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Vážení spoluobčané,
máme za sebou další rok a je na každém z nás, abychom si vyhodnotili,
jestli byl úspěšný. Pokud se podíváme na rok 2018 pohledem naší obce,
musíme ho vyhodnotit jako úspěšný, hlavně díky vyhranému sporu s ROPem
Severozápad a přiznání 25 milionové dotace za výstavbu sportovní haly, čímž
se obecní finance zase dostaly do správné kondice. Skvělou vizitkou byly také
čtyři naprosto vyprodané plesy ve sportovní hale za účasti čtyř stovek
návštěvníků. V naší vesnici si našli domov další obyvatelé v nových domech a
počet obyvatel už přiblížil tisícové hranici. Strupčice jsou prestižní adresou a
bydlet by tady chtělo mnohonásobně více lidí, než je možné.
I u nás proběhly komunální volby a skoro z poloviny se obměnilo složení
zastupitelstva. Já osobně jsem zvažoval, jestli pokračovat ve funkci starosty,
ale nakonec mně přesvědčila obrovská podpora, kterou jsem od voličů získal a
rozhodl jsem se starostovat v naší vesnici už páté volební období, což je
nejdéle od dob Rakousko-Uherska. Za svou práci v uplynulých letech se
nemusím stydět, když se po vesnici rozhlédnu, co všechno nového zde
vyrostlo, tak mám radost. Do budoucna čekají obec další investiční akce,
každodenní provozní starosti, ale i spousta kulturních a sportovních akcí.
Věřím, že se nám všem bude v dalších měsících a letech dařit.
Na závěr Vám všem děkuji za podporu a slibuji, že zůstanu stejným
člověkem a budu pracovat ve prospěch obce a všech jejích občanů. Přeji Vám
krásné Vánoce a vše dobré v novém roce.
Luděk Pěnkava, starosta obce Strupčice
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 CO NOVÉHO V OBCI (autoři příspěvků: Luděk Pěnkava a Mir. Rokoš)
Výsledky komunálních voleb
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly volby do Zastupitelstva obce Strupčice,
zúčastnilo se jich 511 voličů z celkového počtu 753 zapsaných voličů, což
představuje volební účast 67,86%.
Výsledné pořadí volebních stran
poč. hlasů % mand.
1. Sdružení pro rozvoj obce (vedl Luděk Pěnkava)
1809 43,24
5
2. Společně pro naši Obec (vedl Mgr. Ing. Robert Hebký)
578 13,81
1
3. SDH Strupčice (vedl Milan Komrska)
524 12,52
1
4. Česká strana sociálně demokratická (ved. Irena Hudáková) 509 12,16
1
5. SNK Strupčice 2018 (vedl Josef Pěnkava)
475 11,35
1
6. SPD - T. Okamura (vedl Marián Benčič)
288 6,88
0
Z pěti úspěšných vol. stran bylo zvoleno následujících 9 členů zastupitelstva obce:
Sdružení pro rozvoj obce: Luděk Pěnkava (315 hlasů), Ing. Michaela Švecová
(229), Lukáš Stránský (207), Ing. Ivan Pavliš (187), Ing. Karolína Poláková (179).
Společně pro naši Obec: Mgr. Ing. Robert Hebký (120),
SDH Strupčice: Milan Komrska (156), ČSSD: Radek Podmanický (92),
SNK Strupčice 2018: Josef Pěnkava (89)
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 1. listopadu 2018 byl starostou
obce zvolen pan Luděk Pěnkava a místostarostou Mgr. Ing. Robert Hebký a
následující orgány obce:
Finanční výbor: Ing. Michaela Švecová (předs.), Lukáš Stránský a Jar. Vostrý st.
Kontrolní výbor: Milan Komrska (předs.), Radek Podmanický a Irena Hudáková
Kulturní komise: Ing. Karolína Poláková (předs.), Jan Kameník ml. a Mgr.
Gabriela Hebká
Komise pro údržbu obce: Ing. Ivan Pavliš (př.), Jiří Stránský st. a Ing. Jan Malant
Do Školské komise při Základní škole a Mateřské škole Strupčice byli za obec
zvoleni Mgr. Ing. Robert Hebký a pan Josef Pěnkava.
Výsledky senátních voleb v obci Strupčice
Zároveň s komunálními volbami proběhlo ve dnech 5. a 6. října 2018 první kolo
voleb do Senátu Parlamentu ČR, ve volebním okrsku Strupčice se jich zúčastnilo
426 voličů z celkového počtu 752 zapsaných voličů, což představuje volební účast
56,65%. Odevzdáno bylo 425 úředních obálek, v nichž bylo 417 platných hlasů, tj.
98,12% platných hlasů.
Výsledné pořadí kandidátů
poč. hlasů
%
1. MVDr. Přemysl Rabas (bezpartijní za SEN 21)
161
38,60
2. MUDr. Martina Chodacká (bezpartijní za ANO)
66
15,82
3. Mgr. Jaroslav Zahrádka (ODS)
47
11,27
4. MUDr. Jaroslav Krákora (ČSSD)
37
8,87
5. PaedDr. Václav Homolka (KSČM)
31
7,43
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6. MUDr. Ota Staňo (PRO Zdraví)
30
7,19
7. Bc. Elvíra Hahnová (SPD)
25
5,99
8. Ing. Roman Brand MBA (bezpartijní, nezávislý kandidát)
20
4,79
9. Petr Jano (bezpartijní, nezávislý kandidát)
0
0,00
Druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR proběhlo 12. a 13. října 2018, ve
volebním okrsku Strupčice se jich zúčastnilo 106 voličů z celkového počtu 753
zapsaných voličů, což představuje volební účast 14,08%. Odevzdáno bylo 106
úředních obálek, v nichž bylo 106 platných hlasů, tj. 100% platných hlasů.
Výsledné pořadí kandidátů
poč. hlasů
%
1. MVDr. Přemysl Rabas (bezpartijní za SEN 21)
70
66,03
2. MUDr. Martina Chodacká (bezpartijní za ANO)
36
33,96
Osobnost obce Strupčice 2018
Obec Strupčice uděluje od roku 2015
každoročně cenu obce. Také v letošním roce
se rozhodla vyhlásit anketu pod názvem
"Osobnost obce Strupčice 2018". Občané
mohli hlasovat pro jednu ze čtyř osobností,
navržených zastupitelstvem obce: pana
Jiřího Skalického, pana Lukáše Stránského,
pana Petra Šnajdra a paní Pavlu Luftovou,
nebo podat svůj vlastní návrh. Nejvíce a
zároveň stejný počet hlasů obdrželi pan Petr
Šnajdr a paní Pavla Luftová. Proto zůstalo konečné rozhodnutí zcela na
zastupitelstvu, které se většinou hlasů rozhodlo pro udělení ceny obce paní Pavle
Luftové ze Strupčic. Cena byla paní Luftové předána veřejně a slavnostně v sobotu
29. září 2018 při oslavách tradiční strupčické Svatováclavské pouti. Gratulujeme!
Bytovka čp. 301 bude k nastěhování z jara
Nový bytový dům čp. 301, navazující na dům s pečovatelskou službou ve
Strupčicích, je téměř hotov. V nové bytovce je 12 bytů 3+kk, z nichž polovina o
výměře 55 m2 a polovina o výměře 77 m2. Kolaudace proběhne 10. ledna, byty se
budou přidělovat v únoru. Práce v okolí bytovky budou probíhat ještě na jaře
příštího roku.
Chodník u hřbitova je delší
V druhé polovině října byl u strupčického hřbitova prodloužen chodník ve
vstupní části Sportovní ulice. Chodník
nyní dosahuje až ke zpevněnému
parkovišti za zahradou domu čp. 194, a
tak jistě přispěje k zajištění větší
bezpečnosti návštěvníků sportovního
areálu. Tamní silnice (končící u
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výsypky) je zejména v letních měsících značně frekventovaná. Práci provedli
kompletně zaměstnanci obce a náklady nepřesáhly 30 000 Kč.
Oprava zdi a zábradlí kolem potoka pod kostelem je hotová
Od září do října probíhala oprava kamenné zídky koryta potoka na rozhraní
Kostelní a Okružní ulice ve Strupčicích (od čp. 54 k parčíku pod kostelem).
Zaměstnanci obce boční zdi potoka vyspravili a na velké části vyšalovali novou
krycí betonovou deskou. Strupčická firma Kovotrio následně vyrobila a na konci
listopadu a začátkem prosince osadila na opravené zdi a tamní můstek a lávku,
nové bezpečnostní zábradlí.
Svodidla u čp. 103 a 120 jsou na místě
Na chodník v zatáčce u čp. 103 a 120
v Okořínské ulici ve Strupčicích vjelo čas
od času auto a hrozilo naprosto reálně, že
opět může dojít ke zranění chodců, jako
se stalo před asi dvaceti lety. Proto se
zastupitelstvo obce rozhodlo zajistit
bezpečnost chodců v tomto místě a na
svém zasedání 2. 7. schválilo pořízení a
umístění bezpečnostních prvků – betonových svodidel o výšce 0,5 m se zábradlím
do zeleného pásu mezi silnicí a chodníkem. Dopravní inspektorát Policie ČR v
Chomutově a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (který je
majitelem pozemku), vydaly k umístění bezpečnostních prvků souhlasná
stanoviska, policie si vymínila spojení jednotlivých betonových dílů k sobě
kovovými spojkami, aby tvořily jeden celek. Zakázku v ceně 179 383 Kč vč. DPH
provedla firma Laufer a spol. z Chomutova. Instalace proběhla v pondělí 26.
listopadu dopoledne, přičemž bylo nutné zcela odklonit dopravu přes ulice
Holešická, Pod Tratí a přes tzv. staré hřiště do Okořínské ulice. Cena instalace
svodidel je relativně vysoká, ale za záchranu lidského zdraví či života jistě stojí.
Část chodníku v Okořínské ulici je opravena
V polovině listopadu opravili zaměstnanci obce chodník u dílny strupčické firmy
Kovotrio v Okořínské ulici, více toho nestihli, neboť se již značně zhoršilo počasí.
V plánu je oprava chodníku až k vjezdu do Šachetní ulice, ale k té dojde až
v příštím roce.
Proměřování vodovodního řádu ve Strupčicích
Na rozhraní léta a podzimu prováděli pracovníci Severočeských vodovodů a
kanalizací (SČVK) měření na vodovodním řádu ve Strupčicích a v Okoříně za
účelem odhalení příčiny kolísání tlaku a dodávaného množství vody. Příčinu se jim
zjistit nepodařilo, jen ji lokalizovali v prostoru mezi Okořínem a Strupčicemi.
Proto bude obec z titulu akcionáře žádat Severočeskou vodárenskou společnost
(SVS), aby zařadila Strupčice do plánu výstavby nového vodovodního řádu.
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Oprava věží kostela ve Strupčicích začne patrně na jaře
Věže kostela ve Strupčicích jsou již v havarijním stavu. Zastupitelstvo obce proto
schválilo vyhlášení výběrového řízení na jejich opravu v režimu podlimitní
zakázky. Aby bylo možné přijímat případné nabídky elektronicky, bylo nezbytné
upravit tzv. profil zadavatele a zakoupit novou licenci k jeho provozování. Na
profilu zadavatele pak byla zakázka na opravu věží (s rozpočtovými náklady 1,8
mil. Kč bez DPH) zveřejněna 25. října, tzn., že k tomuto datu bylo vyhlášeno
výběrové řízení. Původní prosincový termín pro přijímání nabídek byl prodloužen
až do 16. ledna 2019, a pokud se do výběrového řízení nějaká firma přihlásí a
uspěje, měla by vlastní oprava začít na jaře.
Čp. 50 ve Strupčicích je potřeba vyklidit
Objekt čp. 50 na návsi ve Strupčicích vedle obecního úřadu je od srpna obce. Zatím
se v něm mnoho neděje a také se nedaří donutit bývalého majitele k vyklizení
některých prostorů objektu. Ve věci je nezbytné postupovat obezřetně, přesně
podle práva. Hrubou představu, jak s objektem naložit, obec má, ale detaily je
potřeba ještě důkladně promyslet. Pokud bude chtít obec získat dotaci na
rekonstrukci či regeneraci (např. dotační titul na využití brownfieldů), musí nechat
zpracovat projekt. Každopádně se bude obec snažit dát objekt do pořádku.
O lékaře je opravdu nouze
Zařízenou ordinaci praktického lékaře ve zdejším domě s pečovatelskou službou se
nedaří od jara obsadit. Obec se o to snaží, leč marně. Praktických lékařů je v celé
republice naprostý podstav. Lze jen doufat, že to takto nezůstane napořád. Většina
místních občanů navštěvuje ordinaci MUDr. Šmejkalové na poliklinice v Jirkově.
Pošta Partner zatím v klidu
Od května probíhala jednání s Českou poštou (ČP) o možném zapojení obce do
projektu Pošta Partner. ČP chtěla s obcí uzavřít smlouvu, že od roku 2020 obec
převezme poštovní pobočku ve Strupčicích do své správy a pošta bude obci
přispívat na mzdu zaměstnance a částečně na provoz. Obec si však kladla další
podmínky, týkající se zejména valorizace příspěvku ČP, na které pošta nejdříve
kývla, ale později na konci léta si to rozmyslela s tím, že centrála ČP pracuje na
aktualizaci projektu Pošta Partner a znění smluv se bude přepracovávat. Jednání
budou pokračovat po ujasnění celého projektu ze strany vlády ČR a České pošty.
Připravuje se napájení Srpiny z Průmyslového vodovodu Nechranice (PVN)
V korytě Srpiny teče minimum vody a přes léto někdy žádná. Situace se může
ukončením čerpání důlních vod ještě zhoršit. Z jednání zástupců Krajského úřadu,
Povodí Ohře, Vršanské uhelné a Sdružení obcí Most – jih, k řešení hydrologických
poměrů v Srpině po ukončení čerpání důlních vod z předpolí dolu Vršany, vzešel
návrh řešení situace napájením Srpiny z PVN, procházejícího katastrem Sušan.
Odtud by se měla přivádět potrubím voda v množství 5 l/s k Okořínu, kde by se
dělila mezi původní koryto (procházející Strupčicemi) a přeložku Srpiny. Zpracování projektu uhradí Povodí Ohře, investiční náklady (cca 14 - 20 mil. Kč) budou
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hrazeny z rozpočtu Ústeckého kraje. Povodí Ohře bude hradit provozní náklady.
Nyní zpracovává inženýrská společnost PROVOD projektovou dokumentaci.
Nový vjezd do zemědělského areálu v Sušanech
Do konce letošního roku měla vzniknout příjezdová komunikace od hlavní silnice
II/251 k zemědělskému areálu pana Horáka v Sušanech, což bylo podmínkou obce
pro výstavbu dvou nových sil ve zmíněném areálu. Aby mohl pan Horák
komunikaci realizovat, musel nejdříve vykoupit několik pozemků mezi areálem a
silnicí od soukromých subjektů, což se nakonec podařilo. Vlastnické vztahy jsou
tedy nyní vyřešené, takže snad bude stavba komunikace brzy zahájena. Ježdění
těžké zemědělské techniky pana Horáka bylo povoleno pouze do 31. 12. 2018, ale
vzhledem k tomuto termínu začnou práce až po zimě, až to dovolí počasí. Ještě pár
týdnů tedy budeme muset vydržet.
Celková oprava silnice Sušany – Škrle byla odložena
Začátkem podzimu nechala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje opravit asi 1
km silnice III. třídy číslo 25115 mezi Sušanami a Škrlí v části navazující na Škrli.
Na víc prý nebyly peníze a zbytek opravy se prý provede v příštím roce. Nechme
se tedy překvapit, zda bude slib splněn. Asfaltová silnice je už léta ve velmi
špatném stavu, plná výmolů, v zimě se neudržuje. Při jízdě osobním automobilem,
či na kole, je nezbytné dávat opravdu velký pozor.
Na poli „za Pomahačovými“ má vyrůst nová obytná zóna (Severní)
Soukromý investor, nový vlastník pozemků p.č. 296/3 a 296/4 v k.ú. Strupčice, tj.
pole vedle obytné zóny Pod Tratí, má v úmyslu vybudovat na uvedených pozemcích novou obytnou zónu s 12 dvojdomky. Zónou bude procházet 6 m široká
páteřní komunikace, na každé straně bude 6 dvojdomků. Komunikace v zamýšlené
obytné zóně bude navazovat na stávající silnici, propojující Okořínskou ulici s
ulicemi Pod Tratí a Holešickou. Zastupitelstvo obce projednalo záměr na svém
zasedání v září letošního roku a na schůzce s investorem a zpracovatelem projektu
v listopadu, kde vzneslo své připomínky k záměru, zejména to, že je nezbytné
vyřešit nedostatečné zásobování obce pitnou vodou, zejména v letních měsících.
Projekt 72 hodin - výsadba stromů u cest
Svůj předobraz našel projekt 72 hodin v akcích, které se konají v řadě zemí západní
Evropy. Loni se k němu připojilo 30 tisíc lidí. Letošní ročník probíhal od 11. do 14.
října a oficiálně se k němu připojila i
zdejší základní škola s cca 200 účastníky.
Žáci a učitelé, za pomoci zaměstnanců
obce, vysadili 12. října dopoledne 50
nových ovocných stromů (hrušní) na
pozemcích obce podle asfaltové komunikace k rozhledně Maják nad Strupčicemi
a přispěli tak k obnově tamní hrušňové
aleje. Nové hrušně časem nahradí ty
přestárlé, jejichž stáří přesahuje 75 let.
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Výsadba nových stromů pokračovala téhož dne i odpoledne v režii místního sboru
dobrovolných hasičů, kteří vysadili tři desítky nových stromů, převážně slivoní,
podle cesty do Všestud (v úseku od sběrného dvora k přeložce Srpiny).
Aktualizace naučné stezky
Zveme všechny malé dobrodruhy k „pokoření“ zdejší interaktivní naučné stezky,
která je součástí projektu "Babičko, dědečku vyprávěj". Stezka začíná u sportovního areálu a plynule pokračuje od bodu 1 k bodu 10, což je celkem krátká trasa,
vhodná i pro malé děti. Ti zdatnější si mohou stezku prodloužit až k rozhledně
Maják (body 11 a 12). Procházku lze absolvovat téměř za každého počasí. Trasu si
můžete zpestřit odpovídáním na otázky pro 3 věkové kategorie. Mapka stezky a
otázky jsou k vyzvednutí v pracovní době na Obecním úřadě ve Strupčicích nebo si
je můžete vytisknout z webu obce Strupčice (záložka Obec/Naučná stezka). Zde
najdete i další informace. Pracovnice svazku obcí Chomutovsko stezku inovovaly a
při jejím absolvování lze nyní používat i mobilní aplikaci. Ke stažení aplikace
naučné stezky Strupčice do mobilních telefonů, musíte nejprve na „Obchod Play“
stáhnout mobilní aplikaci „Chomutovsko hory - doly“, jejíž součástí je naše naučná
stezka. V ní vás bude příběhem provázet Honzík, prvňáček ze strupčické základní
školy. Je to obyčejný malý kluk, který občas tropí lumpárny a rád prozkoumává
tajemná místa. Pojďte proto s Honzíkem objevovat jeho rodnou vesnici a její
historii. Probádejte společně s ním zákoutí a neznámá místa na cestě za dobrodružstvím a užijte si plno zábavy v každém ročním období. A na co se můžete těšit? Na
10 zastavení se soutěžní otázkou, kde máte na výběr ze 3 odpovědí, u některých
otázek je i nápověda. Otázky jsou připraveny tak, aby na ně dokázaly odpovědět i
malé děti. Honzík bude děti motivovat ke zdolání cesty k dalšímu úkolu. Stezka
končí u malé strupčické zoo, kde děti mohou obdivovat pštrosy, lamy i klokany.
Připravit vánoční strom není úplně snadné
Připravit vánoční strom k tomu, aby vytvořil
pěknou sváteční kulisu k otevření a dotváření
adventního a vánočního času v obci, není vůbec
nic jednoduchého. Letos máme na návsi stříbrný
smrk, jehož kořeny zůstaly v zahradě pana
Michala Koblížka v Okoříně, kde strom řadu let
rostl. Aby mohl být 13 metrový „macek“
podříznut a nepoškozený uložen na rozměrný
valník, musel zaměstnancům obce asistovat při
práci autojeřáb. Také přesun stromu vyžadoval
nezbytná opatření v podobě omezení dopravy
mezi Okořínem a Strupčicemi, neboť jeho
koruna zabírala celou šíři vozovky, a navíc mezi
oběma vesnicemi probíhala nakládka cukrové řepy, takže řepaři museli rovněž
chvíli počkat. A „zasazení“ stromu na novém přechodném stanovišti, tj. na
strupčické návsi, se bez jeřábu také neobešlo. Ani ozdobení stromu nebyla
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jednoduchá procedura, naštěstí i při té letos pomohla technika v podobě
vysokozdvižné plošiny, která však v panujícím mrazu občas trucovala. Techniku
poskytly firmy Kejř a 1. Pražská stavební – díky! Obec pořídila nové ozdoby, tak
snad se vám letošní obecní vánoční strom líbí.
Obecní kalendáře 2019
Jako každý rok, připravila pro vás obec i letos obecní kalendář na rok 2019, který
dostanete na výdejních místech po předložení poukázky zcela zdarma. Bez
poukázky lze kalendář zakoupit za 70 Kč. V kalendáři jsou opět vyznačeny termíny
kulturních a společenských akcí v obci a termíny svozu odpadů. V kalendáři
rovněž naleznete důležité kontakty. Výdejní místa kalendářů: obecní úřad, pošta,
hostinec Trio, sportovní hala a Strupčická smíšenka.
Zasedání zastupitelstva v roce 2019
Pondělí 14. ledna, 11. února, 11. března, 8. dubna, 6. května, 3. června, 1. července,
29. července, 26. srpna, 23. září, 21. října, 18. listopadu a 16. prosince od 18 hod.

Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA OBCE
(autor příspěvků: Luděk Pěnkava)
Svatováclavská pouť 28. – 30. 9.
Již podruhé začaly pouťové oslavy pátečním mejdanem „Videofestival“, který je
především pro milovníky skvělé české muziky a můžete si na něm užít muziku a
videoklipy nejlepších kapel, jako je Kryštof, Chinaski, Jelen, Mirai a další.
Návštěva byla průměrná, ale večer to byl velice příjemný a je škoda, že
návštěvníků nepřišlo víc.
Hlavním dnem oslav byla tradičně sobota. Pouťové atrakce nepřekročily svůj stín,
částečně to vykompenzovalo slušné množství stánků. Dětskou část odpoledního
programu přichystalo divadlo Hnedle Vedle a zaujalo velké množství dětí, až
přetahovalo domluvenou dobu vystoupení. Hlavním hostem byla zpěvačka Marcela
Březinová, dnes profesorka zpěvu na konzervatoři. Připomněla přítomným své
skvělé hity z 80. let. Návštěvníci se mohli také svézt na koňském povozu, ochutnat
pouťové koláčky nebo se jen příjemně pobavit s přáteli, známými, sousedy či
rodáky, kteří po letech zavítali do Strupčic.
Nepřehlédnutelným vrcholem pouti byla ale výstava Osudové osmičky obce
Strupčice, kterou připravil nadšenec
vojenské historie David Mareš ve
spolupráci se Spolkem přátel památek
a pod patronací obce. Výstava připomněla zejména pohnuté okamžiky
naší obce v uplynulých stech letech,
tj. od vzniku Čsl. republiky v r. 1918.
V neděli proběhl v místním kostele
koncert ženského pěveckého sboru
Clavis Cordium z Mostu.
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Dětská halloweenská párty 27. 10.
Poslední říjnová sobota je už několik let vyhrazena pro dětský halloweenský večer.
Soutěže a písničky na místním sále jsou vlastně jen doprovod, protože všichni se
těší na „cestu za bludičkou“, tedy stezku odvahy. Za absolutní tmy prošlo asi 500
metrů dlouhou trasu s baterkami přes 80 dětí. Po cestě plnily zadané úkoly u
různých příšer a duchů, a některé děti se opravdu hodně bály. Všechna děcka byla
po zásluze odměněna a někteří caparti si pak opekli buřta na ohni před hospodou.
Akce se jeví jako nevinná legrace, ale věřte, že organizačně patří k těm
nejnáročnějším. Podílí se na ní asi 20 dobrovolníků a všem patří velký dík, protože
bez nich bychom prostě nemohli tuto akci pro naše děti vůbec uspořádat.
Muzikálové představení dětí ZŠ 2. 11. – viz Základní škola a Mateřská škola
Martinská zábava 10. 11.
Martinské víno, martinské pivo, plný sál spokojených hostů, příjemný sobotní
večer s několika kousky myslivecké tomboly. Tradiční akce, takříkajíc na starém
sále, dala vzpomenout na stovky skvělých večerů v minulosti. Teď už se všichni
těší na plesovou sezónu do velké haly.
Vysazení Stromu republiky 28. 10.
viz Spolek přátel památek
Mikulášské odpoledne 2. 12.
Velké přípravy, náročný transport a výzdoba
vánočního stromu, nachystaný scénář rozsvěcení
výzdoby, kterou jsme lehce vylepšili o světelné
kapající rampouchy. Celou akci ale fatálně
poznamenal déšť. Děti ze školky i ze školy
nazdobily stromky a ukázaly, jak hezky se naučily
své „čertovské“ básničky a písničky. Zmoklí
návštěvníci postupně opouštěli zaplněnou náves, a
když vylezli z pekla v kašně čerti, byla náves
zaplněna sotva z poloviny. Čerti odnesli v pytlích osm dětí do pekla. Všechny
děti odměnil Mikuláš a andělé adventním kalendářem. Předtím, však musel andílek
poslat Mikulášovi klíč z nebe od zakleté truhly. Odměnou všem, kteří vydrželi až
do konce, byl nádherný ohňostroj, asi jeden z nejlepších za poslední léta. Počasí
nám v podzimních suchých dnech opravdu tropilo hlouposti, když pršelo jenom
ve dny, kdy jsme venku pořádali nějakou zajímavou akci.
Přehled plánovaných kulturních a společenských akcí do konce roku 2018
TERMÍN
SO 15.12.
NE 16.12.
ČT 20.12.
PO 24.12.
PO 31.12.

