Vážení čtenáři občasníku,
velká část letošní úrody zemědělců a zahrádkářů je už
sklizena, což předznamenává, že na teploty kolem 30°C si budeme
muset počkat do příštího roku. Naopak podzim nastoupil velmi
rychle a babí léto se letos nekoná. Na své si snad přijdou
vyznavači českého národního sportu – houbaření, kteří se tohoto
období nemohou dočkat. Přejme jim, aby alespoň oni měli pro své
nadšení příznivé počasí, o čemž nemůžou mluvit pořadatelé
většiny kulturních akcí, kteří si vybrali opravdu kopec smůly
v podání bouřek a dešťů. Snad se tedy počasí vydaří alespoň o
naší tradiční Václavské pouti.
Začal nám nový školní rok, počet dětí ve školce a ve škole
opět vzrostl. Tak jim přejeme jen samé dobré známky.
Luděk Pěnkava, starosta obce



Co nového v obci (autor příspěvků: Jan Hubáč)
Rozšíření parkoviště u sportovní haly
V průběhu letních prázdnin dostal obecní úřad nabídku od firmy
STRABAG na dodávku asfaltového recyklátu, který by firma navezla do
obce zcela zdarma. Díky této možnosti se povedlo našim zaměstnancům
rozšířit parkovací plochu u sportovní haly, kde provoz ukázal, že
parkovacích míst je nedostatek. Přislíbeny jsou i další návozy recyklátu,
které by obec uvítala a využila ke zpevnění plochy před hasičárnou a na
dalších cestách v obci.
Hřbitovní zeď
Na strupčickém hřbitově se v letních
měsících rozeběhly práce na opravě
hřbitovní zdi. Ta nyní prochází generální
rekonstrukcí s tím, že práce s největší
pravděpodobností budou pokračovat i po
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zimě. Zároveň s opravou hřbitovní zdi se demontují stará vstupní vrata a
nahradí je nová. Práce si obec zajišťuje sama svými zaměstnanci s tím, že
opravy probíhají bez dotačního příspěvku a jsou plně hrazeny z rozpočtu
obce. Předběžné náklady se odhadují na 200 tisíc Kč.
Kanalizace Okořín
Navenek se zdá, že tzv. jednotná kanalizace v Okoříně je velice jasná a
jednoduchá záležitost, která by mohla být rychle vyřešena. Ale opak je
pravdou. Věc se již táhne značně dlouho a vše se zaseklo na vypracování
projektu a nezájmu firem o zakázku tak malého rozsahu. Prvním krokem
zatím bude alespoň oprava několika kanalizačních šachtic, kterou provede
obec svými zaměstnanci.
Mateřská školka
Již v květnu byly zahájeny práce na investiční akci Přístavba Mateřské
školy. O letních prázdninách byl provoz školky omezen natolik, že se
stavební firma Metall Quatro z Vysoké Pece mohla naplno pustit do
stavebních prací. Přes prázdniny bylo hlavním úkolem zprovoznit
provizorní výdejnu obědů, kuchyň má školka nyní v prvním patře zelené
budovy čp. 29 v Základní škole a jídlo pro 40 dětí se denně převáží.
Z nové stavby se podařilo vybudovat hrubou stavbu, nyní probíhají práce
na střeše, a pokud půjde vše podle plánu, mohly by děti obsadit nový
přízemní pavilon po Novém roce. Mateřská škola je v současnosti v plném
provozu ve vile čp. 125 a v odloučené třídě ve školní budově čp. 29 a
pojme 60 dětí. Po dokončení přístavby se kapacita MŠ zvýší na 68 dětí
s tím, že odloučená třída v ZŠ bude uzavřena. Snad bude zvýšená kapacita
stačit, pokud nikoli, pak by se musela opět otevřít odloučená třída.
Sklad u sportovní haly
Sklad u haly hlásí „postaveno“ a plní již
svůj účel, ke kterému byl vybudován.
Zařízení pro pořádání kulturních akcí
(koberce, pódium, parket, stoly a židle) se
už začalo do skladu stěhovat. Uvolní se tím
prostor pro sportovní náčiní v nářaďovně
haly, a také se výrazně ulehčí zaměstnancům, kteří přeměňují sportovní
halu na kulturní sál. Nebudou již muset převážet židle ze sklepa DPS,
které častým převozem značně trpěly. Sklad byl po důkladném zvážení
navržen tak, aby se jeho stavbou zároveň zpevnilo podloží pod východní
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stranou tělocvičny ZŠ, které bylo nestabilní a způsobovalo praskání stěn
tělocvičny. Do svahu se zapustilo 38 kusů
třímetrových klínů, které by měly svah zpevnit.
Veškeré práce perfektně odvedla firma Jiří Kejř,
Všestudy. Samotný sklad disponuje plochou 72
m2 (12 x 6 m) a celkové náklady včetně
přístupové cesty se vyšplhaly na 1,6 mil. Kč
Střecha hasičárny
Zastupitelstvo obce na svém zářijovém zasedání odsouhlasilo rekonstrukci
střechy hasičské zbrojnice. Půjde především o výměnu stávající střešní
krytiny onduline za plechovou. Zároveň se vsadí střešní okna, která budou
připravena pro budoucí podkrovní zázemí hasičů. Zhotovitelem akce je
firma Jan Pavlík z Vysoké Pece a práce proběhnou letos v říjnu v nákladu
340 tisíc korun.
Oprava komína
Pozitivní ohlas sklízí plán obce na záchranu komínů po
bývalých cihelnách ve Strupčicích, do jehož
naplňování se obec pustila. První etapa, která
zahrnovala opravu a narovnání malého komína
vysokého 18 m, je již téměř hotová. Komín se musel
narovnat, aby bylo vyhověno požadavkům statika.
Učinil se tak první z řady kroků, pro zřízení
cihlářského muzea, které zatím vznikne v elektronické
podobě na internetových stránkách. Jeho prvním počinem, bude výstava
cihel a artefaktů z opravovaného komína v rámci letošní Václavské pouti.
Bytový dům
Během prázdninových dnů proběhlo také výběrové řízení na zhotovitele
bytového domu o 12 bytových jednotkách ve Strupčicích. Zájem firem
však byl velmi bídný, o čemž svědčí fakt, že se přihlásila jen jediná
stavební firma, a to Jiří Kejř ze Všestud. Rozpočtované náklady se
výběrovým řízením snížily z 20 na 18,5 mil. Kč. Odpovídá to situaci na
trhu stavebních prací, kdy poptávka převyšuje nabídku. Prostě nejsou lidi!
Zahraniční montovny v průmyslových zónách zaměstnávají čím dál více
lidí, řemeslníci stárnou a noví nepřicházejí. Pokud se situace zásadně
nezmění, nebude za 10 let umět nikdo ani opravit okap. Zahájení stavebních prací se očekává každým dnem, dokončené by měly být do roka.
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Úvěr na výstavbu bytovky
Zastupitelstvo obce se rozhodlo vzít na výstavbu bytovky úvěr od
Komerční banky, a.s., která nabídla velmi výhodnou úrokovou sazbu
v rámci podpory výstavby v malých obcích. Úvěr pokryje celé náklady na
stavbu, úroky se uhradí z nájmů za byty. Splátky budou rozložené do
deseti let, což je pro rozpočet obce únosnější varianta, než zafinancovat
celou stavbu najednou z vlastních prostředků. Vždyť bydlení na hypotéku
je dnes naprosto běžné.
Práce ve škole a školce
Prázdno ve školních lavicích - to je každoroční povel k tomu, aby začaly
práce v objektech Základní a Mateřské školy, kde probíhají drobné
opravy, nátěry a malování. Bývá nepsaným pravidlem, že tyto práce
dostanou za úkol brigádníci, kteří si v letních měsících přijdou přivydělat
při údržbě obce. I letos se všechno zvládlo v dobré kvalitě a v dobrém
čase, takže se dětem po prázdninách určitě ve škole hned lépe učí .
Oprava střechy kostela
Ani zde se nedá hovořit o nějakém
výraznějším posunu. Postupem času se totiž
ukázalo, že sladit požadavky stavebníků,
projektantů, památkářů a jiných odborníků je
velice složitá záležitost, která se odráží ve
zdržení celé akce. Čeká se tedy na definitivní
určení rozsahu prací, které budou potřeba při
realizaci opravy střechy kostela udělat.
Doufáme, že v nejbližších týdnech se vše podaří sladit a bude tak možné
na třetí pokus vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele opravy.
Zasílání aktuálních informací či novinek
Obecní úřad ve Strupčicích se neustále snaží zkvalitňovat informovanost
občanů. K tomu, aby Vám mohla zasílat zdarma nejdůležitější informace a
novinky z aktuálního dění v obci potřebuje Vaše kontaktní údaje. Ty
můžete nahlásit přímo na Obecním úřadu, či zaslat SMS zprávu ve tvaru
jméno_příjmení_telefon nebo email na telefonní číslo: 605 717 616.
Příklad: Jan Novák 606 123 654. Nebo si můžete stáhnout mobilní
aplikaci „v obraze“, která Vás vždy upozorní na veškeré dění v obci.
Zdražení obědů ve školní kuchyni pro veřejnost
Od 1. 10. se zvyšuje cena obědů ze 45 na 50 Kč.
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Nabídka knih
Obecní knihovna v domě s pečovatelskou službou ve Strupčicích nabízí
zdarma větší množství vyřazených knih. Zájemci si je mohou v knihovně
nezávazně prohlédnout a odnést si ty, které je zaujmou.
Vykradené auto
Na počátku měsíce srpna musel pan Klicpera z č. p. 96 ve Strupčicích
řešit nepříjemnou situaci, a to vykradené auto zn. Škoda. Zatím neznámí
zloděj zcizil autorádio s navigací. Celým případem se nyní zabývá
kriminální policie ČR.



