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Vážení čtenáři Občasníku,
sluníčko už nás začalo po deštivém květnu zásobovat horkými letními dny
a před námi jsou týdny dovolené a prázdnin. Místní koupaliště se už plní dětmi,
které si možnost využít sportovní areál za bezkonkurenční cenu, užívají plnými
doušky. A my dospělí se jistě dočkáme chvilky volného času o prázdninách.
V obci se hlavní pozornost věnovala chystanému projektu brownfieldu z
bývalých jatek v čp. 20. Objekt již obec koupila a projekt na rekonstrukci je před
dokončením. V červenci bude obec žádat o poskytnutí dotace ze státních
prostředků na rekonstrukci celého objektu pro podnikatelské využití. Další
velkou akcí je zahájení opravy věží na strupčickém kostele. Do obou věží už
značně zatékalo. Také krov střechy je však v daleko horším stavu, než se
čekalo, dvě stě čtyřicet let je prostě dvě stě čtyřicet let. Ve 26. týdnu se chystá
snesení malé věže jeřábem na zem, bude to jistě velkolepé „divadlo“.
Na jaře jsme se také mohli skvěle pobavit na kulturních akcích ve
sportovním areálu. Jak zahajovací akci sezony, tak především dětský den
navštívily stovky lidí. Obě akce se setkaly s velmi kladným ohlasem, přeci jen
Jakub Kohák je velké lákadlo a skupina Kabát nebo Queen jakbysmet. A dětský
den i bez velké propagace naplnil sportovní areál k prasknutí. Další skvělé
kulturní zážitky si můžete užít i během léta (viz poslední stránka občasníku).
Přeji všem krásné prázdniny, hodně výletů po krásách naší vlasti a
užívejte letní pohodu.
Luděk Pěnkava, starosta obce
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 CO NOVÉHO V OBCI (autoři příspěvků: Mir. Rokoš a Luděk Pěnkava)
Oprava části střech základní školy je hotova
V průběhu března a dubna opravila firma Tesařství Pavlík z Vysoké Pece část střech
v Základní škole ve Strupčicích. Jednalo se o opravu střechy nad chodbami pavilonů
II. stupně ZŠ, nad školním bytem nad kotelnou a dvěma vedlejšími učebnami.
Oprava vyšla na 471 tis. Kč vč. DPH.
Nový obecní bytový dům čp. 301 byl předán do užívání
4. března rozdělilo zastupitelstvo obce mezi nové nájemníky 12 bytů o velikosti cca
77 m2 a 57 m2 v novém bytovém domě čp. 301 ve Strupčicích. Nájemníci byty
obsadili během dubna a pomalu se zabydlují.
Nový sklad hraček v mateřské škole
Mateřská škola disponuje od dubna novým
plechovým skladem venkovních hraček pro
děti, které školku navštěvují. Sklad pořídila
obec. Jeho povrchová úprava imituje dřevo,
proto „domeček“ pěkně zapadá do zeleného
prostředí zahrady naší mateřinky.
Finanční kompenzace uzavřela reklamaci
povrchu podlahy ve sportovní hale
Dva roky se obec dohadovala se zástupcem společnosti Becker Sport o reklamaci
barvy povrchu podlahy ve sportovní hale ve Strupčicích (dodaná barva neodpovídala
vzorníku). Po dlouhých „tahanicích“ dodavatel přislíbil, že podlahu během letošního
dubna přetře, ale nakonec si vše rozmyslel a přistoupil na finanční vyrovnání ve výši
50 000 Kč.
Oprava velkého komína v areálu bývalé cihelny finišuje
Oprava velkého komína v bývalé Hennlichově cihelně se
chýlí ke zdárnému konci. Komín je sice o cca 2 m nižší, ale
i tak tvoří jednu z dominant Strupčic, a připomíná zašlou
slávu a věhlas strupčických cihel. „Komínáři“ mu udělali
pěknou korunu, ještě bude kompletně opatřen novými
„obručemi“, osazen revizními dvířky a také napenetrován
ochranným nátěrem, aby vydržel dalších sto let.
Začala oprava věží kostela ve Strupčicích
Se začátkem května zahájila všestudská firma Kejř opravu
věží strupčického kostela sv. Václava. Práce probíhají.
Velká věž bude opravována na místě, z lešení, které se v současné době kolem věže
dokončuje. Základní práce zahrnují odstranění staré krytiny, vyměněnu ztrouchnivělých trámů a bednění, a položení nové krytiny, tj. modřínových šindelů. Malá věž
bude sejmuta a opravena na zemi, patrně bude vyrobena kompletně nová, rovněž
pokrytá modřínovým šindelem. Po opravě by se měla usadit zpět. Vznikl však
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problém, že krov je ve velmi špatném, lze říci v havarijním stavu a bude proto nutné
v podstatě rekonstruovat třetinu střechy, což však není předmětem zakázky a v
rozpočtu obce nejsou na tuto práci vyčleněny finanční prostředky. Stav krovu nyní
posuzuje mykolog, statik a další odborníci. Je snaha sehnat na tyto dodatečné práce