NÁZEV AKCE
Florbalová metelice
Výstava betlémů Sušany
Vánoční vystoupení dětí v kostele ve Str.
Půlnoční vánoční mše ve 22:00 hod.
Silvestrovská párty
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MÍSTO KONÁNÍ
Sportovní hala
Kostel Sušany
Kostel Strupčice
Kostel Strupčice
Společenský sál

POŘADATEL
Školní spolek a SK
Spolek sv. Marka
ZŠ
Farnost Jirkov
TRIO

Přehled plánovaných kulturních a společenských akcí na rok 2019
TERMÍN
SO 12.1.
SO 26.1.
PÁ 15.2.
SO 16.2.
PÁ 1.3.
PÁ 22.3.
PÁ 29.3.
ÚT 16.4.
PÁ 26.4.
SO 27.4.
ÚT 30.4.
ÚT 7.5.
SO 11.5.
SO 18.5.
PÁ 24.5.

NÁZEV AKCE
Myslivecký ples
Hasičský ples
Dětský maškarní bál
Ples Obce
Masopustní průvod
Sportovní ples
Noc s Andesenem
Jarní výstava prací dětí
Poutní mše s biskupem
Sušanská pouť
Stavění máje, čarodějnice
Fotbalové derby S
Farmářské trhy Okořín
Zahájení letní sezóny sportovního areálu
Noc kostelů

NE 2.6.
ÚT 25.6.
SO 20.7.
SO 17.8.
NE 1.9.
PÁ 6.9.
SO 7.9.
PÁ 13.9.
SO 28.9.
NE 29.9.
ST 9.10.
PÁ 25.10.
PÁ 1.11.
PÁ 15.11.
NE 1.12.
NE 15.12.
ÚT 17.12.
ÚT 24.12.
ÚT 31.12.

Dětský den
Školní akademie
Letní hrátky a letní noc
68. Memoriál hrdinů - fotbalový turnaj
Rozloučení s prázdninami
Sraz Švermováků
Sraz historických traktorů Sušany
Ukončení sezóny areálu
Svatováclavská pouť, slavnost česneku
Svatováclavský koncert
Drakiáda
Halloweenská party pro děti
Muzikálové představení dětí ZŠ na návsi
Martinská zábava
Mikulášská, rozsvěcení vánočního stromu
Výstava betlémů
Vánoční vystoupení dětí v kostele
Půlnoční mše
Silvestrovská párty

MÍSTO KONÁNÍ
Sportovní hala
Sportovní hala
ZŠ / sport.hala
Sportovní hala
ZŠ a náves Str.
Sportovní hala
Základní škola
Základní škola
Kostel Sušany
Náves Sušany
Dvůr OÚ / náves
Sportovní areál
Náves Okořín
Sportovní areál
Kostel Strupčice
a Sušany
Sportovní areál
Sportovní areál
Sportovní areál
Hřiště SK
Sportovní areál
Sportovní areál
Náves Sušany
Sportovní areál
Náves, OÚ, SA
Kostel Strupčice
Hřiště SK
Společenský sál
Náves Strupčice
Společenský sál
Náves Strupčice
Kostel Sušany
Kostel Strupčice
Kostel Strupčice
Společenský sál

POŘADATEL
Myslivecké sdružení
SDH
ZŠ
Sport a kultura s.r.o
ZŠ
SK
ZŠ
ZŠ
Spolek sv. Marka
Spolek sv. Marka
Sport a kultura s.r.o
SK
MAS ZK a obec
ZŠ a Sport a kultura
Spolek přátel památek
a Spolek sv. Marka
ZŠ a Sport a kultura
ZŠ a Sport a kultura
Sport a kultura s.r.o
SK
Sport a kultura s.r.o
Spolek sv. Marka
Sport a kultura s.r.o
Sport a kultura s.r.o
Spolek přátel památek
ZŠ
Sport a kultura s.r.o.
ZŠ
TRIO
ZŠ a Sport a kultura
Spolek sv. Marka
ZŠ
Farnost Jirkov
TRIO

ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
Úmrtí
Dne 21. října zesnula ve věku 88 let paní Jiřina Pavelková z Okořína
Dne 22. října zesnul ve věku 91 let prof. Gerhard Prade z Wuppertalu (SRN), dříve ze Strupčic
Dne 6. prosince zesnul ve věku 67 let pan Zdeněk Levický ze Sušan

Vedení obce vyjadřuje všem pozůstalým hlubokou a upřímnou soustrast.
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Vítání občánků
Dne 3. října jsme přivítali čtyři nové
občánky naší obce - Bibianu Hendlovou,
Kateřinu Račkovičovou, Adama Kučeru a
Adama Kristiána Podraného. Dětem
přejeme do života hodně zdraví, štěstí a
rodičovské lásky a rodičům a prarodičům,
aby jim jejich malí „drobečci“ přinášeli
více radostí než starostí.