Z kulturního a společenského života (autor: Jan Hubáč)

Letní hrátky
Na sportovním areálu ve Strupčicích se v sobotu 22. července odehrály
tradiční Letní hrátky, které proměnily
místní koupaliště v bojiště netradičního
sportovního klání. Sedm týmů zápolilo v
osmi soutěžních disciplínách, které na
žádném mistroství světa neuvidíte: chůze
na lyžích, převozu princezny, praskání
balónků, namotávání závaží, skládání
znaku, štafeta na lehátkách, přenášení
pokladu a sbírání puků. Akce je vždy závislá na počasí, zatímco vloni se
příliš nevyvedlo, letošní ročník byl ideální a teplota kolem 30 stupňů
přilákala i solidní počet diváků, kteří podporovali svého favorita. V
dramatickém závěru nakonec ovládlo 5. ročník vodních hrátek mužstvo
Tomáše Hudáka, ale všichni se shodli, že pořadí není důležité, protože v
téhle soutěži jde hlavně o zábavu. A ta se opravdu vydařila. Nechme se
proto překvapit, co si organizátoři vymyslí na příští rok.
Soutěžní akci pořádala Obec Strupčice ve spolupráci s Dobrovolným
svazkem obcí Chomutovsko, který věnoval do soutěže putovní pohár a
věcné ceny. Škoda, že se za celý okres Chomutov kromě místních
družstev zúčastnili pouze hosté z Bílenců.
Na letní hrátky dále navazovala večerní akce, Letní noc, která nabídla
vystoupení dvou DJ – Jirky Formánka a Kopyho. Tato dvojka se postarala
jak o zábavu, tak o moderaci celého večera. V mezivstupech pak proběhla
nezapomenutelná travesti show skupiny Kočky z Litvínova, která svým
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vystoupením a vtipným stand-upem
pobavila všechny diváky naprosto skvěle.
Celý zábavný večer pokračoval až do
ranních hodin, kde bylo také možno
shlédnout i několik soutěží o hodnotné ceny.
Summer párty
V pátek 18. srpna se konala ve sportovním areálu letošní Summer párty.
Jako naschvál se zrovna ten večer přihnaly do Čech silné bouřky, které se
nevyhnuly ani nám a odradili tím značné množství hostů. Párty
moderovali, připravovali soutěže a zásobovali přítomné muzikou známí
moderátoři Lukáš Budai a Radek Jirgl. Hlavní taneční vystoupení - samba
show v podání tanečníků přímo z Brazílie, se improvizovaně muselo
odehrát pouze pod střechou pódia, ale i tak zažili hosté atmosféru jako na
brazilském karnevalu. Po půlnoci přišla druhá vlna deště, ta už ale více
než 130 přítomným nevadila, hrálo se až do třetí hodiny ranní.
Sraz švermováků
V pátek 1. září jsme již po několikáté propůjčili prostory sportovního
areálu na akci, pořádanou pro bývalé zaměstnance Dolu Jan Šverma.
Přestože od uzavření dolu uplynulo již více než 17 let, stále si mají
„Švermováci“ co říct a rádi se scházejí. Letos se jich dostavilo bezmála
150. Bohužel, účast velice ovlivnilo špatné počasí.
Loučení s prázdninami
Krásné počasí a příjemná atmosféra. Takové bylo
loučení s prázdninami ve Strupčicích, které se
konalo v sobotu 26. srpna. Sportovní areál společně
s obecním úřadem připravil dětem zábavné
odpoledne plné soutěží. Čekal na ně slalom na
koloběžce, výlov rybiček z bazénku, hod míčkem na
plechovky, chůze na chůdách a další sportovní
možnosti, třeba vyzkoušet si fotbalový slalom,
střelbu florbalovou holí nebo dát gól do házenkářské
branky. Pokud děti splnily soutěžní úkoly, získaly za odměnu něco
sladkého na zub. Připraveny byly také 3 nafukovací atrakce, které jsou u
dětí velmi oblíbené (dětské centrum, skluzavka a wipe-out). Chybět
nemohlo ani již tradiční malování na obličej od paní Mirky Polákové a
Kamily Novotné. Poté už přišel na řadu hlavní bod programu, návštěva
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házenkářek Baníku Most alias Černí Andělé. Ti sebou přivezli představit
vítězný pohár pro mistryně ČR a nezapomněli ani také na svého věrného
maskota Andělku Černou, která se starala především o zábavu dětí. Na
závěr se s pohárem pro mistry ČR v házené žen vyfotily všechny děti,
kterých se i přesto, že bylo vše zcela zdarma, nesešlo bohužel tolik, kolik
se jich na takové akci očekávalo. Rodiče asi měli pro místní děti
zajímavější program u televizí nebo play stationů. Je to velká škoda.
Plánované akce do konce roku
29.9.
30.9.
11.10.
20 – 21. 10.
28.10.
3.11.
11.11.
23.11.
3.12.
18.12.
24.12.
31.12.
13.1.
27.1.
16.2.
17.2.
16.3.



