisáží, vánoční výrobky pro výstavu
pořádanou Obecním úřadem v Otvicích, zdobení vánočního stromu na návsi ve Strupčicích,
vystoupení na “Mikulášské nadílce“, vánoční besídka pro rodiče, “Zpívání v kostele“
v kostele sv. Václava ve Strupčicích pro veřejnost.
Z peněz získaných od Mostecké uhelné a.s. se podařilo vybudovat novou jazykovou učebnu
vybavenou sluchátky s možností odposlechu jednotlivých žáků. Za prostředky z ministerstva
školství začali budovat studovnu. Na vybavení nábytkem přispěl Obecní úřad Malé Březno.
Obecní úřad Všestudy poskytl škole dar na vybavení tělocvičny – koupily se nové míče, sítě,
gymnastický koberec, odrazové bloky a pomůcky na softbal a netradiční sporty.
Některé příklady úspěchů žáků:
 Vánoční turnaj ve stolním tenise v ZŠ Heyrovského CV – M. Formánková 2. místo, R.
Kolčava 5. místo
 Dějepisná olympiáda pro žáky 8. a 9. tříd – E. Krejčíková 14. – 17. místo
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Mateřská škola
Počet učitelek: 2
Počet dětí:
33
Od začátku března děti z mateřské školy jezdily pravidelně 2x týdně na výuku plavání do
Chomutova. Díky ochotě rodičů (paní Čmejlové, Pěnkavové, Lenkové a panu Gričovi) byla
zajištěna doprava dětí do chomutovských lázní a zpět.
V dubnu se konal zápis do mateřské školy. Na příští školní rok se přihlásilo pět dětí. Do MŠ
se děti mohly hlásit i v průběhu školního roku – do naplnění kapacity.
V přípravném týdnu se vrátilo do školky 34 zapsaných dětí. V MŠ začala pracovat nová paní
školnice – paní Pazderová, která zastupovala paní Bilákovou.
Mikuláš s čertem navštívil školku 4. prosince. MO ČSSD a rodiče dětí přispěli na mikulášské
balíčky, takže děti měly bohatou mikulášskou nadílku. Pan Brziak zajistil pro děti vánoční
strom, paní Salonová, Čmejlová a Jindřichová se podílely na zakoupení myčky pro výdejnu
ve školce, paní Štréblová věnovala dar na kulturní akce pro děti ve školce.



Sportovní klub Strupčice
V zimním období se hráči A mužstva zúčastnili zimního turnaje na umělé trávě v Souši, kde
obsadili 2. místo. Dorostenci odehráli několik halových turnajů a přípravných utkání – turnaj
nové hale ve Spořicích vyhráli.
9. února se konala valná hromada klubu. Stávající výkonný výbor ukončil svoji činnost a
proběhly volby 9 nových členů výboru. Novým předsedou SK byl zvolen pan Pavel Glás.
29. března A mužstvo odehrálo své první mistrovské utkání, dorostenci svoji mistrovskou
sezonu zahájili 30. března.
59. ročník Memoriálu hrdinů, který se odehrál 28. června, hráči SK vyhráli.
Na začátku července se uskutečnila rekonstrukce trávníku, takže na podzim dosáhl kvality,
jakou ještě nikdy neměl.
Před začátkem podzimní části mistrovských soutěží vedení SK rozhodlo, že se do soutěže
zapojí i B mužstvo dospělých. Jeho členy byli hráči, kteří nehráli stabilně v A mužstvu, starší
dorostenci a tým doplnili zkušení hráči.
Po skončení podzimní části soutěží skončilo A mužstvo na 3. místě. Nově založené B
mužstvo předvádělo nevyrovnané výkony, takže obsadilo 6. místo. Tým dorostu na podzim
zvítězil jen ve třech utkáních.
Jako všechny kluby i SK Strupčice pociťoval nedostatek financí, protože příspěvky
fotbalového svazu a ČSTV na provoz klubu a údržbu sportoviště byly minimální, s účastí
týmu v I. B třídě stouply i náklady na rozhodčí.