SPORTOVNÍ KLUB STRUPČICE
Podzim ve Sportovním klubu (autor příspěvku: Jaroslav Vostrý st.)
V průběhu podzimu se ve vedení SK neodehrávalo nic mimořádného.
Soutěže probíhaly podle stanovených rozpisů, o organizaci se staralo vedení
jednotlivých sportů, v případě potřeby probíhala komunikace elektronickou formou
nebo telefonicky. Nejdůležitějšími úkoly bylo, připravit podklady pro podávání
žádostí o finanční prostředky na činnost klubu v roce 2019. Stěžejními zdroji jsou
příspěvek od obce a dotace od MŠMT, které jsou pro klub naprosto zásadní. V
současné době sháníme poslední zlomek informací do registru sportovců. Jde o
databázi členů, organizovaných v České unii sportů, o které jsme se již zmiňovali.
Výbor se od posledního vydání Občasníku sešel pouze dvakrát, a jednou v užším
složení (pouze fotbal), kdy bylo potřeba zaujmout stanovisko k událostem, které se
odehrály v soutěži dospělých, při posledním mistrovském utkání na domácím
hřišti.
Pojďme tedy k soutěžím, ve kterých nás naši sportovci reprezentují. V našem
případě se jedná hlavně o fotbal, ve kterém máme přihlášeno nejvíce sportovců, a
to mužstvo mužů, v I. B třídě krajské soutěže, dále mužstvo dorostu, které hraje I.
A třídu krajské soutěže staršího dorostu, dále mužstvo starších žáků a starší
přípravky, které hrají své soutěže na úrovni okresů Chomutov a Louny.
Mistrovskou soutěž v rámci okresního přeboru hrají také stolní tenisté. Zastavme se
tedy krátce u jednotlivých týmů.
Muži (autor příspěvku: Jaroslav Vostrý st.). V dalších mistrovských utkáních
podzimu nepřekročili svůj stín a pokračovali nadále v nevyrovnaných výkonech,
ovlivněných hlavně nepravidelnou účastí hráčů na utkáních. Když k tomu přidáme
ještě nedostatečnou účast na přípravě, tak se ani lepší výsledky očekávat nedaly.
Ve hře se to projevovalo hlavně nepřesnostmi v rozehrávce, neschopností plnit
obranné úkoly po ztrátě míče na polovině soupeře (chyběla síla k návratu do
obranných pozic), čehož soupeř dokázal dost často využívat. Když k tomu
připočteme trápení (někdy v tom chybělo i trochu štěstí) našeho elitního střelce
Pepíka Hromase v koncovce, tak konečným výsledkem podzimního snažení je zisk
pouhých 19 bodů, skóre 42:35 a osmé místo v tabulce. Pořádnou kaňkou ve
vystupování našich mužů bylo poslední utkání doma, s mužstvem Braňan. Po
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vyloučení Honzy Vrby došlo k událostem, které jsme u nás snad ještě nezažili.
Vyloučený Honza Vrba situaci psychicky nezvládl, napadl pomezního rozhodčího
a hlavní rozhodčí zápas předčasně ukončil. To ale nebyl konec. Hysterie
pokračovala i po poklidném odchodu do kabin. Honza Vrba, který vyloučení
vnímal jako křivdu, opustil, nikým nepozorován svou kabinu, vstoupil do kabiny
rozhodčích, kde se jim snažil ukázat zranění, která utrpěl při utkání. Nebyl sám,
doprovázel ho ještě Radek Baksa a celá záležitost se neobešla bez urážek na adresu
rozhodčích. Jejich chování bylo po zásluze potrestáno disciplinární komisí. Honza
Vrba si nezahraje 18 měsíců, Radek Baksa pak 12 měsíců a klub dostal pokutu 15
tisíc korun za nedostatečné zajištění pořadatelské služby, protože řádně nezajistil
kabinu rozhodčích po utkání. Kruté, ale zasloužené verdikty znamenají pro klub
finanční ztrátu a oslabení mužstva v jarní části soutěže, které nám značně sníží
šance na dosažení umístění, zajišťující setrvání v krajských soutěžích. Na podzim
jsme také dali příležitost některým dorostencům. Ukázali, že zanedlouho budou pro
mužstvo dospělých přínosem. Hru oživili, prosadili se i gólově. Je na místě dodat,
že dostali příležitost proti mužstvům ze dna tabulky, ale za rok až dva si určitě
řeknou o místo v základu dospělých. Ve vedení mužstva fungují Jaroslav Vostrý st.
a Zdeněk Vostrý
Dorost (autor příspěvku: Radim Tlustý). Dohrál podzimní část soutěže a vzhledem
k tomu, že se jedná o nejmladší mužstvo v soutěži, se za výsledky a hlavně za
předvedené výkony, nemusí stydět. Po odehrané podzimní části patří našim
dorostencům 5. místo se 17 body, ale nutno zmínit, že čtvrtý tým má bodů 18 a
první tři týmy mají bodů 19. Není asi už pro nikoho překvapením, že tabulku
střelců vede Standa Uhlíř se 17 góly a Daniel Košťál s 9 góly se dělí o 5. místo.
Vzhledem k situaci v A týmu byli osloveni někteří z dorostenců a poslední tři
podzimní kola „přičichli“ k dospělému fotbalu. Nastoupili většinou do druhého
poločasu a vůbec se neztratili. Dokonce se dostali i do zápisu a ve svých 15 letech
vstřelili v dospělé soutěži góly (Tomáš Pěnkava, Standa Uhlíř). Úsměvný byl
pohled na lavičku, kde seděl Lojza Římal (50 let) a vedle naši dorostenci (15 let).
Zimní příprava běží v plném proudu, trénuje se 3x – 4x týdně. Tréninky probíhají
v naší hale, na hřištích s umělým povrchem v Mostě a v Jirkově a v Mosteckém
Tornádu. V rámci přípravy jsou dorostenci přihlášeni do zimní ligy Ústeckého
kraje, která se hraje venku na umělé trávě. V základní skupině nás čeká MFK
Most, FC Chomutov a Ervěnice.
Starší žáci (autor příspěvku: Radim Tlustý). Odehráli podzimní část okresní
soutěže bez jediné porážky. Složení týmu ze starších (2004) a mladých funguje. Do
zápasů zasáhli kluci v rozmezí ročníků 2004 - 2007. Jediný problém nastal na postu
brankáře. Ondra Soldátek skončil a tak nebyl žádný klasický brankář. Proto se na
tomto postu střídali kluci z pole, ale vzhledem ke kvalitě našeho mužstva nemuseli
příliš často zasahovat. Do jarní části soutěže by bylo dobré sehnat klasického
gólmana, což však bude asi problém. Spíše to vypadá, že jarní část se bude muset
odehrát ve stejném duchu. Po podzimní části patří našim žákům 1. místo bez jediné
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porážky. V tabulce střelců je Kuba Zeman první s 18 góly a Jirka Patera druhý s 11
góly. Do zimní přípravy se kluci rozdělili s tím, že ti starší trénují s dorostem a
mladší s přípravkou. Do zimních přípravných turnajů se přihlásilo mužstvo starších
žáků a mladších žáků do zimní halové ligy pořádané OFS Chomutov. Dorostence a
žáky vedou trenéři Roman Hradský, Libor Košťál, Luděk Pěnkava a Radim Tlustý.
Starší a mladší přípravka (autor příspěvku: Petra Trejbalová). Do podzimní části
byla do soutěže přihlášena pouze starší přípravka (9 – 10 let). Mladší přípravku
jsme nepřihlásili vzhledem k poměrně nízkému věku většiny kluků. Máme hodně
dětí ve věku 5 - 6 let, ale málo 7 - 8 letých. Tréninky probíhají se všemi dětmi
dohromady, takže se někdy na hřišti nebo v hale sejde hodně přes 20 dětí. Starší
přípravka se v podzimní soutěži potýkala hlavně s velmi nevyrovnanými výkony,
projevila se na nich dlouhá letní přestávka, protože po skončení Pavla Motyčáka
nebyl k dětem žádný trenér a začalo se trénovat až v září. Na začátku podzimu se
spustil experiment, kdy vedoucí týmu je Petra Trejbalová, která shání trenéry
prakticky na každý trénink a zápas (během podzimu se jich vystřídalo snad deset!).
Není to ku prospěchu věci, ale momentálně se lepší řešení nenašlo. Výsledkově ani
herně jsme příliš nepřesvědčili a skončili na osmém místě se ziskem šesti bodů.
Mezi kluky se rýsuje několik velmi nadějných hráčů a byla by obrovská škoda je
nedotáhnout až mezi velké hráče. Jako klíčové se jeví přivést k přípravce
zkušeného trenéra, který umí dětskou kategorii trénovat na odpovídající úrovni. A
není to prosím o tom, že si nevážíme práce současného vedení. Naopak, zaslouží si
naše bezvýhradné uznání. Kdokoliv bude mít zájem, bude vítán, stačí se jen ozvat u
vedení SK. Vedoucí týmu je paní Petra Trejbalová, trénovali nejčastěji Petr Khůn,
Karel Veltruský, Radim Tlustý a Luděk Pěnkava.
Spartan Race Training Group (autor příspěvku: Klára Řehořová)
Třetí víkend v září si naši zakladatelé pro nás připravili jediný Trifekta
víkend v ČR, v krásném vodním prostředí na Lipně. Většina z nás se
do místa závodu vydala už v pátek a těšila se na sobotní Beast a další
dva závody Super a Sprint v neděli. Počasí už nám moc nepřálo a tak bylo potřeba
se více obléci, ale i tak si pořadatel připravil start do vody, plavání v rybníku a cíl,
jak jinak, než ve vodě. Bylo to náročné, ale díky krásné krajině a přítomnosti přátel
jsme si víkend všichni užili. Během tohoto víkendu - víkendu třech závodů, jsme
jako tým rozhodně "netroškařili" a umístili jsme se hned na všech třech závodech.
Na nejtěžší obtížnosti Beast na 2 místě, na střední obtížnosti Superu jsme se
umístili v týmech na 3. místě, a na závěr v nejkratším Sprintu opět na 2. místě. Pro
náš tým neskutečný úspěch. Jsme na to patřičně hrdí. Po mokrém a chladném
víkendu, který zakončil překážkovou sezónu roku 2018, nás čekalo již jen pár
běžeckých závodů v okolí Chomutova typu „Spořická šestka“, „Březenská
jedenáctka“, „Běh kolem jezera Most“, apod. S příchodem podzimu jsme se opět
na tréninky přesunuli do naší oblíbené tělocvičny ZŠ, kde pravidelně trénujeme
každou středu od 18:30 hod., a kdokoliv se k nám může přidat. Jako úspěch
považujeme i opětovné přihlášení (hlásilo se přes 500 týmů a pouze 200 se to
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podařilo) na nejdelší štafetový závod v ČR a to na „Vltava Run 2019“, kam se naše
skupina opět velice těší a 12 vyvolených bude bojovat a užívat si v květnu 2019
krásnou přírodu v okolí Vltavy. Od první listopadové neděle jsme zařadili mezi
tréninky, jako každou zimu, také Zimní běžecký pohár v Kadani, kde pořadatel pro
nás na každou neděli přichystal různorodé trati, co do obtížnosti, tak i délky.
Během trávíme také každé čtvrteční večery v Chomutově, kde si užíváme vánoční
čas i vánoční výzdobu. Zasloužený odpočinek tohoto období se nás ale moc netýká,
protože trénovat se musí stále a tak si pro nás trenér ihned po Štědrém dnu připravil
„Pořízkový výběh“ a ani „Silvestrovský výběh“ na Jedlák pro nás v rámci tréninku
nebude výjimkou. Trenér nás opravdu nešetří a je dobře, že i Nový rok přivítáme v
dobré kondici. Krásné Vánoce.
Stolní tenis (autor příspěvku: Viktorija Pavlišová)
V současné době má sportovní klub stolního tenisu 15 členů, z toho 6
dospělých a 9 ve věku do 18 let. Od 1. 10. 2018 se rozběhla sezóna
okresního přeboru OP 2, v němž hraje devět družstev, se kterými
soupeříme o co nejlepší umístění. K činnosti oddílu stolního tenisu jsou využívány
prostory tělocvičny Základní školy ve Strupčicích, která je po rekonstrukci
připravena a ve skvělém stavu.
Tréninky dětí: každé pondělí od 15:00 do 16:30 hod.
Tréninky dospělých: každé pondělí od 17:00 do 19:00 a pátek od 19:00 do 21:00 h.
Házená (autor příspěvku: Petr Šnajdr). Házená nejmladších žaček probíhá
v prostorách sportovní haly 2x týdně, a to v úterý a ve čtvrtek. Tréninky navštěvuje
i více jak dvacet dětí, mezi kterými nechybí ani chlapci. Děvčata, která začala
trénovat již v minulém roce, začne DHK Most zapojovat již do soutěží, které
budou probíhat formou satelitních turnajů. Házenou žaček organizuje a řídí Jiří
Hanus z DHK Most, tréninky vede převážně Petr Šnajdr. Vzhledem k počtu dětí je
to žalostně málo, s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o skupinu s věkovým
rozpětím čtyř let. Také zde by SK potřeboval další dobrovolníky, kteří by měli
zájem se zapojit do trénování. Po dohodě a ve spolupráci s Jiřím Hanusem dojde
v nejbližší době k založení oddílu házené pod hlavičkou SK Strupčice.
Florbal (autor příspěvku: Michal Polák). V současné době tvoří skupinu florbalistů
16 dětí. Pozitivní je, že jsou všechny ze Strupčic nebo přilehlých obcí. Učí se
základy hry pod vedením Michala Poláka. V podzimní části se děti zúčastnily
turnaje pod hlavičkou České florbalové unie v Chomutově. Zde odehrály 4 zápasy,
jeden vyhrály a tři prohrály. Dětem moc děkujeme za předvedený výkon. V sobotu
15. 12. 2018 pořádá školní spolek, ve spolupráci s SK Strupčice, pro děti a rodiče
„Florbalovou metelici“ - odpoledne plné sportu. Florbalovým nadšencům a dětem
přeji krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Několik slov závěrem (autor příspěvku: Jaroslav Vostrý st.). V říjnu proběhly
v obci komunální volby. Mandát obhájilo 5 zastupitelů, 4 jsou noví, starostou na
další čtyři roky byl opět zvolen Luděk Pěnkava. Věříme, že nové zastupitelstvo
bude sportu nakloněno podobně, jako to předchozí. SK se soustřeďuje hlavně na
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mládež a té je v obci čím dál tím více, což je mimořádně pozitivní z pohledu
budoucnosti obce. Přivádění mládeže ke sportu je dnes celospolečenským zájmem.
K mládeži ale potřebujeme vedení. Obracíme se proto na všechny obyvatele obce,
kteří mají ke sportu kladný vztah, s žádostí o pomoc. Nejsnadnější by to mělo být
pro rodiče, jejichž děti sportují. Obavy o to, že by to nezvládli, nejsou na místě.
Pokud budou chtít, naučí se to, v případě potřeby odbornějšího vedení není
problém zajistit potřebné školení. Závěrem, tak jako vždy, musíme poděkovat
všem, kteří se starali o bezproblémové fungování našeho Sportovního klubu.
Funkcionářům, pořadatelům, organizačním pracovníkům, správci a údržbáři, těm
všem patří náš dík. A samozřejmě i těm, kteří každé utkání pomáhají vytvořit tu
správnou atmosféru zápasů, našim fanouškům. Všem patří náš dík, všem přejeme
pohodové prožití Vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví do roku 2019.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE
Vážení přátelé strupčické školy,
opět přišel čas adventu, čas radostného očekávání, ale také čas velké
práce všech maminek, nakupování dárků, pečení, uklízení a vánočního
zdobení domovů. Pro nás ve škole je to také období velké práce, především
nacvičujeme písničky a básničky, nejprve o čertech a o Mikuláši, a hned zase
vánoční koledy na vánoční koncert. K tomu vyrábíme ozdoby na vánoční stromy a
stromečky, malujeme hrnečky na jarmark a také se učíme. Ale je potřeba říci, že to
děláme moc rádi, už to k našim Vánocům patří, a bez správných shonů a zmatků by
to už nebylo ono. Vraťme se ale nyní zpět k podzimním měsícům v naší škole a
školce, které také byly plné činnosti a aktivit.
Den s etiketou
V září jsme přijali nabídku společnosti Katherine z. s. a realizovali jsme na prvním
i druhém stupni školy projekt Den s etiketou. Obsahem jednotlivých besed ve
třídách bylo zejména připomenutí a praktický nácvik slušného chování ve školním
prostředí, jak se chovat k druhým, jak se chovat k učitelům a také základy
správného stolování. Projekt proběhl ve dvou dnech, 20. září pro 1. stupeň školy a
21. září pro 2. stupeň školy.
Rodičovské hrátky – Turnaj v minigolfu
Zářijové nedělní rodičovské hrátky v minigolfovém klání se v letošním roce setkaly s nižší účastí rodičovských týmů, přišlo pouze sedm dvojic. Příčinou mohl být
přesunutý termín na 23. září oproti původnímu termínu v kalendáři. Ceny připravil
pan učitel Jan Nosek opravdu hodnotné - poukazy do prodejny se sportovním
oblečením. Kdo přišel, zvýšil své šance na výhru a užil si pěkné odpoledne.
Výlet na Lesnou – program s ČEZem za obnoveným Krušnohořím
Pátá třída se vypravila na sklonku září na Lesnou za dalším výukovým programem,
který středisko pořádá. Žáci si ve skupinkách zkusili práci s GPS navigacemi,
s detektory kovu, krumpáči si mohli „vydobýt“ ze země svůj poklad ze zaniklé
obce Lesná, dozvěděli se o historii Krušných hor, prohlédli si Krušnohorské
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muzeum, hledali nerosty a dozvěděli se také o organizaci ČEZ. Program byl jako
vždy pro děti poutavý a nalezené „poklady“ si mohli odnést domů.
Stmelovací večer pro žáky VI. třídy
Na stmelovací večer si šesťáci počkali až na konec září, kdy byli všichni
pohromadě. Třídní učitelka Jiřina Ovčarová a metodička prevence Blanka Růžička
Veselá připravily pro žáky večer plný soutěží a her, jejichž cíl byl – důkladněji se
navzájem poznat, umět spolupracovat, umět se respektovat a stanovit si pravidla,
podle nichž bude třída nadále pracovat. Zatím se nám to docela daří a i ti „méně
ukáznění“ respektují školní pravidla a třída je docela v pohodě.
Účast školy na Svatováclavské pouti
S nápadem prodávat na pouti perníčky přišel Školní spolek, členka školního spolku
také perníková srdce napekla, ale zdobení už bylo na nás. Veliké poděkování patří
paní učitelce Kateřině Tlusté a třídě IV. B, která vydatně pomohla. Srdíčka byla
nádherná a rozprodaná během chvilky. S prodejem pomohli žáci IX. třídy, kterým
patří také poděkování. Sobotního odpoledního programu se účastnil také školní
sboreček, který zazpíval několik písní pod vedením pana učitele Pavla Stránského.
O prevenci opět hravě
Dalším ročníkem pokračují besedy v rámci projektu Hravě o prevenci. Na počátku
měsíce října navštívila školu opět paní ze Zdravotnického ústavu Ústí nad Labem,
aby žáky osmé a deváté třídy seznámila s problematikou reprodukčního zdraví a
přenosných chorob. Koncem října pak projekt pokračoval ve třetí třídě a čtvrtých
třídách povídáním o zdravé stravě a zdravém pohybu. Žáci šesté a sedmé třídy
besedovali o zdravém životním stylu v dospívání a nebezpečí alkoholu a kouření.
Divadlo KUŠ v mateřské škole s pohádkou Špalíček pohádek
Paní vedoucí Iveta Chloubová pozvala do mateřské školy divadélko s pohádkou
Špalíček pohádek, divadélka nyní probíhají v nové přístavbě mateřské školy, kde je
dostatek prostoru a vejdou se tam všechny děti ze školky. Pohádka se jako vždy
moc líbila.
Projekt EDISON
V týdnu od 8. října do 12. října navštívili
naši školu opět zahraniční studenti z projektu
EDISON. Zastoupené země byly tentokrát
Indie, Kolumbie, Taiwan, Rusko, Gruzie,
Čína a Turecko. Ubytování opět zajišťovaly
rodiny žáků, velké poděkování patří rodině
Bubikových, Petscherových, Schöppových a
Zábranových, které sdílely svůj domov se
studenty. Studenti u nás prožili pěkný týden
plný aktivit. V pondělí jsme pro ně připravili v hale uvítací ceremoniál, odpoledne
se s našimi dětmi prošli po Strupčicích a okolí, v úterý (a v dalších dnech) již
„běhali“ po třídách s prezentacemi svých zemí, ve středu se v dopoledních
hodinách účastnili jako porotci naší Drakiády, odpoledne v doprovodu pana učitele
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Jiřího Boháče navštívili zajímavá místa v Mostě, ve čtvrtek připravili pro
občany Strupčic Global Village a v pátek s námi v rámci projektu 72 hodin zasadili
hrušně při cestě na rozhlednu. Naše škola byla v jejich šestitýdenním pobytu
v republice poslední, opět měli možnost srovnání a opět nás potěšila slova chvály.
Tato skupina již nebyla tak srdečná a otevřená, jako ta předchozí, ale i tak byl
pobyt studentů pro naše žáky přínosem, ujistili se, že je dobré umět anglicky, že
angličtina jako mezinárodní dorozumívací jazyk má jedinečné postavení a kdo
nemluví a nerozumí, jako by nebyl.
Dýňáček opět v mateřské škole
Na konci října děti ve školce opět zdobily dýně malováním a přírodninami, které si
nasbíraly při pobytu venku. Náměty čerpaly z různých obrázků a knih, vytvářely
různá strašidýlka a poté jimi vyzdobily školku. Druhá třída k tématice uspořádala
čarodějný bál, na který děti přišly v maskách, v ostatních třídách přišly děti
v maskách na halloweenské tvoření.
Muzikálové představení Rebelové
Muzikály v první listopadový pátek se již staly ve Strupčicích tradicí. Letos jsme
při příležitosti výročí 100 let republiky a připomínání osmičkových výročí zvolili
muzikál Rebelové. Tématika byla dětem bližší, písně radostné, šedesátá léta hýřící
barvami upoutala. Velmi potěšující byl velký zájem dětí o role v muzikálu a
spolupráci na muzikálu, ovšem pak jsme hodně bojovali s nemocností a docházkou
a chvílemi bylo hodně napjaté, jak to zvládneme. Výprava také nebyla jednoduchá,
spousta kulis, přemýšlení, jak vyřešit vlaky, tanky, motorky. Nakonec jsme se s tím
poprali a podle ohlasů asi i úspěšně.