Hudební video festival
Svatováclavská pouť
Drakiáda
Narozeniny TRIO
Helloween párty pro děti
Muzikálové představení děti ze ZŠ
Martinská zábava
Adventní dílna, výroba věnců
Mikulášská, rozsvěcení vánočního stromku
Vánoční koncert děti
Půlnoční mše
Silvestrovská párty
Myslivecký ples
Hasičská zábava
Dětský maškarní masopustní rej
Ples Obce Strupčice
Sportovní ples

Společenský sál
Náves, dvůr OÚ
Hřiště
Hospoda Trio
Náves
Společenský sál
Společenský sál
Náves
Kostel
Kostel
Společenský sál
Sportovní hala
Sportovní hala
Sportovní hala
Sportovní hala
Sportovní hala

Ze společenské kroniky - úmrtí

Dne 2. června zesnul ve věku 77 let pan Rudolf Hess z Havířova, rodák ze Strupčic
Dne 11. července zesnul ve věku 75 let pan Zdeněk Kolčava ze Sušan
Dne 27. července zesnula ve věku 86 let paní Olga Králová ze Strupčic
Dne 4. září zesnula ve věku 66 let paní Alena Petrů, rozená Hofmanová, z Jirkova,
rodačka ze Strupčic

Vedení obce vyjadřuje všem pozůstalým hlubokou a upřímnou soustrast.
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Sportovní klub Strupčice
Léto ve Sportovním klubu Strupčice (autor: Jaroslav Vostrý)
V letním období byla aktivita SK tak trochu prázdninová, ale
určitě ne pro vedení klubu. Po ukončení ročníku fotbalových soutěží již
byly v plném proudu přípravy na další rok, zatím jen administrativního
charakteru, což obnáší podat přihlášky jednotlivých mužstev příslušným
řídícím článkům, v našem případě Ústeckému krajskému fotbalovému
svazu a Okresnímu fotbalovému svazu. Svým způsobem to byly starosti
příjemné, protože mužstvo starších žáků si vybojovalo postup do
krajského přeboru, a to se v historii klubu ještě žádnému mládežnickému
týmu nepovedlo. Bylo třeba pracovat na doplnění kádru mužstev ve všech
věkových kategoriích, zejména učinit potřebné kroky k vyřízení sdružení
mužstev s klubem Sokol Údlice, aby bylo možné naplnit podmínky pro
účast starších žáků v krajském přeboru. Ta klíčová z našeho pohledu byla
zajistit kádr i mužstva mladších žáků, protože bez nich by nebylo možné
krajských přebor starších žáků hrát. Podobná jednání probíhala i v oddílu
stolního tenisu. Bylo potřeba provést registraci stolních tenistů do České
asociace stolního tenisu a podat přihlášku do soutěže. Dalším úkolem
vedení klubu bylo zabezpečit i potřebnou údržbu hrací plochy pro fotbal,
kterou, jako v minulých letech zajišťovala firma Eurogreen na přelomu
měsíců června a července. Přes letní období pokračoval v činnosti oddíl
stolního tenisu, který, kromě sportování řeší přípravu na vylepšení
osvětlení v tělocvičně ZŠ. Bez problémů funguje skupina SRTG. Nejsme
spokojeni s činností oddílu miniházené, která v průběhu jara postupně
slábla, až ustala úplně. V nejbližších dnech má proběhnout schůzka s
vedením DHK Most a budeme se snažit najít nějaké východisko. Kromě
uvedených sportů funguje v obci také oddíl florbalu mládeže, zatím ale
mimo SK. Vzhledem k oboustrannému zájmu svolalo vedení SK na 7.
října mimořádnou Valnou hromadu, která bude rozhodovat o přijetí
florbalu mezi sportovce SK Strupčice. Nedílnou součástí práce vedení SK
v tomto období, bylo i zajišťování finančních prostředků. Klub svou
činnost financuje hlavně z příspěvku obce, který ale na pokrytí ročních
nákladů na jednotlivé sporty nestačí. Vzhledem k dobře známým
událostem z května letošního roku mezi FAČR a MŠMT, které mimo jiné
vedly i k odstoupení předsedy FAČR z funkce, bylo pozastaveno
vyplácení dotací klubům. Dotaci na činnost z MŠMT již sice máme na
účtu, ale zřejmě bude problém s dotací na údržbu, kterou jsme v minulých
letech téměř pravidelně dostávali. Zatím nemáme ani dotaci na činnost od
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FAČR za členské příspěvky, kterou jsme měli k dispozici vždy již na jaře.
I v letošním roce jsme požádali o příspěvek Vršanskou uhelnou a v
současné době již máme na stole smlouvu o poskytnutí finančního daru i
na letošní rok.
Mužstvo mužů
Koncem července započaly přípravy fotbalových mužstev na podzimní
část mistrovských soutěží, které běží již od konce srpna. Mužstvo mužů
zahájilo přípravu již koncem července, přípravným utkáním se Sokolem
Březno. První sobotu v srpnu proběhl již 68. ročník Memoriálu hrdinů. Ke
škodě turnaje se nedostavil Sokol Domoušice a tak se hrálo systémem
každý s každým. Naše mužstvo obsadilo první místo, když porazilo SK
Kopisty 5:0 a dorost SK Ervěnice-Jirkov, 6:0. Získalo i cenu pro
nejlepšího brankáře (Jan Jirásek) a nejlepšího střelce (Josef Hromas).
Poslední přípravné utkání jsme sehráli v Postoloprtech. V podzimním
kádru se objevilo hned 5 nových tváří. Bratři Jakub a Matěj Kleinovi,
Matěj Šanoba, Patrik Purkert a Jan Rogl. V přípravných utkáních ukázali,
že na soutěž výkonnostně mají. První podzimní mistrák jsme sehráli
doma, s mužstvem 1. SK Jirkov a zvítězili 4:1. K dalšímu zápasu jsme
zajížděli do Úhošťan, na hřiště SKP Kadaň. Po totálně zpackaném prvním
poločasu, který jsme prohráli 4:0, jsme ve druhém poločasu zabojovali a
dokázali skóre vyrovnat. V dalším utkání doma jsme hráli s SK ErvěniceJirkov B a vyhráli jsme 10:1. Vítězstvím skončilo i další utkání venku, v
Černčicích, kde jsme zvítězili 2:1. Propadli jsme však v dalším utkání
doma, s mužstvem Březenecké, která nám "nadělila" 4 branky a dovolila
nám vsítit pouze jednu. Nutno říci, že vyhrála naprosto zaslouženě,
protože nás na hřišti předčila úplně ve všem. Zbytečná porážka snad pro
nás bude varováním v tom smyslu, že žádné utkání není předem vyhrané a
nerozhoduje momentální umístění v tabulce. Přípravu mužstva vede
Jaroslav Vostrý st., vedoucím mužstva je Zdeněk Vostrý.
Starší a mladší žáci (autor příspěvku: Radim Tlustý)
vstoupilo do krajské soutěže s velkým přehledem. Úvodní tři kola starší