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Sportovní areál
Zima 2008 neumožnila, aby se areál mohl často využívat na bruslení, takže se plocha
používala na hokejbal, in-line brusle nebo skateboard. Od dubna byly v provozu tenisové a
volejbalové kurty, minigolf a bufet. Zahájení sezony v bazénu proběhlo 10. května.
Programem provázel moderátor rádia Evropa 2, hudbu zajistil Jiří Šruma, bazén otevřeli
členové skupiny Maxim Turbulenc. 1. června areál navštívilo 300 milovníků vody, léto však
nebylo příznivcům koupání nakloněno. Rekordní počet návštěvníků (353 lidí) byl 30.
července. Při oslavách Dne dětí byla pokřtěna víceúčelová atrakce pro děti. Od začátku června
se rozběhly letní turnaje v tenise. V říjnu se odehrály jednodenní tenisové turnaje ve
smíšených čtyřhrách i dvouhrách mužů a žen. Využití tenisových kurtů se oproti roku 2007
mnohonásobně zvýšilo.


Sbor dobrovolných hasičů
V únoru 2008 byla obnovena činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů, jejímž velitelem
byl zvolen Martin Stuchlý. Na Kyjické přehradě se členové výjezdové jednotky zúčastnili
společného cvičení s Kynologickou záchrannou službou ČR. Do kroužku mladých hasičů,
který byl založen na podzim roku 2007, chodilo každou středu 10 dětí. Své nabyté dovednosti
zúročili na pěti soutěžích – nejlépe skončili první, nejhůře čtvrtí. Na Dni dětí ve Strupčicích 7.
června předvedli požární útok. Celková členská základna Sboru dobrovolných hasičů – i
s mladými hasiči – je 27 členů.
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Podnikání, zemědělství a služby
Podnikání
Strupčice
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
Profilprogress – zámečnická výroba, čp. 10
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 (jedná se víceméně o rodinné farmy).
Živočišná výroba
Chov prasat – Pavel Vlasák, Sušany čp. 9
ZVS – areál vepřína v Sušanech

Služby
Okořínská hospůdka, čp. 46 – Hana Bohdanská
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 – Sdružení TRIO
Obchod s papírnictvím, drogerií, textilem, Strupčice čp. 39 – Jiřina Vyšínová
Prodejna smíšeného zboží a pivnice, Strupčice čp. 49 – Larisa Řeháková
Jatka Strupčice, čp. 20 – provozoval v nájmu vietnamský podnikatel
Lékař, ordinace v přízemí OÚ – MUDr. Olga Roštášová.
Pošta Strupčice, čp. 107 – Anna Jarošová
Knihovna, v 1. patře OÚ – Libuše Kotlárová
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Počasí
Leden
Na Nový rok večer začal padat sníh. Padal i celý týden, takže napadalo zatím nejvíc sněhu za
celou zimu. Další týden bylo mlhavo. Přes den teplota kolem 0ºC, v noci klesala do -2ºC.
17. 1. byla přes den hustá mlha. Začalo se oteplovat (+8ºC ), proto zmizel poslední sníh. Do
konce měsíce vydržely teploty kolem +5ºC.
Únor
1. den nového měsíce propršel. Teplé (téměř jarní) počasí s teplotami až 8ºC vydrželo do
13. 2. Od 14. 2. se ochladilo nejen ve dne (5ºC), ale hlavně v noci (-7ºC) a přidal se studený
vítr. Nejtepleji bylo 24. 2. (na sluníčku dopoledne 20ºC). Závěr měsíce byl větrný s občasným
deštěm.
Březen
1. 3. se střední Evropou přehnala vichřice Emma (kolem 145 km/h ). Do našeho okresu
dopoledne přišla bouřka s prudkým deštěm, k tomu silný nárazový vítr. Pršelo a foukalo i
další den. Do 9. 2. bylo ve dne 5ºC, v noci teploty klesaly pod bod mrazu. 12. 3.
meteorologové varovali před vichřicí Kirsten. U nás sílu vichřice neměla, i když odpoledne už
foukal nárazový vítr, v noci silně pršelo. 15. 3. bylo krásně, slunečno, až 15ºC. 18. 3. se
vrátila zima. Ráno bílý poprašek sněhu, přes den chumelenice. Denní teploty byly 4ºC,
k večeru spadly k nule, takže sníh držel. Chumelilo i další dny. I první jarní den přivítal sníh a
vítr. Velikonoce (23. a 24. 3.) byly hodně netradiční – sněžilo, foukal vítr, 7ºC. Od 27. 3. se
počasí konečně umoudřilo. Nejkrásněji bylo na konci měsíce – sluníčko, odpoledne 20ºC.