Besedy žáků v Městské knihovně v Chomutově
Na počátku listopadu navštívily děti z prvního stupně školy Městskou knihovnu
v Chomutově. Akce byla financována z projektu MAP Chomutovsko a tedy bez
nákladů na dopravu. Tématem besed byla motivace ke čtenářství, vánoční povídání
a povídání o bajkách, pohádkách a pověstech. Věříme, že snad alespoň trochu
besedy podnítily zájem o čtení knih. A také tajně doufáme, že každé dítě najde
knihu pod stromečkem .
Adventní dílna opět s hojnou účastí
Čtvrteční odpoledne před první adventní nedělí si přišli někteří rodiče s dětmi
zpestřit rukodělnou činností do adventní dílny. Nabídka činností byla opět trochu
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jiná, mimo pravidelné tvoření adventních věnců, keramiky a zdobení perníčků
zajistil Školní spolek aktivitu plstění s mýdlem, tvoření svíček ze včelích pláství,
andílků z plsti a dřevěných zvířátek. Poděkování za spolupráci patří zejména paní
Kášové, paní Beznoskové a paní Polákové. Školní spolek poté zorganizoval
vánoční jarmark na návsi při příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Výtěžek
z jarmarku bude použit pro děti na školní akce.
Školní družina v Národním divadle
V neděli 25. listopadu vyrazila skupinka dětí ze školní družiny na společný výlet
družin okresu Chomutov do Národního divadla. Pohádka Čert a Káča se dětem
líbila a určitě v nich krásné prostředí divadla zanechalo velký dojem. Pro naši
družinu bylo rezervováno pouze osm míst a výběr dětí byl těžký, nicméně tuto
krásnou předvánoční odměnu si zaslouží opravdu ty nejlepší družinkové děti.
Mikulášská vystoupení dětí
Všechny naše děti od nejmenších
až po páťáky každoročně připravují
vystoupení k příležitosti rozsvícení
vánočního stromu ve Strupčicích.
Letos nás zastihl pěkný lijavec, kdo
neměl deštník, promokl na kost,
voda lila a lila a foťáky a mobily
dostaly pěkně na frak. Ale naše
děti se opravdu snažily, malinkých
bylo málo, ale předškoláci nám již
ukázali, jak se zpívá a přednáší. Školní vystoupení byla jedno hezčí, než druhé a je
opravdu škoda, že se nám nevyvedlo počasí. Program byl docela dlouhý, a kdo to
ustál bez rýmy a kašle, byl kabrňák.
Dovolte mi, abych vás závěrem pozvala na tradiční předvánoční akce školy.
Především jsou pro rodiče dětí v mateřské škole připraveny besídky ve všech
třídách, které se konají již 10., 11. a 13. prosince.
17. prosince se koná vánoční zpívání děti ze školky i ze školy od 16 hodin
v kostele v Malém Březně.
18. prosince je připraven program pro babičky a dědečky, který se koná od 10
hodin v domě pečovatelských služeb ve Strupčicích. Tento program není určen jen
pro obyvatele DPSky, ale pro všechny důchodce v obci, kteří se chtějí chvilku
potěšit s drobotinou a poslechnout si vánoční koledy.
Náš tradiční Vánoční koncert v kostele sv. Václava ve Strupčicích se koná 20.
prosince od 15,30 hodin. Srdečně zveme širokou veřejnost.
Vážení rodiče, vážení přátelé školy, za celý kolektiv školy vám přeji radostné
Vánoce se spoustou dárků a dětských úsměvů, v novém roce mnoho zdraví, štěstí a
rodinné pohody.
Mgr. Jana Mišková, ředitelka školy
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ŠKOLNÍ SPOLEK STRUPČICE
https://www.faceook.com/skolnispolek
O činnosti spolku (autor příspěvku: Karolína Poláková)
Ještě v průběhu léta se podařilo spolku získat od obce Vrskmaň dotaci,
za což jí velice děkujeme. V září jsme plánovali III. Vesnickou školní šlápotu, ale
nakonec z ní sešlo, neboť v průběhu toho měsíce bylo mnoho akcí nejen školních,
ale i obecních, proto jsme ji přesunuli na únor 2019.
Se zahájením nového školního roku otevřel spolek mimo již „zaběhlých“ kroužků
kroužky nové - muzikální, vědecký a hru na flétničky.
29. listopadu se konala Adventní dílna. Tentokrát jsme kromě tradičních činností,
jako je zdobení perníčků, kterého se ujaly paní učitelky z MŠ, keramiky pod
vedením paní Kášové, pozvali i paní Blanku Techlovskou, která předvedla plstění
mýdel a Elišku Kloučkovou ze sdružení CEWYK, se kterou si děti vyráběly svíčky
a zdobily zvířátka. Velmi děkujeme našim šikovným učitelkám, které vyrobily
naprosto úžasné adventní věnce, které jsme následující neděli prodávali u
příležitosti rozsvícení vánočního stromu.
Stánek jsme letos otevřeli již potřetí. Opět jsme prodávali adventní věnce, vánoční
ozdoby a dekorace. V nabídce
nechyběl
ani
horký
mošt
nalévaný do ručně malovaných
hrníčků, které děti pro tuto
příležitost připravily. Počasí nám
sice vůbec nebylo nakloněno, ale
i tak to byla opět krásná akce.
Děkujeme všem, kdo přišli naši
činnost podpořit, zároveň bychom
chtěli poděkovat obci a jejím
zaměstnancům, že s námi na tyto
akce počítá. 😊
Ve spolupráci s obcí Vrskmaň jsme svůj stánek otevřeli i u příležitosti tamního
rozsvícení vánočního stromku. Hlavním lákadlem byl stánek s pracemi dětí místní
mateřské školy. Atmosféra byla úžasná, velmi děkujeme paní Khunové a její
rodině, kteří se o prodej postarali.
Na 15. prosince 2018 chystáme ve spolupráci se Sportovním klubem Strupčice,
poslední akci tohoto roku - „Florbalovou metelici“ ve sportovní hale, kam Vás
všechny srdečně zveme. Těšíme se na společně strávené chvíle a setkání.
Krásné Vánoce a všechno nejlepší do Nového roku 2019 Vám přeje Školní spolek
Strupčice! 😊
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SPOLEK PŘÁTEL PAMÁTEK OBCE STRUPČICE
www.spolekstrupcice.cz (autor: Miroslav Rokoš)
Vážení přátelé, v rámci strupčické Svatováclavské pouti 2018
se v sobotu 29. září uskutečnila v zasedací síni zdejšího obecního úřadu zajímavá
výstava u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky Osudové
osmičky obce Strupčice. Pořádal ji Spolek přátel památek obce Strupčice ve
spolupráci s obcí, ale především s mladým a zapáleným milovníkem vojenské
historie Davidem Marešem z Hošnic, který nejenže vymyslel koncepci výstavy, ale
připravil a dodal 100% exponátů, vážících se k rokům 1918, 1938, 1948 a 1968. A
tak bylo možné na výstavě spatřit nejen českého legionáře, německého ordnera,
účastnici únorové generální stávky či sovětského důstojníka, ale mnoho dalších
jedinečných exponátů. David se svým kamarádem Adamem se chopili průvodcovství. Výstava byla bohužel pouze jednodenní, ale přesto se setkala s nevšedním
zájmem. Návštěvníci si mohli z výstavy odnést i zcela novou brožuru Strupčice
1918 - 2018 místního kronikáře Miroslava Rokoše, která byla vydána v
symbolickém nákladu 100 ks. O úspěch výstavy se nemalou měrou zasloužili také
manželé Martin a Michaela Rösslerovi.
Druhou akcí v režii Spolku přátel památek byl Svatováclavský koncert ženského
pěveckého sboru Clavis Cordium Most pod taktovkou sbormistryně Mgr. Evy
Šimkové. Koncert se uskutečnil v
neděli 30. září ve zdejším kostele sv.
Václava. Repertoár byl zaměřen
zejména na skladby z pera českých
mistrů, což se k svátku sv. Václava a
stému výročí vzniku republiky
výborně hodilo. Třicet sboristek sice
převažovalo
nad
dvacítkou
přítomných posluchačů, ale vada na
kráse koncertu to určitě nebyla.
Díky za krásný umělecký zážitek.
Strupčice vysadily Strom republiky
Státní svátek 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu, jsme
oslavili také ve Strupčicích. Můžeme být hrdí na to, že se nám podařilo připravit a
zorganizovat tak důstojnou oslavu, za kterou by se nemuselo stydět kdekteré
město. Potěšil nás nebývalý zájem občanů (odhadem asi 150 lidí), kteří navzdory
skutečně nevlídnému počasí (vítr, déšť a teplota kolem 3°C) přišli na strupčickou
náves společně oslavit významné jubileum - 100. výročí vzniku republiky.
Slavnostní ceremoniál byl zahájen v 15 hod. vlajkovým průvodem uniformované
čestné stráže*, která dala celé akci patřičný lesk. Průvod, za zvuku slavnostní
intrády, přinesl z Obecního úřadu na náves k místu vysazení pamětní lípu - Strom
republiky. Zde jej očekávala místní veřejnost. Po zaznění státních hymen České a
Slovenské republiky přivítala přítomné předsedkyně pořádajícího Spolku přátel
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památek Ing. Michaela Rösslerová a po ní přednesl krátký slavnostní projev
starosta obce, pan Luděk Pěnkava. Poté spolu položili kytice k soše sv. Václava,
patrona České země a obce. Následovalo vystoupení školního pěveckého sboru,
který zazpíval písně Ach synku, synku a Strupčice, Strupčice překrásná vesnice, na
nápěv známé jihočeské lidové písně. Úvodní blok uzavřel příjezd TGM (v podání
Daniela Švece), který ze sedla svého koně krátce pozdravil shromážděné.
A pak už tóny Smetanovy Vltavy doprovodily vlastní zasazení Stromu republiky lípy svobody. Lopaty se chopil především starosta Luděk Pěnkava, dále místostarosta Ing. Robert Hebký, předseda SK Strupčice Jaroslav Vostrý, starosta SDH
Strupčice Milan Komrska, předsedkyně Spolku přátel památek obce Strupčice Ing.
Michaela Rösslerová, předseda MS Jestřáb Strupčice Ing. Vít Stránský a další.
Po zasazení pamětní lípy přišel na řadu slavnostní přípitek, po němž legionáři a
myslivci vypálili slavnostní salvu a k nebi symbolicky vzlétli holubi, poslové míru.
Tento blok podkreslila stále aktuální Modlitba pro Martu – Ať mír dál zůstává …