žáci vyhráli bez větší námahy, když získali 9 bodů se skórem 15:0. Pak
následoval těžký zápas s Ervěnicemi, který jsme i přes výborný výkon
prohráli 3:1. Poslední odehraný zápas opět proběhl v naší režii a v
Dobroměřicích jsme vyhráli 8:0. Po odehraných pěti kolech patří v
tabulce krajské soutěže našim žákům třetí místo se skóre 24:3, se ztrátou
tří bodů na první Ervěnice a druhé Louny. V tabulce střelců celé soutěže
je na prvním místě Standa Uhlíř s 11 zásahy. Do první desítky se ještě
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vejdou Dan Hradský a Tomáš Kluďák. Dobrou známkou pro obranu je
nejméně inkasovaných branek z celé soutěže. Pochvalu zaslouží i Brankář
Tomáš Chrenko, který z pěti zápasů 4x udržel čisté konto.
Družstvo mladších žáků vstoupilo do krajské soutěže rozpačitě a první 3
zápasy skončily porážkou. Byla vidět nervozita snad z vyšší soutěže, nebo
snad z nového prostředí kluků z Údlic. Žáci z Údlic se ale postupně začali
zapojovat i do našich tréninků a pomalu se otrkali. Poslední dva zápasy
vyhráli a nervozita začíná opadat. Po pěti zápasech patří mladším žákům v
tabulce krajského přeboru 5. místo, když na třetí pozici ztrácí 2 body.
Skóre mají vyrovnané 19:17 a v tabulce střelců patří Martinu Beranovi
krásné 5. místo.
Co se týče „B“ týmu starších žáků, hrající okresní přebor, je tam stejný
problém, jako u mladších žáků. Tým složený z převážné většiny z kluků z
Údlic, který na každý zápas doplní 3 až 4 kluci ze Strupčic, se v prvních
dvou kolech hledal. A i s přihlédnutím na to, že narazil asi na největší dva
favority soutěže (Perštejn a Jirkov), svoje dvě první utkání prohrál. Pak
ale následovaly tři výhry v řadě a posun tabulkou nahoru. Po čtyřech
kolech se usadil tým Strupčic/Údlic ve středu tabulky, patří jim 6 místo se
skóre 15:17. Vzhledem k tomu, že mají ty nejhorší soupeře už za sebou,
dají se čekat vítězství a posun tabulkou nahoru.
Po rozpačitém začátku a hledání ideálního systému ve spojení dvou týmů
se všechno už víceméně usadilo a začalo fungovat. Je to vidět i na
výsledcích hlavně mladších žáků. Po vzájemné dohodě se někteří kluci z
Údlic dostaví na naše tréninky a pomalu se zapojují i do kolektivu.
Mužstvo starších žáků, hrající kraj je složeno pouze z kluků ze Strupčic,
ale s možností doplnění někým z Údlic. Mladší žáci, hrající kraj jsou
zhruba půl na půl. „B“ tým, hrající okres je složen z převážné většiny z
údlických kluků, za 3-4 členné pomoci hráčů Strupčic, kteří kvalitativně
tento tým vždy výrazně posílí.
Žáky vede trenérský tým ve složení Roman Hradský, Libor Košťál, Luděk
Pěnkava, Radim Tlustý.
Starší a mladší přípravka (autor příspěvku: Jaroslav Vaňous ml.)
vstoupila do soutěže 10. září domácím utkáním proti Klášterci A a vyhrála
12:6. O čtyři dny později si opět na domácím trávníku, bez problémů
poradila s Kadaní B 19:1. Na první venkovní zápas jsme zajížděli na
hřiště Ervěnic a rozstříleli je 33:1. Po třech kolech jsme na 1. místě s
devíti body a skóre 64:8. Matyáš Vaňous za tři zápasy vstřelil 48 gólů.
Dík patří všem klukům, protože v každém zápase do toho jdou naplno a
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doufáme, že jim to vydrží. O mladší přípravku se stará Jaroslav Vaňous
mladší a Zdeněk Vedral
Starší přípravka (autor příspěvku: Jaroslav Vaňous ml.)
v létě přišla o Martina Berana, který přešel do mladších žáků, takže se
čekalo citelné oslabení, jenže to, co kluci předvádějí od prvního kola, je
neskutečné. Bojují a poslouchají, co po nich chceme. V prvním zápase
jsme vyhráli v Horním Jiřetíně 8:2, v dalším zápase jsme na domácím
trávníku hostili Sokol Březno, po závěrečném hvizdu byl stav 1:1, penalty
jsme zvládli a vyhráli je (3:1). Jako další soupeř přijel Vilémov a i tento
zápas kluci "odmakali" a zvítězili 6:3. Dne 17. 9. nás čekal asi nejtěžší
zápas podzimu, a to v Perštejně, kluci bojovali od začátku až do konce.
Skóre 6:6 na konci zápasu bylo pro všechny velkým překvapením. Při
penaltách jsme měli smůlu a prohráli je (2:3). Když takhle odehrajeme
každý zápas, bude to super. O starší přípravku se starají Jaroslav Vaňous
mladší a Zdeněk Vedral. Pracovní vytížení nedovoluje přítomnost obou
trenérů, proto občas vypomáhá Luďek Pěnkava. Trn z paty by nám vytrhla
výpomoc někoho z rodičů nebo místních.
Spartan Race Training Groupe (autor příspěvku: Klára
Řehořová)
Letní měsíce, čas dovolených se u našeho týmu pouze lehce
projevil v nižší účasti na trenincích, ale co se závodů týká,
těch bylo a stále je požehnaně. ME v OCR (překážkové běhy), které se
konaly v Holandsku na začátku prázdnin, si naši 3 vyvolení, Anna
Vlachová, Láďa Bartoš a Zdeněk Řehoř náležitě užili. Počasí bylo
spartanské, celý den pršelo a pofukoval vítr, který některým překážkám
přidával na obtížnosti. Všichni tři přežili pouze s mozoly na rukou, ale se
skvělým zážitkem. Účast na závodu byla obrovská a konkurence ještě
větší. Hlavním cílem bylo dokončit, a to si splnili všichni tři. Pro jednoho
z nich, Zdendu Řehoře, byl tento závod obzvláště výjimečný a to proto, že
jako jeden z mála, překonal všechny překážky, tj. že neměl žádnou
časovou penalizaci za nesplnění překážky. V půli července jsme se v
hojném počtu zúčastnili nejdelšího závodu tohoto roku ve střední Evropě,
a to Ultra Beastu ve Valčianské Dolině na Slovensku, která je proslulá
svými prudkými kopci a téměř žádnou rovinou. Závod byl opravdu velmi
náročný a odvážlivců z našeho týmu bylo 25. Pro některé z nich byl závod
bohužel neúspěšný, kvůli nezvládnutí časového check pointu, ale i tak se
nevzdali a plánují tuto obtížnost pokořit v příštím roce. V jaké lokalitě
tentokrát? To se musíme nechat překvapit. Další výzvou pro některé z nás
11