Duben
1. 4. se odpoledne na chvilku zatáhlo, ale pak sluníčko zvítězilo (17ºC). Další týden vládlo
náladové počasí s ochlazením až na 5ºC, dešťové přeháňky. 8. 4. byl konečně krásný den.
Slunce, teplota 12ºC. 11. 4. bylo teplo, slunečno, 18ºC, ale v noci přišla silná bouřka s větrem
a deštěm. 13. 4. dopoledne 10ºC, odpoledne na sluníčku 20ºC. 14. – 17. 4. se ochladilo
(11ºC). Další dny nastoupilo pravé aprílové počasí – jeden den svítilo sluníčko, další den
pršelo. 23. 4. konečně přestalo pršet, mírně se oteplilo (14ºC). A následovaly tři krásné dny
plné slunce, teploty se vyšplhaly až k 24ºC. 28. 4. odpoledne bylo dokonce 28ºC, ale večer
bylo jasné, že výkyvy náladového dubna pokračují. Ochladilo se na 14ºC, celý den pršelo.
30. 4. bylo opět krásně.
Květen
Teploty 18ºC až 21ºC vydržely do 5. 5. Mírně se ochladilo od 13. 5. – dopoledne 10ºC, ale
odpolední teploty byly příjemné (kolem 20ºC), občas sprchlo. Ochlazení přišlo 18. 5. Bylo
zataženo, pršelo. Od 24. 5. se konečně začalo oteplovat, ukázalo se sluníčko. 25. 5. bylo
krásné, slunečné počasí – odpoledne až 21ºC. Až do konce měsíce vládly teploty 25ºC – 27ºC.
Červen
Deset dní bylo na modré obloze slunce, teploty až 27ºC. 11. 6. odpoledne začal foukat vítr,
ochladilo se (20ºC). 15. 6. se mírně oteplilo, ale k večeru přišla krátká bouřka, která s sebou
přinesla i ochlazení na 17ºC. Od 19. 6. se opět teploty začaly zvyšovat (24ºC), i když rána
byla chladnější. 24. 6. se odpoledne obloha zatáhla a v 17 hodin se strhla velká bouřka, místy
s drobnými kroupami. Od 25. – 30. 6. nastalo pěkné letní počasí s teplotami kolem 25ºC.
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Červenec
I na začátku července pokračovalo pravé letní počasí – až 28ºC. Od 4. 7. se mírně ochladilo
(25ºC), foukal vítr. Až do 11. 7. byl obraz dne stejný – dopoledne zataženo, odpoledne se
vyčasilo, 25ºC. Následující dva dny propršely, 20ºC, v noci vál silný vítr. Od 14. 7. mělo
počasí opět stejný scénář – dopoledne zataženo, odpoledne se ukázalo sluníčko, 22ºC. 17. 7.
bylo zataženo, během dne krátké přeháňky. Další dny léto nepřipomínaly – polojasno, foukal
vítr, 20ºC. Až od 26. 7. se konečně vrátilo letní počasí – slunce a modrá obloha, 28ºC.
Srpen
Hned 1. den nového měsíce přinesl změnu. Odpoledne přišla bouřka s přívalovým deštěm a
ochladilo se (21ºC). I další dny byly zamračené s přeháňkami. Ranní teploty kolem 14ºC,
odpolední 25ºC – 27ºC. Druhý srpnový týden byl ve znamení polojasného počasí s občasným
deštěm, 20ºC. 17. 8. se léto konečně umoudřilo, vykouklo sluníčko, 22ºC. Od 18. 8. byly
dopoledne mráčky, ale odpoledne teplo, 24ºC. Poslední dva srpnové dny byly polojasné, 2ºC.