Na závěr slavnostního aktu se všichni přítomní společně vyfotili a průvod čestné
stráže - praporečníků odkráčel na obecní úřad.
Od 15:30 hod. pokračovalo sváteční odpoledne setkáním na místním společenském
sále, který zaplnila téměř do posledního místa asi stovka hostů. Po studené dešťové
sprše jim jistě přišel k duhu nějaký horký nápoj a k chuti kousek bábovky,
speciálně upečené podle prvorepublikového receptu, či koláček. Mohli si také
prohlédnout malou výstavku starých fotek Strupčic a Okořína a fotografií
absolventů zdejší základní školy, a také společně shlédnout filmy Socialistické
Strupčice z roku 1985, Strupčice včera a dnes z roku 2012, na něž navázala druhá
kapitola Vystřihovánky, aneb co ve filmu nebylo. Sérii snímků uzavřely amatérské
záběry bývalého nákupního střediska Jednota den před jeho likvidací, průběh
bourání a nakonec i jeho „pohřeb“ při Svatováclavské pouti 2004.
Všem zúčastněným patří velký dík za zdařilé dílo. V prvé řadě starostovi obce, jenž
celou akci moderoval, čestné stráži, která ve slavnostních uniformách přestála
„útoky“ chladného počasí, ale i všem přihlížejícím, kteří svou účastí dali celé akci
smysl a váhu. Podstatné a nejdůležitější však je, že se lidé v tento neobyčejný
sváteční den sešli a slavili společně!
*Čestnou stráž tvořili: zástupce armády ČR (Jan Kameník), dva členové Vojenskohistorického klubu „Za rodinu!“ z Chomutova v uniformách československých
legionářů, bojujících v letech 1914 -1920 v Rusku, čtyři členové SDH Strupčice
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(Milan Komrska, Karina Jindrová, Petr König a Viktorie Pavlišová), čtyři členové
Mysliveckého spolku Jestřáb Strupčice (Vít Stránský, Antonín Frydrych, Martin
Kreissl a Vladimír Ježek) a tři mladí členové SK Strupčice (Daniel Lenko, Tomáš
Pěnkava a Petr Schöpp). Stráž nesla státní vlajku ČR, vlajku obce, vlajku SDH
Strupčice, vlajku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, historickou vlajku
Československého svazu požární ochrany a vlajku SK Strupčice.
Přehled akcí, které spolek v roce 2018 pořádal nebo na kterých se podílel:
25. 5. Noc kostelů, 9. 6. Stánek Cihlářského muzea s dřevěnými cihličkami při
Dětském dni, 29. 9. Výstava Osudové osmičky obce k 100. výročí vzniku ČSR a
stánek CM s dřevěnými cihličkami při Svatováclavské pouti, 30. 9. Svatováclavský
koncert, 28. 10. Vysazení Stromu republiky, 11. 11. Položení věnce k pomníku
obětem válek u příležitosti Dne veteránů a 100. výročí ukončení 1. světové války.

SPOLEK SV. MARKA SUŠANY
I Sušany mají svůj Strom
republiky. Byl vysazen o jen
o chvíli dřív než strupčický.
Postaral se o to Spolek sv. Marka.
Slavnostnímu zasazení pamětní lípy přihlíželo asi 20 občanů. Svou lopatu hlíny
přihodila ke stromu i nejstarší občanka
Sušan paní Marie Haltuchová. Lípa byla
vysazena v horní části obce v parčíku u
rybníka. Počasí nebylo o nic lepší než
posléze ve Strupčicích. Krátký projev přednesl starosta Luděk Pěnkava, zazněly
hymny ČR a SR, stromu požehnal jirkovský děkan P. Miroslav Dvouletý a na závěr
se rozezněl zvon tamního kostela. Nechybělo ani malé pohoštění. (Aut. Mir. Rokoš)

(Autor příspěvku: Daniela Stašková)