byl Trifekta víkend v Polské Krynici, která je dosti daleko, ale ani to nás
neodradilo jet si splnit další medajlovou výzvu a to 3 závody, 3 obtížnosti
(1. Sprint, 2. Super, 3. Beast). Výsledkem bylo 5 medajlí. Byl to nádherný
víkend, kdy si spousta z nás sáhla na samé dno, ale všichni jsme domů
odjížděli spokojení. Zbytek prázdnin se pak nesl v pohodových závodech
v severních Čechách - Night Run v Mostě a Chomutovský půlmaraton.
Vyjímkou byl Spartan závod v Litvli, který je pověstný spoustou vody a
bláta, kde nejsou žádné kopce, jen pole a louky a řeka Morava. Tam jsme
se vydali i se svými ratolestmi, které běželi svůj vlastní dětský závod.
Vyzkoušeli si, jaké to je, namočit se až ke krku, plazit se až po bradu v
blátě a hlavně získat další medaili do své sbírky. Září a začátek nového
školního roku pak část z nás navštívila Gladiátora v Josefově, Neon Run v
Praze, Karlštejnskou 9, Půlmaraton v Ústí nad Labem a září zakončíme
jak jinak, než spartanskými víkendy, a to 23. - 24. 9. v Liberci, na
závodech Beast a Sprint, a dva z nás si 30. 9. zajedou vyzkoušet
západního Spartana, střední obtížnost Super, do Berlína. Měsícem září
sice pro letošní rok končí sezona Spartan race závodů, ale stále máme v
plánu navštívit Gladiátora v Praze a na Velké Pardubické. Dále nás čeká
Mostecký běh kolem jezera, City cross run v Praze, Půlmaraton na
autodromu, 24-hodinovka ve Fr. Lázních a spousta dalších.
Stolní tenis (autor příspěvku: Viktorija Pavlišová)
Skončily prázdniny a s tím i začala nová sezona i pro náš
klub stolního tenisu. Během prázdnin nás oslovila paní
ředitelka ze ZŠ Strupčice s možností rozšíření nabídky školy o
kroužek stolního tenisu. V současné době tedy ve škole probíhá průzkum
zájmu dětí o tento sport. Co se týče samotných novinek klubu, naše žádost
o registraci do registr.pipg-pong.cz proběhla úspěšně a taky nám byla
schválena Řídicím svazem soupiska družstva Sportovního klubu Strupčice
do Regionální soutěže 2. třídy, muži.
Z naší školy (autor příspěvku: Miroslav Rokoš)
Vážení přátelé strupčické školy,
informace o dění v naší škole bude tentokrát velmi stručná
z důvodu onemocnění paní ředitelky.
Letošní prázdninové opravy ve škole neměly velký rozsah, jednalo se jen
o menší opravy maleb a nátěrů ve třídách. Ale došlo ke stěhování. 4. třída,
se z důvodu překročení kapacity učebny, přestěhovala z pavilónů do
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většího prostoru v prvním poschodí „zelené budovy“, do bývalé výtvarny.
26 dětí s paní učitelkou a asistentkou se do pavilonové třídy již nevešlo.
V průběhu prázdnin probíhaly stavební práce na přístavbě budovy
Mateřské
školy,
které
budou
pokračovat až do konce letošního roku.
Mateřská školka funguje, navštěvuje ji
60 dětí a její kapacita je naplněna.
V pondělí 4. září byl zahájen školní
rok 2017/2018. Slavnostní přivítání
žáků se konalo na školním dvoře. Žáky
přivítala ředitelka školy Mgr. Jana
Mišková a pozdravil je rovněž starosta obce pan Luděk Pěnkava. Do první
třídy nastoupilo 19 prvňáčků, učit je bude paní učitelka Mgr. Iva
Dvořáková.
17. září se uskutečnily první Rodičovské hrátky školního roku 2017/18,
při nichž proběhl rodinný turnaj v minigolfu ve Sportovním areálu ve
Strupčicích, kterého se zúčastnilo 11 dvoučlenných týmů (rodič - dítě).
Zvítězili otec a syn Drozdovi. První tři dvojice byly po zásluze odměněny.
Z chystaných akcí. 11. října proběhne každoroční drakiáda.
Z činnosti Spolku přátel památek obce Strupčice
www.spolekstrupcice.cz (autor příspěvku: M. Rokoš)
Pozvánka na výstavy a koncert
Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na výstavu fotografií k 700. výročí
první písemné zmínky o obci Okořín a navrácení smírčího kříže z Orasína
do Okořína v květnu letošního roku. Výstava bude probíhat v rámci
Svatováclavské pouti ve Strupčicícch v sobotu 30. září v zasedací síni
obecního úřadu.
V rámci sobotních oslav se ve dvoře obecního úřadu uskuteční zahajovací
výstava Cihlářského muzea Strupčice – výstava cihel ze strupčických
cihelen, artefaktů z komína bývalé Köhlerovy cihelny a fotografií z
opravy tohoto komína.
V neposlední řadě Vás srdečně zveme na Svatováclavský koncert, který se
proběhne v neděli 1. října od 15.00 hod. v kostele sv. Václava ve
Strupčicích. Vystoupí vokálně instrumentální soubor MADRIGAL z
Kadaně pod vedením MgA. Hany Ondráčkové.
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O činnosti Spolku sv. Marka Sušany
(autor příspěvku: Daniela Stašková)
Sraz historických traktorů v Sušanech.
V sobotu 16. září se v Sušanech uskutečnil 2. ročník Srazu
historických traktorů a zemědělských strojů. Akce byla zahájena spanilou
jízdou, která za hlasitého troubení projela ze Sušan do Hošnic, poté ve
Strupčicích objela náves a několik okolních uliček a vracela se zpět.
Uvítala ji chomutovská rocková kapela Sundial songem „Malotraktorem“
od skupiny Mig 21. Mezitím se prodávalo občerstvení ve Dřeváku a
začínaly soutěže.
Hod válečkem byla soutěž určená pro děti, kde se nejlépe dařilo Jiřině
Filipové, a ženy, z nichž byla nejlepší Viki Pavlišová. Vrh mlékárenskou
konví je chlapská záležitost. Nejdál dohodil Petr König. Přihlížející i
soutěžící se dobře bavili a výherci byli za svou snahu oceněni.
Pro děti bylo připraveno představení hudebního divadla Hnedle vedle.
Velmi zajímavou zkušeností pro ně bylo hašení požáru a prohlídka
hasičského vozu.
V 16 hod. se na pódiu vystřídal hudební
doprovod programu, rockovou kapelu
Sundial nahradila hudební skupina
Chameleon ze Saběnic.
Velmi zajímavá a zábavná pro diváky i
soutěžící byla „Jízda zručnosti“. Každý
traktor musel projet s co nejmenším
počtem chyb a v co nejkratším čase
vytyčenou trasu. Ne každému se to však povedlo. Nejlépe se umístil
Michal Záhorský s traktorem Zetor 7011 s krásným časem 42,37s (rozdíl
mezi prvním a druhým
místem činila pouhá setina
sekundy). Další ze soutěží
traktorů byl „Sprint na
100m“. V této disciplíně byl
nejrychlejší Petr König s
traktorem Škoda Liaz 180,
který vymezenou trať projel
v čase 15,32s.
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Stejně jako loni se hlasovalo o nejhezčí vystavený zemědělský stroj. Tím
se stal Martin Germek s traktorem Zetor 4011. Výherce obdržel dárky od
firmy SOTILA, diplom a medaili. Každý zúčastněný stroj dostal pamětní
list. Dětem udělaly radost nafukovací balonky s obrázky traktorů.
Akci pořádal Spolek sv. Marka za pomoci OÚ Strupčice, rodiny
Khunových, rodiny Srpových a SDH Strupčice. Finanční podporu
poskytla firma Lintia, s.r.o. Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na
zdárném průběhu celé akce.
Z činnosti SDH Strupčice (autor příspěvku: Petr König)
Výjezdy jednotky:
7. července zasahovala jednotka při požáru obilí na poli
v Havrani.
Co se dělo u hasičů během léta?
24. 6. Asistence při vojenské ukázce ve Vrskmani.
5. 7. Účast na oslavách 70. let založení SDH Zabrušany.
8. 7. Mezinárodní závody v Blatně u Chomutova, kde závodilo 23 týmů
z Čech, Německa a Polska, obsadili jsme skvělé 5. místo.
15. 7. Závody v německé partnerské obci Kühnhaide - 3. místo.
13. 8. 8. ročník turnaje v minigolfu s rekordní účastí 57 hráčů.
27. 8. Školení obsluhy motorových pil.
3. 9. Účast na předání nové požární autocisterny v Málkově.
9. 9. Účast na předání nové požární autocisterny v Braňanech a ještě
účast na hasičských oslavách a závodech v Libědicích, odkud jsme
si odvezli ocenění za 1. místo.
16. 9. Výstava hasičské techniky na
Srazu traktorů a zemědělských strojů v Sušanech.
17. 9. Závody o pohár starosty
města Jirkova - muži obsadili
3. místo, ženy 5. místo, co
však
je
úžasné,
naše
dorostenky zkusily závodit za
ženy a skončily na 2. místě. Gratulujeme! Týž den proběhlo
vyhodnocení okresní soutěže o pohár starostky OSH ČMS okresu
Chomutov, kde jsme skončili třetí.
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A co nás čeká?
30. 9. Zahájení celoroční činnosti hry Plamen - po 3 letech opět ve
Strupčicích
6. 10. Opakovací školení vedoucích družstev a vedoucího jednotky
14. 10. Členská schůze v hasičské zbrojnici
3. 11. Shromáždění velitelů JSDH a starostů SDH
17. 11. Maturitní ples naší členky Anety
6. 12. Mikuláš pro hasičské děti, těšte se, ha, ha, ha
22. 12. 9. Vánoční besídka pro naše ratolesti a nejen ty