dotaci, ale dotační fondy jsou pro letošek většinou již vyčerpány.
Pracovníci obecního úřadu Strupčice mají od června nové emaily
Starosta obce, pan Luděk Pěnkava - email: starosta@obec-strupcice.cz
Podatelna – pokladna, paní Andrea Levická - email: podatelna@obec-strupcice.cz
Referentka byt. hospodářství, paní Barbora Šandová - email: byty@obec-strupcice.cz
Kadeřnictví a nově i kosmetika. A možná i pedikúra!
Před časem avizované znovuotevření provozovny kadeřnictví a nově i kosmetiky ve
dvoře obecního úřadu ve Strupčicích se z administrativních důvodů protáhlo, ale
v brzké době by mělo k němu konečně dojít. Služby budou poskytovat paní Vendula
Chrpová a Eva Čermáková. Jedná se i o možnosti poskytování pedikérských služeb
paní Naděždou Tourkovou v zatím nevyužité ordinaci praktického lékaře v DPS.
Rekonstrukce kuchyně a jídelny Základní školy Strupčice
Počet žáků základní školy se neustále zvyšuje a kapacita stávající školní kuchyně a
jídelny přestává stačit. Obec proto nechala vypracovat projekt rekonstrukce kuchyně
a jídelny. Projekt zpracoval projektant pan Petr Vachulka. Podstatou projektu je
přesun kuchyně do uvolněného bytu po panu Abrahámovi ve staré zelené školní
budově čp. 29 a následné prodloužení jídelny do uvolněného prostoru po stávající
kuchyni. Dne 31. 5. 2019 bylo na profilu zadavatele, tj. obce Strupčice, zveřejněno vyhlášeno zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětné rekonstrukce s tím, že
nabídky lze podávat do 20. 6. 2019 v papírové podobě. Jedná se o zakázku malého
rozsahu, kde není nutné předkládat nabídky elektronicky. Předpokládaná hodnota
zakázky činí 4,6 mil. Kč a předpokládaný termín otvírání obálek je 20. 6. 2019, s
tím, že termín se může posunout z důvodů případně vznesených dotazů ze strany
předkladatelů nabídek.
Bývalá strupčická jatka by mohla sloužit podnikatelům
Obec chce za pomoci dotace na revitalizaci podnikatelských brownfiedů zakoupit a
zrekonstruovat objekt bývalých jatek čp. 20 na návsi ve Strupčicích, jehož vlastníkem je společnost Jatka Strupčice s.r.o. v likvidaci. Kupní cena činí 3,5 mil. Kč. Po
rekonstrukci by měl objekt sloužit k podnikání formou pronájmu jednotlivých
prostorů. V přední části se uvažuje o středisku služeb, např. kadeřnictví, kosmetika,
pedikúra, prodejna smíšeného zboží, kanceláře, šicí dílna apod. Z bývalé výrobny
jatek pak zřídit dvě výrobní haly pro drobnou výrobu nebo opravnu. Zadní stodola a
bývalý kravín by se měly zbourat. Projekt zpracovává projekční ateliér Prostor 008
z Prahy pod vedením Ing. Arch. Martina Rösslera, který spolupracuje na místní
úrovni s projektantem panem Michalem Koblížkem z Okořína. Celkové náklady na
pořízení objektu, zpracování projektu a vlastní rekonstrukci by se měly pohybovat
mezi 35 - 40 mil. Kč. Výzva k podávání žádostí o dotaci bude vyhlášena v červenci.
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Je potřeba vyměnit 90 let staré potrubí, jež přivádí pitnou vodu do Strupčic
To, že se čím dál tím více projevuje
nedostatek pitné vody ve Strupčicích,
většinou všichni dobře víme. Nejvíce je to
patrné v letních měsících v podvečer ve
výše položených místech. Další problém
vzniká při zvýšení tlaku vody ze strany
provozovatele, který se tímto opatřením
snaží
„dohnat“
chybějící
kubíky
v potrubí, jenže pak vodovodní řad na
mnoha místech praská. O tom jsme se
přesvědčili pro změnu letos na jaře, kdy to bylo takřka na denním pořádku. Situaci
by mohla zlepšit výměna starého ocelového přívodního potrubí z roku 1929 o
průměru 100 mm a délce cca 1,5 km z Okořína do Strupčic. Pokud vše dobře
dopadne, mohlo by k tomu dojít už v příštím roce. To však záleží na majiteli potrubí,
Severočeské vodárenské společnosti, a jeho provozovateli, Severočeských
vodovodech a kanalizacích. Dostatečný přísun pitné vody je limitující podmínkou
pro přípravu dalších dvou obytných zón, jednak pro obytnou zónu Pod Tratí II
v režii soukromého investora, ale i pro obytnou zónu K Rybníku II v režii obce.
Hlavní vodovodní řad ve Strupčicích má průměr 160 mm a je z PVC, tzn., že je o
něco novější – z roku 1974.
Obytná zóna K Rybníku II
Hlad po stavebních parcelách neochabuje. Každou chvíli se na obecním úřadu někdo
ptát, zda jsou v obci na prodej stavební pozemky. Přípravu pozemků pro výstavbu
rodinných domů má obec v záměru v rámci tzv. obytné zóny K Rybníku II, která by