16. prosince uspořádal Spolek sv.
Marka výstavu Betlémů
Program:
15:00 - 17:00 Tradiční jarmark, výstava
Betlémů ve věži kostela sv. Marka
16:30 Rozsvícení Vánoční brány
17:00 - 18:00 Vánoční koledy v kostele
sv. Marka (zpívá Schola sv. Marka)
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STRUPČICE
(podle webu SDH Miroslav Rokoš)
Výjezdy zásahové jednotky
19. září – likvidace sršního hnízda na RD ve Strupčicích
27. září - požár výškové budovy ve Všestudech - planý poplach, jednotka odvolána
5. listopadu - únik kyseliny sírové v průmyslové zóně Joseph u Havraně
Co se dělo u hasičů během podzimu?
22. září
- závody mladých hasičů v Chomutově
6. října
- zahájení celoroční činnosti dorostu a hry Plamen v Bílencích
12. října
- mladí hasiči vsadili 30 slivoní
podle cesty do Všestud v rámci
projektu 72 hodin - Ruku na to!
(Zasaďme Strom svobody)
23. - 24. října
- školení nových nositelů
dýchací techniky
26. října
- opakovací kurz velitelů
10. listopadu
- soutěž mladých hasičů ve
sportovní hale ve Spořicích
19. listopadu
- porada velitelů výjezdových
jednotek v Klášterci nad Ohří
8. prosince
- vepřové hody pro členy SDH Strupčice
A co nás čeká během zimy?
21. prosince
- vánoční besídka na sále hostince Trio pro hasičské ratolesti
26. ledna 2019 - Hasičská zábava ve sportovní hale ve Strupčicích
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Co nám přinesl rok 2018 - vážně i s nadhledem
(autor příspěvku: L. Pěnkava)
LEDEN
 Na návsi jsou umístěné 4 nové lampy veřejného osvětlení, které nahradily 18
nízkých lampiček - už je nikdo neumlátí aktovkou
 Na začátku ledna jsme otevřeli novu budovu přístavby mateřské školky a
zvýšili kapacitu na 68 dětí – no a ta kuchyň, no ta je vymazlená…
 Byla zahájena výstavba nového bytového domu s 12 byty – úrokové sazby na
historickém minimu, tak rychle toho využít
 Ze zaparkovaných aut před školkou ukradli zloději kabelky – děti sedící na
zadních sedadlech tam naštěstí nechali - ještě že ty kriply brzo chytli a zavřeli…
 Myslivecký ples vyprodal sportovní halu 400 hosty, tombola plná zvěřiny,
program obohatili dravci, létali i na pípu - malý pivko pro sokolíka, prosím
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Hasičský ples a opět plno, lidí přes 400, potěšující byla hojná účast hasičů
z cizích jednotek i z Německa a půlnoční překvápko tentokrát v duchu
klášterním – jeptišky a mniši v hasičském sboru - asi blbost, ne?
 staronovým prezidentem ČR byl zvolen Miloš Zeman – hlas lidu, hlas boží,
vyjádřit se mohli všichni
ÚNOR
 Školní spolek uspořádal pro děti akci První vesnická šlápota a šlo se ze Strupčic
přes Vrskmaň do Okořína - snad do ničeho cestou kolem býků a koňů nešlápli...
 Naší školu a obec navštívilo devět zahraničních studentů v rámci projektu
Global Village a zanechali obrovské emoce mezi žáky naší školy - Jusuf
z Maroka viděl sníh poprvé v životě
 Masopustní průvod a masopustní veselení večer v hale – skvělý soutěže, děti i
dospělí v kostýmech a hlavně hodně místa pro všechny děti
 Ples Obce vyprodal halu znovu čtyřmi stovkami lidí, výborná kapela Promile,
všichni se mohli vyfotit v krásných šatech i s hlavním hostem, skupinou Lunetic
– po dvaceti letech se kluci znovu dali dohromady a u našich diváků zanechali
různé dojmy, od naprostého nadšení až po hluboké zklamání
 Ester Ledecká, nová superstar světového sportu přivezla ze zimní olympiády
dvě zlaté, každou z jiného sportu – Cože? Já? Ne, to není přece možný, já ne, to
je asi chyba časomíry…tak fakt jo!
 Slovenskem otřásla vražda novináře Jána Kuciaka – jen proto, že se někomu
nelíbí, co píše…
BŘEZEN
 Zima se nejprve tvářila, jako že vlastně nebude a nakonec mrzne ještě o jarní
rovnodennosti – Vám řeknu paní, co to je za blázinec
 Ve dvoře čp. 50 našly děti rozlitou rtuť na betonu – co nás tam ještě čeká …
 Děti přespaly ve škole při akci Noc s Andersenem – většinou vlastně ani
nespaly a jely pecky až do rána
 Sportovní klub už není jen fotbal, postupně se přidávají nové sporty (stolní
tenis, házená dívek, Spartan, florbal) – sportujících dětí začíná přibývat, hurá
 Sportovní ples vyprodal halu také a se skvělou kapelou Žízeň si hosté užili
super zábavu, výborné přestávkové programy pro sportovní nadšence dobře
doplnili skvělou zábavu - 4 x 400, to je účet za letošní strupčické plesy, no to je
paráda, je vidět, že to děláme dobře!
 Školní spolek připravil pro děti velikonoční dílničku s ukázkami starých tradic –
aby další generace nezapomněli plést pomlázky a barvit vajíčka
DUBEN
 Do funkce šéfa sport. areálu byl jmenován Radim Tlustý - tak ať se léto vydaří
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Při Sušanské pouti byl posvěcen restaurovaný starý kamenný kříž, který jsme
vykopali ze země u pole za vesnicí - stojí u rybníka a hlídá ves jako pes…
 Den Země spojily děti ze školy s akcí Ukliďme Česko a sebrali po vesnici i za
vesnicí přes půl tuny odpadků – kdo to tam kurňa naházel?
 MUDr. Šmejkalová už nechtěla nadále dojíždět do ordinace do Strupčic a
ukončila zde svoji praxi – tak to nezní dobře, náhrada se zatím nenašla…
 Po zápisu máme v mat. školce 64 dětí – to je porce, ale vejdou se tam všechny
 30. dubna jsme vztyčily májky ve všech vesnicích, ale za pár hodin už některé z
nich nějaký „superhrdina“ složil – ve Strupčicích modrý hlídač 206 májku
uchránil celý měsíc
KVĚTEN
 Ve Strupčické smíšence byla zavedena služba PPL – když nejsi doma, nech si
dát balík do krámku… a máš to!
 Výstavba bytovky se komplikuje, nejsou lidi, není materiál – betonárky
nestíhají, cihly v Česku nejsou, vozí je z Německa polskými kamiony…, tady už
svět není v pořádku!
 Farmářské trhy se po loňské úspěšné premiéře opět pořádaly v Okoříně a letos
se program obohatil o vysazení Stromu republiky – až se budou ptát za sto let,
tak my jsme vysadili lípy
 Kdo vyhrál 23. ročník strupčického derby fanoušků Sparta – Slavia si málokdo
pamatuje, ale výsledek 1 sežrané selátko : 1 vypitý sud piva si pamatují všichni
 Po roce znovu proběhla tradiční akce Noc kostelů v obou kostelech, ve
Strupčicích i s vyprávěním o cestě do Indie – země kde včera znamená zítra
 Rekonstrukce tělocvičny po ničivé vichřici byla dokončená opravou podlahy –
no ta se leskne, jako… no… až zrak přechází
 Začalo platit nařízení komise EU o ochraně osobních dat GDPR – medaile za
Blbost roku by tomu slušela
 Letní sezónu sportovního areálu nám zahájili děti již v poledne, počasí bylo
skvělé. Bazén odemknul olympionik Jonáš Kašpar a legendární Beatles vypadali jak před padesáti lety
ČERVEN
 Ministerstvo financí rozhodlo, že na dotaci za halu máme právo a poslalo nám
více než 25 miliónů – takové strupčické Nagano, přeci jen existuje spravedlnost…
ten kámen byl slyšet až do Prahy
 Dětský den v duchu oslav 100 let republiky se spoustou soutěží a atrakcí pro
děti, úžasné počasí, ale po hasičský pěně přišel déšť a šlo se domů – program
zpestřili králíci hopsíci, na konci byly úplně vyskákaný, skočí i metr do výšky!
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Hasiči ve spolupráci s obecním úřadem uspořádali víkendový zájezd do vinných
sklípků na Moravu - byl jednou jeden pokojíček, ale nebyl to obyčejný pokojíček..
 Školní akademie se povedla, prázdniny jsou za dveřmi, další deváťáci se loučí,
1.stupeň úžasně přiblížil jeden školní den, průvod historií znovu připomněl že je
Česku 100 let - „nebyl by popelníček…!“
 Fotbaloví starší žáci přepsali dějiny fotbalového klubu ve Strupčicích a obsadili
v celém kraji 2. místo, nechali za sebou Děčín, Štětí, Ervěnice, Žatec, Kadaň,
Neštěmice, Krupku a další městské týmy - jsou to prostě kluci šikovný a fotbal
žerou
 Nezaměstnanost v ČR klesla na historické minimum, úřady práce nemají koho
do práce nabízet – už pracujou i ti, co nechtěj…
ČERVENEC
 Lukáš Stránský zahájil na svých polích sklizeň česneku na největší rozloze v celé
ČR – dříve jsme byli cibuláři tak teď budeme česnekáři
 Celý svět sleduje fotbalisty - 13 thajských chlapců bylo po deseti dnech
vysvobozeno ze zatopené jeskyně a fotbalový mistr světa je z Francie, ve finále
zdolal Chorvaty – na těch chorvatských plážích to asi muselo vypadat, jedna
velká nekonečná párty
 I u nás je to jako v Chorvatsku, neskutečný sucho, zaléváme o sto šest,
pomáhají i hasiči – a nechčije a nechčije…
 Starý odfrézovaný asfalt jsme dostali darem a zpevnili s ním polní cesty na
Bahňák a na Všestudy a také panelku nad bývalou tratí - vysvětlí mi někdo,
proč frézují tu dobrou silnici na koridoru?
 Oprava kanalizace v Okoříně je dokončená, vše prakticky ve vlastní režii obce –
velký kus práce pánové, klobouk dolů
 POOL párty na bazénu oslovila na čtyři stovky mladých návštěvníků, kteří se
koupali a tančili do dvou do rána – pro střední generaci byla ta muzika dost
nesrozumitelná
SRPEN
 Letošní léto je nejteplejší za 220 let, 1. srpna jsme zaznamenali nejvyšší
návštěvu na bazénu 564 návštěvníků a na soustředění jsme tady měli plno šest
týdnů – a pro každého letní kino
 Prázdninoví brigádníci obecního úřadu malovali školku, natírali autobusové
čekárny, rozhlednu, zábradlí - všechno krásně prokouklo, jen ty jejich zelený
montérky už nikdo nevypere
 Místní hasiči uspořádali pro děti týdenní cyklistický tábor, denně najezdili 15 až
20 km a večer se výborně bavili u táborových her – a vedoucí se poctivě
připravovali na každý den až do rána
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V italském Janově se zřítil dálniční most a vyžádal si 35 obětí – prověřit
všechny mosty, tenhle zavřeme, tenhle shodíme…
 Během léta mohli rodiče vyslat své děti ve dvou týdnech do příměstského
tábora – kapacita naplněna, děti spokojené, tak za rok znova
 Rockový večer po třech letech opět u bazénu, za účasti místních zpěváků
Andrey Benčičové a Víti Vaňouse – byli dobrý
 Ukončení prázdnin pro děti se spojilo se dnem otevřených dveří Sportovního
klubu, který nabízel různé sportovní možnosti pro děti – tak kolik jich od
podzimu přijde trénovat?
ZÁŘÍ
 3. září nastoupilo do školy 16 prvňáčků - připadali si jako v pohádce, ale jen
první den, pak začaly povinnosti…
 V Sušanech uspořádali potřetí sraz historických traktorů, sice se slabší účastí
strojů, zato s větším programem, více občerstvení, nové soutěže – ten štrůdl mi
fakt přijde stejnej jako všechny
 V ulici Pod Tratí bylo nainstalováno nové dětské hřiště uhrazené ze 70%
z dotace – pirátský koráb by se na vodě určitě potopil, kolik je na něm
navěšeno dětí
 Zemřel zpěvák Vláďa Šafránek, kterého mnozí známe i z řady vystoupení ve
Strupčicích – R.I.P.
 Svatováclavskou pouť zpestřila Marcela Březinová, úžasná byla výstava
Osudové osmičky obce Strupčice a letošní cenu Obce Strupčice převzala paní
Pavla Luftová - jen ty kolotočáři, zase jak Vesničko má středisková
 Lékařská ordinace je stále prázdná, inzerát proběhl v novinách, na webovkách,
na internetu – slibujeme, byt dáme, sestru zaplatíme, pivo v potoce, jitrnice na
stromech… a stejně nic
ŘÍJEN
 Chodník směrem ke sportovnímu areálu je zase o kus delší a oprava hřbitovní
zdi je konečně hotová – do roka a do dne
 Komunální volby přinesly drtivé vítězství Sdružení pro rozvoj obce a také
zvýšenou frekvenci u poštovních schránek - dopis sem, dopis tam
 Do projektu 72 hodin se zapojila naše škola a hasiči, a dohromady vysázely 80
ovocných stromů podél cesty k rozhledně a cesty na Všestudy - hlavně vodu,
vodu, vodu…
 Druhý projekt Global Village dětem nepřinesl takové emoce jako poprvé, ale
setkání se s cizinci je pro jazykové schopnosti to nejlepší – I am from China, I
am from Peru, I am from Strupčice…
 Chomutovsko má po 12 letech nového senátora, Přemka Rabase – změní věci
k lepšímu?
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Při příležitosti 100. výročí vzniku republiky jsme v Sušanech a ve Strupčicích
vysadili slavnostně lípy století – po týdnech sucha konečně zapršelo… ale proč
zrovna dneska
LISTOPAD
 Ustavující zastupitelstvo za účasti 50 hostů zvolilo staronové vedení obce,
starostu Luďka Pěnkavu a místostarostu Roberta Hebkého – blahopřejeme,
přejeme hodně úspěchů a pevné nervy
 Oblíbený večerní muzikál v podání dětí ze ZŠ Strupčice na návsi, letos Rebelové,
připomínající rok „osudových osmiček“ – jářku pani, prej zatím to nejlepší…!!!
 Kauza Čapí hnízdo znovu hýbe českou politickou scénou, hnutí ANO však
nadále suverénně vévodí všem průzkumům – Říká čáp, čápovi – „Ty vole, já už
se ti bojím, postavit si hnízdo“
 Martinská zábava zaplnila sál TRIO do posledního místa, martinské víno, ani
martinské pivo nezbylo - konečně se také jednou hospoda naplnila
 Inzultací rozhodčího, kontumační porážkou a velkou ostudou a velkými tresty
skončilo poslední fotbalové mistrovské utkání dospělých – Pískej konec! bylo už
ve 38. minutě
 Skvělý tenisový reprezentant Radek Štěpánek ukončil svoji famózní kariéru –
když chlapi pláčou…
 Naučná stezka po Strupčicích je nově i v mobilní aplikaci pro telefony - stačí
stáhnout aplikaci, překonat tu mrchu lenost a můžeme vyrazit
 V Okořínské ulici jsou nově nainstalovaná betonová svodidla mezi silnicí a
chodníkem - ochrana chodců před bláznivými nezodpovědnými řidiči
s pískajícími gumami a řvoucími motory
PROSINEC
 Po pěti týdnech od výročí republiky zase pršelo, bohužel na mikulášské
odpoledne. To nevymyslíš, všechno mokré, lidi, výzdoba, čerti, andělé aspoň na
závěr skvělý ohňostroj - „až mávnu…“
 Všechny šokovala neskutečně brutální vražda obsluhy benzínky u Velvar, pro
deset tisíc korun a pár cigaret – kam až může zajít zfetovanec bez mozku
 Bytovka s dvanácti byty je dokončená! Přes všechny problémy se termín
protáhl jen o pár dní a brzy budeme předávat novým nájemníkům, už jen pár
týdnů topit a větrat a bude to - 12 bytů, 80 žádostí, to asi na všechny nevyjde…
 Vánoční koncert školy v kostele nám připomněl, že bychom už měli zastavit ten
kolotoč a na chvíli si oddychnout – vánoce jsou jen jednou za rok a děti brzy
vyrostou
 Ordinace stále zůstává prázdná - to by byl krásný vánoční dáreček někoho
sehnat, kdo pomůže?
 Silvestr je vždy na konci a do příštího roku hlavně to zdraví nám všem!
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STRUPČICE
Výpis přijatých usnesení z 61. zasedání Zastupitelstva obce Strupčice,
konaného dne 24. září 2018
61/18 - Zastupitelstvo obce Strupčice po projednání
vzalo na vědomí:
1. informaci o plnění usnesení a nemá k ní připomínky
2. informaci o průběhu výstavby obecního bytového domu s 12 bytovými jednotkami ve
Strupčicích
3. příslib paní Barbory Šandové, že uhradí obci zpětně, konkrétně od roku 2005, pronájem
pozemku p.č. 50/1 v k.ú. Strupčice
4. informaci o výsledcích ankety k udělení Ceny obce Strupčice 2018
5. žádost o vyjádření k záměru výstavby obytné lokality na pozemcích p.č. 296/4 a 296/3 v
k.ú. Strupčice, kterou podala zástupkyně soukromých investorů a vlastníků uvedených
pozemků Ing. Kamila Paterová Bauerová – projektová a inženýrská činnost ve
výstavbě, Saběnice čp. 48
6. žádost paní Michaely Švecové o vydání povolení k poražení 1 ks hrušně na pozemku
p.č. 366/15 v k.ú. Strupčice
7. informaci k hospodaření Sport a kultura s.r.o. Strupčice za měsíce leden – srpen 2018
8. informaci k záměru realizace protlaku pod silnicí v Okořínské ulici ve Strupčicích k
umístění potrubí dešťové kanalizace
9. informaci k záměru vybudování nové příjezdové komunikace k zemědělskému areálu v
Sušanech v režii soukromého investora pana Zdeňka Horáka
10. informaci k reklamaci barvy povrchu podlahy ve sportovní hale ve Strupčicích
přijalo tato usnesení:
1.
určuje
1.01 pořizovatelem zápisu a navrhovatelem usnesení pana Miroslava Rokoše, a
ověřovatele zápisu pana Milana Komrsku a pana Lukáše Stránského
2.
schvaluje
2.01 navržený program svého 61. zasedání beze změn
2.02 uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 30. 8. 2017 mezi obcí
Strupčice a firmou Jiří Kejř – podnik stavebních a zemních prací s.r.o. na výstavbu
bytového domu o 12 bytech ve Strupčicích; předmětem dodatku je prodloužení
termínu dokončení stavby bytového domu do 30. 11. 2018
2.03 prodej části pozemku p.č. 50/1 v k.ú. Strupčice paní Barboře Šandové za odhadní
cenu a prodejní náklady, dle zákresu, jak je přílohou zápisu
2.04 prodej části pozemku p.č. 623/1 v k.ú. Strupčice - m.č. Okořín manželům Brigitě a
Pavlu Šmídovým za odhadní cenu a prodejní náklady, dle zákresu, jak je příl. zápisu
2.05 koupi pozemku p.č. 237/2 v k.ú. Sušany od pana Jindřicha Sinkuleho za odhadní
cenu a prodejní náklady
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2.06 zřízení věcného břemene - služebnosti cesty, k tíži služebného pozemku p.č. 75/5 v
k.ú. Sušany (dle GP č. 206-5/2018) ve prospěch panujícího pozemku p.č. 75/3 v k.ú.
Sušany (dle GP č. 206-5/2018) budoucího kupujícího, Josefa Brabce, bytem Louny,
Dvořákova 1343, zřízeného na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 100,- Kč
2.07 instalaci betonových svodidel do zeleného pruhu mezi silnicí a chodníkem u čp. 103 a
čp. 120 v Okořínské ulici ve Strupčicích firmou Laufer a spol. s.r.o. Chomutov v ceně
179 383 Kč vč. DPH
2.08 Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb pro území obce s rozšířenou
působností (ORP) Chomutov na období 2018 – 2021
2.09 že o udělení Ceny obce Strupčice 2018 rozhodne hlasováním "per rolam" (po emailu) dne 26. 9. 2018 po ukončení internetové ankety s tím, že v souladu
s výsledkem tohoto hlasování bude doplněno usnesení o udělení ceny obce (č.
61/18-3.01)
2.10 pořízení domovní čističky odpadních vod (DČOV) pro budovu čp. 46 v Okoříně, která
je ve vlastnictví obce Strupčice
2.11 poskytnutí finančního příspěvku panu Martinu Jakabovi na pořízení domovní čističky
odpadních vod (DČOV) pro rodinný dům na pozemku p.č. 689/42 v k.ú. Strupčice –
m.č. Okořín ve výši 85 000 Kč
2.12 úpravu rozpočtu obce Strupčice na rok 2018 – rozpočtové opatření č. 3/2018 s tím, že
celkové příjmy rozpočtu se zvyšují o 26 642 500 Kč a celkové výdaje rozpočtu se
zvyšují o 1 096 000 Kč, což znamená zvýšení přebytku o 25 546 500 Kč
2.13 prodloužení chodníku u hřbitova ve Strupčicích ke zpevněné parkovací ploše za
zahradou domu čp. 194
3.
uděluje
3.01 s přihlédnutím k veřejnému hlasování Cenu obce Strupčice 2018 paní Pavle Luftové
4.
odkládá
4.01 vyjádření k záměru výstavby obytné lokality na pozemcích p.č. 296/4 a 296/3 v k.ú.
Strupčice v režii soukromých investorů na příští zasedání a ukládá starostovi pozvat
investora nebo jeho zástupce na příští zasedání zastupitelstva obce
5.
doporučuje
5.01 starostovi, vyhovět žádosti paní Michaely Švecové o vydání povolení k poražení 1 ks
hrušně na pozemku p.č. 366/15 v k.ú. Strupčice
Výpis přijatých usnesení z ustavujícího (1.) zasedání Zastupitelstva obce Strupčice,
konaného dne 1. listopadu 2018
1/2018 - Zastupitelstvo obce Strupčice po projednání
vzalo na vědomí:
11. zřízení kulturní komise při Obecním úřadu Strupčice ve složení: předsedkyně Ing.
Karolína Poláková a členové pan Jan Kameník ml. a Mgr. Gabriela Hebká
12. zřízení komise pro údržbu obce při Obecním úřadu Strupčice ve složení: předseda Ing.
Ivan Pavliš a členové pan Jiří Stránský st. a Ing. Jan Malant
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13. informaci, že stávajícímu jednateli společnosti Sport a kultura Strupčice s.r.o. nelze dle
§ 5 odst. 2 zákona č. 159/2006, o střetu zájmů, v platném znění, poskytovat odměnu za
výkon funkce jednatele uvedené společnosti
14. informaci, že současná právní úprava již neumožňuje vyplácet jednorázové odměny
bývalým členům zastupitelstva obce, kterým skončil zastupitelský mandát, a nejsou
členy nového zastupitelstva
přijalo tato usnesení:
1.
určuje
1.01 pořizovatelem zápisu a navrhovatelem usnesení pana Miroslava Rokoše a
ověřovateli zápisu pány Mgr. Ing. Roberta Hebkého a Milana Komrsku
1.02 v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
2.
schvaluje
2.01 navržený program svého ustavujícího (1.) zasedání beze změn
2.02 volbu jednoho místostarosty
2.03 tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem, který navrhl předsed. zasedání
3.
zřizuje
3.01 finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné
4.
volí
4.01 starostou obce Strupčice pana Luďka Pěnkavu
4.02 místostarostou obce Strupčice Mgr. Ing. Roberta Hebkého
4.03 předsedkyní finančního výboru Ing. Michaelu Švecovou
4.04 předsedou kontrolního výboru pana Milana Komrsku
4.05 členy finančního výboru pana Lukáše Stránského a pana Jaroslava Vostrého st.
4.06 členem kontrolního výboru pana Radka Podmanického
4.07 členkou kontrolního výboru paní Irenu Hudákovou
4.08 členy školské rady při Základní škole a Mateřské škole Strupčice pány Mgr. Ing.
Roberta Hebkého a Josefa Pěnkavu
5.
stanovuje
5.01 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích v platném znění a v
souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, v platném znění, odměny neuvolněným členům
zastupitelstva obce Strupčice v následující výši:
a) neuvolněný člen zastupitelstva ve funkci místostarosta
15 000 Kč za měsíc
b) neuvolněný člen zastupitelstva ve funkci předseda výboru zastupitelstva nebo
předseda komise, zřízené starostou obce
2 700 Kč za měsíc
c) neuvolněný člen zastupitelstva ve funkci člen výboru zastupitelstva nebo člen
komise, zřízené starostou obce
2 200 Kč za měsíc
d) neuvolněný člen zastupitelstva bez další funkce
1 300 Kč za měsíc
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Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka
ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastní.
5.02 v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích v platném znění, že nečlenům
zastupitelstva, kteří vykonávají funkci člena výboru zastupitelstva nebo člena komise
zřízené starostou obce, bude poskytována odměna ve výši 900 Kč měsíčně. Odměna
bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne
ustanovení do funkce.
5.03 začátky zasedání Zastupitelstva obce Strupčice na 18:00 hod.
5.04 termíny zasedání Zastupitelstva obce Strupčice pro zb. r. 2018 takto: 12. 11. a 17. 12.
6.
potvrzuje
6.01 jako jediný společník, vykonávající funkci valné hromady společnosti Sport a kultura
Strupčice s.r.o., ve funkci jednatele uvedené společnosti pana Luďka Pěnkavu
7.
deleguje
7.01 zástupcem obce Strupčice na zasedání valné hromady Dobrovolného svazku obcí
Chomutovsko starostu obce pana Luďka Pěnkavu, a to na celé funkční období let
2018 – 2022
Výpis přijatých usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Strupčice,
konaného dne 12. listopadu 2018
2/2018 - Zastupitelstvo obce Strupčice po projednání
vzalo na vědomí:
1. informaci o plnění usnesení a informaci o vyřízení dotazů a připomínek z předešlého
zasedání zastupitelstva a nemá k nim připomínky
2. poděkování bývalým členům zastupitelstva za odvedenou práci pro obec
3. informaci ke stavu výstavby obecního bytového domu s 12 bytovými jednotkami ve
Strupčicích ke 12. 11. 2018
4. „Statické posouzení trhlin bytového domu čp. 121 ve Strupčicích“, vypracované
projektovou a statickou kanceláří POVOING Chomutov a informaci o probíhající opravě
odvodnění základů bytového domu čp. 121
5. zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva obce Strupčice dne 5. 11. 2018 a
nemá k ní připomínky
6. informaci o zahájení prací na projektové dokumentaci „Napájení Srpiny z průmyslového
vodovodu Nechranice“
7. informaci k výškové nerovnosti vozovky v horní části Holešické ulice ve Strupčicích,
jejímu označení stran bezpečnosti a možnosti řešení její opravy
8. informaci o možnostech uplatnění nároku z vadného plnění (reklamační řízení)
barevného řešení povrchu podlahy ve sportovní hale v rámci soudního řízení
přijalo tato usnesení:
1.
určuje
1.01 pořizovatelem zápisu a navrhovatelem usnesení pana Miroslava Rokoše, a
ověřovateli zápisu Ing. Ivana Pavliše a pana Radka Podmanického
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2.
schvaluje
2.01 program svého 2. zasedání včetně navržených změn a oprav, jak je uvedeno v zápisu
2.02 Jednací řád Zastupitelstva obce Strupčice, jak je přílohou zápisu a včetně navržené
změny, jak je uvedena v zápisu
2.03 návrh rozpočtu obce Strupčice na rok 2019, jak je přílohou zápisu
2.04 záměr prodat část pozemku p.č. 50/1 v k.ú. Strupčice, dle zákresu, jak je přílohou
zápisu
2.05 úpravu rozpočtu obce Strupčice na rok 2018 - rozpočtové opatření č. 4/2018 s tím, že
rozpočet obce se na příjmové i výdajové straně zvyšuje o 47 800 Kč
2.06 poskytnutí finančního příspěvku paní Kateřině Čutríkové na pořízení domovní čističky
odpadních vod (DČOV) pro rodinný dům na pozemku p.č. 689/43 v k.ú. Strupčice –
m.č. Okořín ve výši 85 000 Kč na základě předložené žádosti
3.
odkládá
3.01 schválení změn projektu nové kuchyně základní školy ve Strupčicích na příští
zasedání
4.
souhlasí
4.01 se zřízením věcného břemene k pozemkům p.č. 480/39 a 754 v k.ú. Strupčice ve
prospěch ČEZ Distribuce, a.s. a zároveň s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a s dohodou o umístění stavby č. IV-12-4016953/001CV
Strupčice, 480/21, 1x OM mezi obcí Strupčice a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou
společností OMEXOM GA Energo s.r.o.
5.
doporučuje starostovi
5.01 vyhovět žádosti pana Igora Konoreva o vydání povolení k poražení 1 ks dřeviny –
hlohu na pozemku p.č. 295/1 v k.ú. Strupčice