Výpis usnesení 43. zasedání Zastupitelstva obce Strupčice,
konaného dne 26. června 2017
vzalo na vědomí:
1. informaci o pokračování stavby skladu za sportovní halou ve Strupčicích
2. informaci o pokračování přístavby Mateřské školy ve Strupčicích
3. žádost pana Aleše Hanzala o rozšíření stávajícího a zřízení dalšího vjezdu k
domu čp. 160 ve Strupčicích
4. žádost SKKS Chomutov o poskytnutí finančního příspěvku na pořízení
nových knih do výměnného fondu
5. výsledek poptávkového řízení na poskytovatele úvěru na výstavbu bytového
domu o 12 bytových jednotkách ve Strupčicích, tj. že jedinou nabídku
zaslala Komerční banka a.s.
6. nabídku firmy Sixta-reklama na zpracování publikace o památkách obce
Strupčice, a odkládá ji zatím na neurčito
1.
určuje
1.01 pořizovatelem zápisu a navrhovatelem usnesení pana Bc. Jana Hubáče,
DiS., a ověřovateli zápisu pány Milana Komrsku a Mgr. Ing. Roberta
Hebkého
2.
schvaluje
2.01
navržený program svého 43. zasedání
2.02
kontrolu plnění usnesení č. 42/2017 ze zasedání ZO dne 29. 5. 2017
2.03 pořízení jímky (nádrže) na dešťovou vodu do zahrady Mateřské školy ve
Strupčicích
2.04 že v případě čerpání úvěru na výstavbu bytového domu o 12 bytových
jednotkách ve Strupčicích bude poskytovatelem Komerční banka a.s. v
souladu s předloženou nabídkou z 19. 6. 2017
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2.05

2.06

2.07

2.08

3.
3.01
4.
4.01

rozšíření stávajícího a vybudování dalšího vjezdu k domu čp. 160 ve
Strupčicích na pozemku obce dle přiloženého nákresu, na náklady
vlastníka domu, tj. pana Aleše Hanzala (viz příloha zápisu č. 3)
odkoupení části pozemku p.č. 229/2 v k.ú. Strupčice od manželů Pavla a
Šárky Beznoskových za odhadní cenu (dle geometrického plánu (příloha
zápisu č. 4)
poskytnutí finančního příspěvku SKKS Chomutov ve výši 10.000 Kč na
pořízení nových knih do výměnného fondu v rámci regionálních
knihovnických služeb
rozpočtové opatření č. 1/2017 obce Stupčice, jímž se celkové příjmy
rozpočtu obce zvyšují o 739.100 Kč a celkové výdaje rozpočtu obce se
zvyšují o 759.312 Kč, rozdíl činí 20.212 Kč (viz příloha zápisu č. 5)
zamítá
žádost paní Šárky Faiglové a pana Petra Novotného o odprodej části
pozemku p.č. 121/1 v k.ú. Strupčice
jmenuje
pana Miroslav Rokoše kronikářem obce Strupčice