měla vzniknout na poli ve vlastnictví obce, navazující na obytnou zónu K Rybníku I
(směrem k Okořínu). V současnosti zpracovává projektant pan Michal Koblížek
projektovou dokumentaci a ta je již z větší části hotová. Teoreticky bude možné
vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele zakázky na podzim letošního roku a práce by
mohly začít na počátku roku 2020, což je první možnost. Druhou možností je, akci
zatím nerealizovat a počkat na pozdější dobu. Při realizaci projektu bude nezbytné
požádat o úvěr, ať už bude stavba realizovaná hned nebo později. Vložené
prostředky se však v podstatě „ihned“, tj. cca do roka, obci vrátí v ceně pozemků, na
rozdíl od investice do výstavby bytového domu, která se bude obci vracet 30 let!
Jediným „zádrhelem“ je zajištění dostatku pitné vody pro obec, ale ten by se mohl
příští rok vyřešit. Zóna K Rybníku bude patrně poslední větší stavební zónou
realizovanou v režii obce. Ještě by mohlo vzniknout několik stavebních parcel
v lokalitě nad tzv. starým hřištěm, pokud je jejich majitel, společnost Coal Services,
obci prodá. Dále už bude záležet jen na soukromých investorech. Jednak by mělo
„vyrůst“ 12 dvojdomků na poli za Pomahačovými (obytná zóna Pod Tratí II), a další
„volný“ prostor, určený Územním plánem obce pro výstavbu, je pole za školou,
v držení 1. Pražské stavební.
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Zda obec získá „šachetní“ pozemky, není zatím jasné
O tom, zda společnost Coal Services prodá obci pozemky nad tzv. starým hřištěm ve
Strupčicích, není zatím rozhodnuto, obec čeká na cenovou nabídku.
Příjezdová komunikace k zemědělskému areálu v Sušanech
Zdá se, že budování nové příjezdové
cesty od hlavní silnice k zemědělskému areálu v Sušanech v režii pana
Zdeňka Horáka začalo. Lze jen doufat,
že práce budou brzo hotovy ke
spokojenosti
všech
sušanských
obyvatel, které sužuje ježdění těžké
zemědělské techniky přes ves.
I sběrný dvůr začíná být malý
Jak se obec rozrůstá, přestává stačit i
kapacita stávajícího sběrného dvora o ploše 840 m2. Do provozu byl uveden v lednu
2002, kdy měla obec 620 obyvatel a dnes jich má přes 1000. Se vzrůstajícím počtem
obyvatel se zvyšuje i množství odpadu, které obyvatelstvo vyprodukuje a které je
nezbytné třídit. Když obec kupovala objekt čp. 50 vedle obecního úřadu, bylo to se
záměrem, vybudovat v něm výhledově nový sběrný dvůr. Jak by měl být sběrný
dvůr uspořádán, aby splňoval současné legislativní i praktické nároky, ukáže studie,
kterou bude nezbytné zpracovat, než se obec do něčeho takového pustí. Pro účely
sběrného dvora by byla využita prostorná stodola a případně část pozemku v proluce
mezi stodolou a objektem bývalé pošty. Plocha nového sběrného dvora by se mohla
pohybovat kolem 1200 m2. Zda to bude stačit, napoví zmíněná studie. Určitě není
technicky ani personálně možné, provozovat dva sběrné dvory. Na realizaci projektu
lze získat dotaci ve výši 85%. Termín pro podávání žádostí o dotaci je od 1. 9. 2019
do 3. 2. 2020. Pokud se se má tento termín stihnout, je potřeba ve věci začít
neprodleně jednat, tzn., že zastupitelstvo by mělo, co nejdříve rozhodnout, zda nový
sběrný dvůr ano či ne.
Sběr jedlých olejů a tuků
V nejbližší době budou k dispozici sběrné nádoby na použitý jedlý olej a tuk. Tento
odpad často končí v kanalizaci, kam rozhodně nepatří. Více informací v příloze.
Dotaci na dětská hřiště v osadách obec letos nezíská
Obec požádala Ministrerstvo pro místní rozvoj o poskytnutí 70% dotace na pořízení
herních prvků pro dětská hřiště v Okoříně, Hošnicích a Sušanech. Jednalo se o tři
velké herní sestavy, včetně montáže (tzv. na klíč) v celkové ceně 941 529 Kč vč.
DPH. Podle čerstvě obdržené informace, obec se žádostí neuspěla.
Projekt „Dotace vody v Srpině z Průmyslového vodovodu Nechranice“
Pro uvedený projekt, který by měl řešit nedostatek vody v Srpině (zejména v letních
měsících a po ukončení čerpání vod z předpolí dolu Vršany) byla konečně schválena
trasa ze Sušan k Okořínu. Realizace by měla proběhnout v příštím roce.
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Volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 24. a 25. května 2019
výsledky ve volebním okrsku Strupčice
Počet zapsaných voličů
Voleb se zúčastnilo
Počet platně odevzdaných hlasů
Procento účasti