Září
Dětem na cestu do školy svítilo slunce, odpoledne 24ºC. 2. 9. dopoledne pršelo, odpoledne se
opět vyčasilo. 6. 9. bylo krásně – modrá obloha, slunce, 23ºC, v noci krátký, ale prudký a
silný déšť. 7. 9. bylo zataženo, 20ºC. V dalších čtyřech dnech bylo dopoledne pouze 15ºC,
odpoledne 23ºC. 12. 9. – nejhezčí den tohoto týdne – odpoledne až 26ºC. Od 13. 9. se začalo
ochlazovat (19ºC). 15. 9. vystrčila zima růžky, až do večera pršelo, 16ºC. Stejný ráz počasí
vydržel celý týden – polojasno, chladno, teploty maximálně 15ºC. 20. 9. se odpoledne po
dlouhé době ukázalo sluníčko, ale foukal chladný vítr. Hned další den sprchlo, bylo
pošmourno, 14ºC. 24. 9. odpoledne začalo pršet a pršelo celý den i celou noc. Další dny byly
zatažené, foukal vítr, 15ºC. Babí léto přišlo pouze na tři dny. Slunečno, odpoledne 19ºC (26.
9. – 28.9). 30. 9. bylo opět zataženo, studený vítr, odpoledne začalo drobně pršet.
Říjen
1. října bylo chladno, pršelo celý den. Od 2. 10. sice nepršelo, ale chladno bylo i další dny
(15ºC). 9. 10. se babí léto alespoň na několik dní vrátilo – odpoledne 21ºC. 14. 10. přišlo
ochlazení, 14ºC. Následovaly tři zatažené dny s přeháňkami. Od 18. 10. bylo krásně –
sluníčko, 19ºC. 24. 10. byla celý den mlha, 14ºC. 25. 10. se mlha odpoledne roztrhala, svítilo
slunce, 15ºC, ale další dva dny byly bílé mlhou. 28. 10. začalo pršet, 12ºC. Pršet přestalo až
odpoledne 30. 10., 9ºC. 31. 10. bylo chladno, zataženo.
Listopad
První listopadový den byl krásný, slunečný, odpoledne 14ºC. Následovaly mlhavé dny, 10ºC.
5. 11. se ranní mlha odpoledne protrhla, svítilo slunce, 15ºC. Celý týden se drželo stejné
počasí – vítr, přeháňky, 10ºC. 7. 11. v noci mrzlo, teplota klesla na -2ºC. 8. 11. mráz povolil.
Celý týden polojasno, pošmourno, 8ºC. Od 21. 11. se ochladilo, v noci začal padat sníh.
Drobný sníh padal i další dny, 4ºC. 29. 11. padal ráno mokrý sníh, přes den ale roztál, 6ºC.
Prosinec
Celý první týden trvalo poměrně stálé počasí s teplotami kolem 6ºC. 5. 12. dopoledne drobně
sněžilo. 9. 12. odpoledne se po dlouhé době ukázalo sluníčko, i když se k večeru vytvořila
mlha. 10. 12. napadlo trochu sněhu. 11.12. +4ºC, večer začalo se sněhem i pršet. 12. 12.
lehounce sněžilo. 15. 12. nebyla po sněhu ani památka. 17. 12. opět pršelo, 8ºC. Další dny se
přidal vítr, teploty 6ºC, takže Vánoce byly na blátě. 25. 12. v noci začalo mrznout, i přes den
bylo -2ºC. 28. 12. odpoledne svítilo slunce, -4ºC, navečer klesly teploty na -7ºC. 29. 2. se po
mrazivé noci (-10ºC) ukázala jasná obloha, -4ºC. Ani Silvestr nepřinesl změnu počasí. Bylo
zataženo, -5ºC.
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Kronika za rok 2008 byla dopsána k 22. červnu 2012 a byla k zápisu schválena.

Luděk Pěnkava
starosta obce Strupčice

Kristýna Králová
kronikářka

15