Výpis usnesení 44. zasedání Zastupitelstva obce Strupčice,
konaného dne 24. července 2017
vzalo na vědomí:
1. informaci o plnění usnesení č. 43/2017 ze zasedání ZO dne 26. 6. 2017 a
nemá k ní připomínky
2. informaci o pokračování přístavby Mateřské školy ve Strupčicích
přijalo tato usnesení:
1.
určuje
1.02 pořizovatelem zápisu a navrhovatelem usnesení pana Miroslava Rokoše,
ověřovateli zápisu paní Irenu Hudákovou a pana Pavla Gláse
2.
schvaluje
2.01
navržený program svého 44. zasedání
2.02 cenu za provedení statického zajištění budovy tělocvičny Základní školy,
opěrné zdi a příjezdové cesty ke skladu za sportovní halou ve Strupčicích
ve výši 258 778 Kč
2.03 výměnu 4 oken na severní straně obecního bytového domu čp. 156 ve
Strupčicích
3.
ukládá starostovi
3.01 svolat mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Strupčice na čtvrtek 3.
srpna 2017
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3.02

4.
4.01
4.02

připravit pro mimořádné zasedání ZO dne 3. 8. 2017 přehled
předpokládaných příjmů a výdajů obce na příštích 10 let v souvislosti
případným čerpáním úvěru na výstavbu bytového domu ve Strupčicích
odkládá
projednání a případné schválení přijetí úvěru na výstavbu bytového
domu ve Strupčicích na mimořádné zasedání ZO dne 3. 8. 2017
projednání výsledku výběrového řízení na zhotovitele akce Výstavba
bytového domu ve Strupčicích na mimořádné zasedání ZO dne 3. 8.
2017

Výpis usnesení 45. zasedání Zastupitelstva obce Strupčice,
konaného dne 3. srpna 2017
1.
určuje
1.03 pořizovatelem zápisu a navrhovatelem usnesení pana Miroslava Rokoše,
ověřovateli zápisu paní Irenu Hudákovou a pana Pavla Gláse
2.
schvaluje
2.01
navržený program svého 45. zasedání
2.02 uzavření úvěrové smlouvy a zástavní smlouvy s Komerční bankou a.s. na
výstavbu bytového domu s 12 bytovými jednotkami ve Strupčicích, ve
výši 20 mil. Kč, se splatností do 31. 12. 2028
2.03 výsledek výběrového řízení na zhotovitele akce Výstavba bytového
domu s 12 bytovými jednotkami ve Strupčicích s tím, že jediným
přihlášeným a zároveň vítězným uchazečem je firma Jiří Kejř, Všestudy,
s výslednou cenou 18 398 279 Kč vč. DPH, a ukládá starostovi uzavřít
s vítěznou firmou smlouvu o dílo
Výpis usnesení 46. zasedání Zastupitelstva obce Strupčice,
konaného dne 21. srpna 2017
vzalo na vědomí
1. informaci o plnění usnesení a nemá k nim připomínky
2. informaci o stavu prací na investiční akci Přístavba Mateřské školy ve
Strupčicích
3. informaci o stavu prací na investiční akci Stavba skladu u sportovní haly ve
Strupčicích
přijalo tato usnesení:
1.
určuje
1.04 pořizovatelem zápisu a navrhovatelem usnesení pana Miroslava Rokoše,
ověřovateli zápisu Ing. Jaroslava Tourka a pana Jaroslava Vostrého
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2.
2.01
2.02

3.03

3.04

3.05

3.06

3.07
3.08

3.
3.01

schvaluje
navržený program svého 46. zasedání
výsledek poptávkového řízení na zhotovitele opravy střechy hasičské
zbrojnice ve Strupčicích a provedení opravy střechy firmou Jan Pavlík,
Vysoká Pec, v maximální ceně 341 865 Kč vč. DPH
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o peněžitém příplatku mimo základní
kapitál, mezi Obcí Strupčice a Severočeskou vodárenskou společností
a.s., kterým je dohodnut splátkový kalendář platby za intenzifikaci
čističky odpadních vod ve Strupčicích (znění dodatku je přílohou zápisu)
záměr prodat část pozemku p.č. 480/39 v k.ú. Strupčice o výměře do 40
m2, jak je zakresleno ve snímku katastrální mapy, který je přílohou
zápisu, panu Vladimíru Stránskému (ročník 1979)
směnu části pozemku p.č. 200/1 díl c) v k.ú. Strupčice o výměře 10 m2,
za části pozemku p.č. 200/7 díly a) a b) v k.ú. Strupčice o výměře 6 m 2,
mezi obcí Strupčice a panem Zdeňkem Horákem, s tím, že směna
proběhne bez finančního vyrovnání
tyto navržené kandidáty na udělení ceny obce na rok 2017: Simona
Khůnová, Pavla Luftová, Ladislav Močko, Miroslav Rokoš a Jaroslav
Vostrý st.
rozpočtové opatření č. 2/2017 s tím, že příjmy rozpočtu obce Strupčice
na rok 2017 se zvyšují o 492 000 Kč a výdaje se zvyšují o 1 600 000 Kč
provést v rámci opravy malého komína na bývalé cihelně ve Strupčicích,
prováděné firmou SA-RPOS servis s.r.o., také jeho narovnání v ceně 66
090 Kč vč. DPH
přiděluje
byt č. 2 (2+kk) v Domě s pečovatelskou službou ve Strupčicích
manželům Stanislavu a Helze Kučerovým z Okořína

Výpis usnesení 47. zasedání Zastupitelstva obce Strupčice,
konaného dne 18. září 2017
vzalo na vědomí
1.
informaci o plnění usnesení a nemá k ní připomínky
2.
informaci o stavu prací na investiční akci Přístavba Mateřské školy ve
Strupčicích
3.
způsob zabezpečení objektu Základní školy ve Strupčicích v době pobytu
dětí na školním dvoře, tj. zabezpečení vchodu zaměstnancem školy
nebo obce
4.
žádost paní Vladimíry Valečkové o prodej pozemku p.č. 75/3 v k.ú.
Sušany a odkládá její projednání na příští zasedání
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5.