757
192
189
25,36

Pořadí Politické uskupení (číslo)

Lídr

1
ANO 2011 (30)
2
Svoboda a př. demokracie - T.Okamura (SPD) (28)
3
ODS (5)
4 - 5 KSČM (9)
4 - 5 Koalice STAN, TOP 09 (26)
6
ANO, vytrollíme europarlament (6)
7 - 8 PRO Zdraví a Sport (19)
7 - 8 Česká pirátská strana (27)
9
ČSSD (7)
10 - 11 Vědci pro Českou republiku (16)
10 - 11 KDÚ - ČSL (39)
12 - 14 Romská demokratická strana (2)
12 - 14 HLAS (24)
12 - 14 Agrární demokratická strana (31)
15 - 16 Koalice Rozumní, ND (10)
15 - 16 Koalice Svobodní, Liberland a Radostné Česko (25)
CELKEM

D. Charanzová
Ivan David
Jan Zahradil
Kat. Konečná
Jiří Pospíšil
L. Schejbalová
Václav Kubata
Marcel Kolaja
Pavel Poc
Ivan Holoubek
Pavel Svoboda
Miroslav Tancoš
Pavel Telička
Pavel Šrámek
A. B. Bartoš
Vít Jedlička

osob
osob
hlasů
%

Počet % obdrž.
hlasů
hlasů
73
22
18
16
16
11
7
7
5
3
3
2
2
2
1
1
189

38,62
11,64
9,52
8,47
8,47
5,82
3,70
3,70
2,65
1,59
1,59
1,06
1,06
1,06
0,53
0,53
100,00

Ostatní politická uskupení nezískala žádný hlas. Celkem kandidovalo 39 uskupení.