Zápisy ze zasedání Zastupitelstva obce Strupčice v úplném znění
jsou občanům k dispozici na Obecním úřadu ve Strupčicích!
Nářadí – půjčovné
Obec zapůjčuje:
vibrační deska – 300 Kč/den, 600 Kč/víkend
výsuvný žebřík – 300 Kč/den, 600 Kč/víkend
lešení 0,6 x 2,0 m, výška 4 m – 300 Kč/den, 600 Kč/víkend
kontejner na odvoz odpadu – 1 000 Kč + poplatek za skládkovné
osobní automobil Opel – 10 Kč/km + 140 Kč/hod.
multikára – 10 Kč/km + 140 Kč/hod.
nákladní automobil Avia – 24 Kč/km + 140 Kč/hod.
křovinořez po pracovní době – 100 Kč + úhrada obsluze dle vzájemné dohody
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ÚŘADY, ORGANIZACE A SLUŽBY V OBCI STRUPČICE - PROVOZNÍ DOBY, TELEFONY:
Obecní úřad
tel. 474 685 125
Sportovní areál
Základní škola
Školní kuchyně
Obvodní lékařka
- poliklinika Jirkov

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., www.obec-strupcice.cz
Vedoucí areálu 724 920 869 / Rezervace haly 731 654 972
Rezervace venkovních hřišť 733 714 930, www.sportareal-strupcice.cz
tel. 474 685 127
Mateřská škola:
tel. 474 345 434
tel. 474 685 036
Školní družina:
tel. 474 685 037
pondělí 7,00 - 14,00 hod., úterý a čtvrtek 11,15 - 18,00 hod.,
středa 7,00 – 13,00 hod. a pátek 7,00 – 10,00 hod., tel. 777 203 444

Dětská lékařka
Obecní knihovna
Pošta
Sběrný dvůr
Strupčická smíšenka

pondělí 12,30 - 15,00 hod., středa 7,30 - 10,00 hod., tel. 474 685 010
středa a neděle 16,00 - 18,00 hod.
pondělí - pátek 9,00 - 10,00 hod. a 14,00 - 16,00 hod., tel. 474 685 111
pondělí, středa a pátek 15,00 - 17,00 hod., sobota 9,00 - 11,00 hod.
pondělí - pátek 7,00 - 11,15 a 12,15 - 16,00 hod., sobota 7,30 - 11,00 hod.
tel. 721 647 431
SDH Strupčice (hasiči) Milan Komrska – starosta SDH, tel.: 603 836 266
Tomáš Pinkas – velitel výjezdní jednotky, tel.: 702 294 863
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.,
tel. 601 202 802
sobota 13,00 - 1,00 hod., neděle 13,00 - 22,00 hod.,
Vinotéka u Hudáků čp. 204 denně od 17.00 do 21.00 hod. kromě čtvrtků a nedělí, tel. 733 748 995
Hospůdka na návsi
úterý, středa a neděle 18,00 - 22,00 hod., pátek a sobota 18,00 - 23,00 hod.
Okořín čp. 46
pondělí a čtvrtek zavřeno.
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
Autodoprava
Milan Komrska tel.: 603 836 266
Ubytování Šárka a Dominika – Strupčice 33 a Strupčice 14, tel.: 774 105 425
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, tel. 777 339 207, email:
majrei@seznam.cz
Poradenský psycholog a psychoterapeut v oblasti rizikového chování, drogové závislosti, problémy s alkoholem, odvykání kouření. Mgr. Milan Šafařík, Strupčice, Holešická 271, tel. 773 868 877,
email: milan.safarik@seznam.cz,
Oprava veřejného osvětlení
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. Vychází ve Strupčicích 4x ročně, zapsán do evid. period. tisku pod ev.č. MKČR E 10292
distribuován je zdarma. Číslo 82 vyšlo 17. 12. 2018. Redakce: Miroslav Rokoš a Luděk Pěnkava. Autoři a zdroje
fotografií: Miroslav Rokoš, Luděk Pěnkava, Věra Stehlíková, archivy ZŠ a MŠ, SK a SDH Strupčice.
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Sport a kultura Strupčice Vás srdečně
zve do sportovní haly ve Strupčicích na
následující společenské akce v plesové
sezoně 2019:
Myslivecký ples v sobotu 12. ledna
Hasičskou zábavu v sobotu 26. ledna
Dětský maškarní bál v pátek 15. února
Ples obce Strupčice v sobota 16. února
Sportovní ples v pátek 22. března
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