informaci o programu Svatováclavské pouti ve Strupčicích ve dnech 30.
9. – 1. 10. 2017 a informaci k udílení Ceny obce Strupčice za rok 2017
přijalo tato usnesení:
1.
určuje
1.05 pořizovatelem zápisu a navrhovatelem usnesení pana Miroslava Rokoše,
ověřovateli zápisu pana Milana Komrsku a pana Josefa Pěnkavu
2.
schvaluje
2.01
navržený program svého 47. zasedání
2.02 opravu kanalizačních šachtic v Okoříně v režii obce
2.03 uzavření smlouvy o věcném břemeni mezi obcí Strupčice a ČEZ
Distribuce a.s., na uložení vedení NN na pozemcích p.č. 753/ 1, 2 a 6 v
k.ú. Strupčice
2.04 poskytnutí finančního příspěvku panu Petru Staňkovi na pořízení
domovní čističky odpadních vod pro rodinný dům v Sušanech čp. 21 ve
výši 85 000,- Kč
2.05 pořízení nových vrat na hřbitov ve Strupčicích a ukládá starostovi zajistit
cenové nabídky na jejich zhotovení
2.06 podání žádosti o dotaci na opravu fasády kostela sv. Václava ve Strupčicích z programu Ministerstva kultury Záchrana kulturního dědictví
2.07 zvýšení ceny obědů z kuchyně Základní školy ve Strupčicích pro
veřejnost ze 45 Kč na 50 Kč za oběd od 1. 10. 2017
2.08 odbornou úpravu koruny platanů na návsi ve Strupčicích
3.
ruší
3.01 nabídku k prodeji části pozemku p.č. 296/1 v k.ú. Strupčice
4.
stanovuje
4.01 nájemné v obecních bytech v obci Strupčice od 1. 1. 2018 takto:
v bytech v Okoříně čp. 46 v podkroví a ve Strupčicích čp. 51 ve výši 47
Kč/m2, v DPS beze změn (tj. 50 Kč/m2), v ostatních obecních bytech ve
výši 44 Kč/m2. Paušál za revize a opravy zařízení bytu (kotle, sporáky,
linky, koupelny) ve výši 550 Kč/měsíc za byt, v DPS beze změn, platby za
kůlny beze změn
5.
odkládá
5.01 projednání nabídky na zpracování projektové dokumentace na
vybudování brouzdaliště ve Sportovním areálu ve Strupčicích na příští
zasedání

20

21

Úřady, organizace a služby v obci Strupčice - provozní doby, telefony:
Obecní úřad:
pondělí a středa 7,15 - 11,45 hod. a 12,15 - 17,00 hod.
úterý a čtvrtek 7,15 - 11,45 hod. a 12,15 - 15,00 hod.
pátek 7,15 - 11,45 hod. a 12,15 - 14,45 hod., tel. 474 685 125
Sportovní areál:
Vedoucí areálu 724 920 869 / Rezervace haly 731 654 972
Rezervace venkovních hřišť 733 714 930
Základní škola:
tel. 474 685 127
Mateřská škola: tel. 474 345 434
Školní kuchyně:
tel. 474 685 036
Školní družina:
tel. 474 685 037
Obvodní lékařka:
pondělí 7,00 - 9,00 hod., čtvrtek 15,30 - 18,30 hod., tel. 777 203 444
Dětská lékařka:
pondělí 12,30 - 15,00 hod., středa 7,30 - 10,00 hod., tel. 474 685 010
Obecní knihovna:
středa a neděle 16,00 - 18,00 hod.
Pošta:
pondělí - pátek 9,00 - 10,00 hod. a 14,00 - 16,00 hod., tel. 474 685 111
Sběrný dvůr:
pondělí, středa, pátek 15,00 - 17,00 hod., sobota 9,00 - 11,00 hod.
Strupčická smíšenka: pondělí - pátek 7,00 - 11,12, 12,15 – 16:00 hod., tel. 721 647 431
Večerka čp. 160:
pondělí - pátek 7,00 - 20,00 hod., sobota a neděle 8,00 - 20,00 hod.
Hostinec TRIO:
pondělí - čtvrtek 15,00 - 23,00 hod., pátek 15,00 - 1,00 hod.,
sobota 13,00 - 1,00 hod., neděle 13,00 - 22,00 hod., tel. 601 202 802
Hospůdka Okořín:
pondělí, středa, neděle 18,00 - 22,00, pátek a sobota 18,00 - 23,00 hod.
Fotograf Jan Hubáč j.hubac@centrum.cz, tel.: 605 717 616
Vinotéka u Hudáků
příjemné posezení v nekuřáckém prostředí s nabídkou sudových vín, alko
i nealko nápojů. Každý den od 17.00 do 21.00 hod, tel. 733 748 995
Zvířecí koloniál Zooagy Okořín: úterý, středa, pátek 9,00 - 15,30 hod., čtvrtek 9,00 - 17,00 hod.,
sobota 9,00 - 11,30 hod. Polední přestávka ÚT - PÁ 12,00 - 12,30 hod. tel. 605 503 986
Kadeřnictví P. Linhartová (dámské – pánské – dětské), dvůr OÚ ve Strupčicích: úterý a
čtvrtek 15,00 – 18,00 hod., ostatní dny včetně víkendu na zavolání tel. 775 518 979.
Fyzioterapie, rehabilitace, cvičení – Radana Ceeová, Strupčice, Polní 162, tel. 739 494 041
Reiki, masáže, léčení, odkloňování geopatogenních zón, poradenství pro udržení bio-psychosociálního zdraví provádí Mgr. Marie Petráková, Strupčice, Holešická 271, email:
majrei@seznam.cz, tel. 777 339 207
Poradenský psycholog a psychoterapeut v oblasti rizikového chování, drogové závislosti,
problémy s alkoholem, odvykání kouření. Mgr. Milan Šafařík, Strupčice, Holešická 271, email:
milan.safarik@seznam.cz, tel. 773 868 877
Oprava veř. osvětlení – p. Luboš Grič tel. 608 978 727
Důležitá tel. čísla: Hasiči (HZS) – 150 / Záchranka (ZZS) – 155 / Policie ČR – 158
Hlášení poruch:
PLYN – 1239 / VODA – 840 111 111 / EL.ENERGIE – 840 850 860
Útulek pro psy v Březenci – MVDr. Halounek – tel. 474 654 160
Strupčický občasník (Informační list pro Strupčice, Okořín, Hošnice a Sušany) vydává Obec Strupčice, 431
14 Strupčice 51, IČO 262145, tel. 474 685 125, e-mail: podatelna.strupcice@volny.cz internetové stránky:
www.obec-strupcice.cz List vychází ve Strupčicích 4x ročně, je zapsán do evid. period. tisku pod ev.č. MKČR
E 10292, distribuován je zdarma. Číslo 77 vyšlo 28. 9. 2017. Redekce Bc. Jan Hubáč, DiS. a Luděk Pěnkava,
Miroslav Rokoš, autoři fotografií Bc. Jan Hubač, DiS., Miroslav Rokoš
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