Z KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA OBCE
(autoři příspěvků: Luděk Pěnkava a Miroslav Rokoš)
Plesovou sezonu uzavřel sportovní ples
Sportovní ples v pátek 22. března ukončil letošní plesovou sezonu. Na 450 hostů se
dobře pobavilo při muzice dvou kapel, Žízeň a 3D, které patří mezi nejlepší v celém
regionu, a o přestávkách při sportovních soutěžích. Nechyběla ani bohatá tombola.
Stará láska nerezaví
V sobotu 6. dubna se uskutečnil zájezd do Strašnického divadla na představení
s výše uvedeným názvem.
Pouť ve znamení sušanského patrona
V pátek 26. dubna se konala večerní poutní mše s biskupem v sušanském kostele
sv. Marka, na kterou navázala 27. dubna sobotní Svatomarkovská pouť na
sušanské návsi. Více v rubrice Spolku sv. Marka.
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Stavění máje, pálení čarodějnic a prvomájové oslavy
Jako každý rok, tak i letos, jsme v podvečer
30. dubna stavěli ve všech našich vesnicích
májky. Ve spolupráci obcí Malé Březno,
Strupčice a Všestudy, se do každé vesnice
dovezla jedna. Ale v Okoříně si stále ještě
potrpí na raritu, proto měli májky dvě, obě
na jedné návsi, jednu v horní a druhou v
dolní části. Ve Strupčicích se pak ve dvoře
Obecního úřadu sešlo na 300 lidí, kterým
hrála skupina Ještěři. Zajištěn byl program
pro děti o sladké odměny a samozřejmě odměnu dostaly také všechny maskované
čarodějnice. Ale po setmění se čarodějnice spálily a v panujícím větru to byl trochu
adrenalin. Vše však dobře dopadlo, akce se vydařila, a tak se mohlo druhý den
dopoledne vyrazit do prvomájového průvodu, který letos zavítal i do sousední
Vrskmaně. Organizovali ho obyvatelé ulice U Cihelny ve spolupráci s našimi hasiči.
Průvod projel Okořínem, Vrskmaní (kde byl uvítán, jak se patří, chlebem a solí) a
nakonec i celými Strupčicemi, kde po kontrole hlídkou „Veřejné bezpečnosti“
„zakotvil“ ve sportovním areálu.
Fotbalové derby Sparta – Slavia
Již po čtyřiadvacáté se v úterý 7. 5.
konalo strupčické fotbalové derby
fanoušků Sparty a Slávie. Ačkoliv v
první fotbalové lize vládne Slavia, ve
strupčických utkáních už má několik
let navrch Sparta a také tentokrát
zvítězila. To ale není vůbec důležité, důležitější je, sejít se. Již po desáté se toto
derby hrálo jako memoriál Petra Formánka. Letošní týmy byly výrazně omlazené a
je škoda, že se na utkáních neobjevuje více hráčů z generace našeho kamaráda Péti.
Snad se všichni zmobilizují příští rok, kdy se utkání dočká své čtvrtstoleté historie.
Venkovské farmářské trhy v Okoříně
V sobotu 11. května se v Okoříně uskutečnily
již potřetí Venkovské farmářské trhy, pořádané
ve spolupráci obce Strupčice a MAS Západní
Krušnohoří. Nabídka stánkového prodeje byla
bohatší než minulých letech a rovněž chovatelská výstava byla velmi pěkná, ale počasí
organizátory hodně pozlobilo. Déšť zkrápěl jak
dopolední farmářské trhy, tak i odpolední
program, který zahájil dětský pěvecký sbor
strupčické školy. Celé odpoledne doprovázela skupina Alibi a to nejen muzikou, ale
i pestrým programem pro děti. Závěr patřil večernímu promítání na návsi.
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Další zájezd do divadla
11. května odpoledne se uskutečnil další zájezd do pražského divadla Studio DVA,
na divadelní adaptaci hudební pohádky Šíleně smutná princezna.
Tradiční „Májová“
V neděli 12. května proběhla tradiční májová pobožnost u zdejší kapličky P. Marie.
Otevření strupčické letní sezony
Slavnostní zahájení letní sezony sportovního areálu ve Strupčicích se konalo v
sobotu 18. května. Stalo se tak již
potřinácté a letos se akce vydařila nad
očekávání výborně. Hlavním plusem bylo
nádherné počasí, při němž se měsíc
v úplňku usmíval na návštěvníky celou
noc. Program byl opravdu skvostný, vždyť
akci provázel nejen tradiční moderátor Jiří Formánek, ale letos navíc také skvělý
bavič Jakub Kohák, který se zhostil nejen role moderátora, ale také fotomodela.
Fotku s ním si odnesli skoro všichni. Početnou návštěvu téměř pěti stovek lidí
roztleskalo také vystoupení formace Stardance seniors. Hlavními „taháky“ ale byla
vystoupení dvou znamenitých revivalových skupin a to Kabátů a Queenů. Obě
kapely svými největšími hity naplnily travnatý taneční parket. Akci uzavřel
ohňostroj a diskotéka Jirky Formánka. Podle slov mnoha návštěvníků to byla jedna
z nejpovedenějších „zahajovaček“ sezóny za poslední léta.
Noc kostelů popáté
V pátek 24. května proběhl další ročník Noci kostelů ve strupčickém a sušanském
kostele. Více viz rubriky Spolku přátel památek obce Strupčice a Spolku sv. Marka.
Dětský den – 50. let s Čtyřlístkem
V neděli 2. června potěšil místní i přespolní drobotinu Dětský den ve sportovním
areálu ve Strupčicích. Počasí poprvé představilo svou skutečně letní tvář, horko bylo
k zalknutí. Teplota vody v bazénu sice jen lehce překročila 20°C, ale děti na to
nedbaly a užívaly si koupání. Na přípravě a
organizaci se podílel učitelský sbor a starší
žáci ZŠ. Tématem letošního DD bylo 50.
výročí Čtyřlístku. Soutěžní úkoly o ceny
z tomboly si přišlo vyzkoušet neuvěřitelných 370 dětí, a když připočteme jejich
doprovod, tak se „návštěvnické číslo“
přehouplo přes 1100 lidí! Bohatý byl také
další doprovodný program, ať už nafukovací
atrakce, aquazorbing, jízda na čtyřkolkách, vzduchovková střelnice a mnoho
dalšího. Samozřejmě nemohla chybět závěrečná pěna, kterou připravili hasiči, a
kterou si mrňata náležitě užívala. Prostě skvělý den pro všechna děcka i jejich
rodiny. Celé nedělní odpoledne moderoval starosta obce Luděk Pěnkava.
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KERAMICKÁ DÍLNIČKA
Paní Hana Hrušková nabízí zájemcům o práci s keramickou hlínou možnost
vytvoření skupiny, která by se zabývala drobnou keramickou tvorbou. K tomu lze
využívat keramickou dílničku ve zdejší základní škole, vždy v úterý od 9:30 hod.
Lze rovněž dohodnout i úterý od 15 hod. Kontakt Hana Hrušková, tel. 725 241 289.
PRO ZÁJEMCE O ASTRONOMII (malé i velké)
Astronomická společnost Chomutov – více na www.astro21.cz
Cílem společnosti je rozvíjet zájem o astronomii, kosmonautiku, vesmír, přírodu,
vědu a techniku, a nabídnout dětem, mládeži, jejich rodičům, tedy každému, jinou
možnost využití volného času. Zájemci mohou napsat na email: astro21@seznam.cz
Přehled plánovaných kulturních a společenských akcí na rok 2019
TERMÍN
ÚT 25.6.
SO 20.7.
srpen
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.

NÁZEV AKCE
Školní akademie
Letní hrátky a letní noc
68. Memoriál hrdinů – fotbal. turnaj
Rozloučení s prázdninami
Sraz Švermováků
Sraz historických traktorů Sušany
Ukončení sezóny areálu
Svatovácl. pouť, slavnost česneku
Svatováclavský koncert
Drakiáda
Halloweenská party pro děti
Muzikálové představení žáků ZŠ
Martinská zábava
Mikulášská, rozsvícení ván.stromu

MÍSTO KONÁNÍ
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

ČT 12.12. J. J. Ryba: Česká mše vánoční

Kostel Strupčice

NE 15.12.
ÚT 17.12.
ÚT 24.12.
ÚT 31.12.

Kostel Sušany
Kostel Strupčice
Kostel Strupčice
Společenský sál

Výstava betlémů
Vánoční vystoupení dětí v kostele
Půlnoční mše
Silvestrovská párty

ZE SPOLEČENSKÉ KRONIKY
Vítání nových občánků
Ve středu 29. června jsme přivítali další
čtyři nové občánky – Maxe Nohavu,
Adélu Novákovou, Anetu Kameníkovou a
Kryštofa Gláse. Do života jim přejeme
pevné zdraví, šťastné dětství a mnoho
rodičovské lásky, a rodičům a prarodičům, aby jim jejich ratolesti přinášely
hodně radosti a šťastných chvil.
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POŘADATEL
ZŠ a Sport a kultura
Sport a kultura s.r.o.
SK
Sport a kultura s.r.o.
SK
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 přátel památek a spolek
Proč bychom se netěšili Vrskmaň
Spolek sv. Marka
ZŠ
Farnost Jirkov
TRIO

Úmrtí
Dne 27. května 2019 zesnul ve věku 83 let pan František Hutr ze Sušan
Dne 30. května 2019 zesnula ve věku nedožitých 66 let paní Dagmar Abrahámová
z Chomutova, dříve ze Strupčic
Vedení obce vyjadřuje všem pozůstalým hlubokou a upřímnou soustrast.

SPORTOVNÍ KLUB STRUPČICE
Jaro ve Sportovním klubu (autor příspěvku: Jaroslav Vostrý st.)
Koncem března byly zahájeny soutěže fotbalistů, stolní tenisté
dohrávali další ročník mistrovské soutěže, pravidelně trénovali také
florbalisté a házenkářky, na své závody začali vyrážet i Spartané. Pro VV (Výkonný
výbor) bylo jarní období mimo jiné ve znamení přípravy pro vytváření podmínek
pro činnost jednotlivých sportů v oblasti personální, materiální a technické. Nedaří
se nám zajistit dostatečný počet kvalifikovaných trenérů, a to ve všech sportech.
Tréninky mládeže probíhají pod vedením obětavých rodičů, toho si velice vážíme,
ale žádný z nich si neumí najít čas na získání trenérské licence. Snažíme se alespoň
pomocí praktických, modelových ukázek vedení tréninkových jednotek pro nácvik
fotbalových dovedností, předváděných kvalifikovanými trenéry při OFS Chomutov,
ukázat našim trenérům, jak na to. Podobně jsme na tom v házené. Zpravidla jednou
týdně jezdí z Mostu Jiří Hanus, druhý trénink vede Petr Šnajdr. Zlepšila se nám
situace ve stolním tenisu, trenérskou licenci získala Viki Pavlišová. Co se týká
technického zázemí, potřebujeme doplnit vybavení stolních tenistů o další dva stoly
s ohledem na vzrůstající zájem o tento sport. Rovněž florbalisté potřebují pro svou
činnost pořídit mantinely kolem celé hrací plochy. Jinak není možné jejich zapojení
do pravidelných soutěží a ani organizovat akce většího rozsahu, například turnaje,
které by určitě prospěly lepší propagaci tohoto sportu v obci. Bude záležet na
objemu finančních prostředků z dotací, o které jsme pro letošní rok žádali. Pokud
některá z podaných žádostí vyjde, tak snad bude možné některý ze zmíněných
požadavků uspokojit. Víme ale, že nás čeká regenerace fotbalového trávníku, která
bude stát více jak 100 tisíc korun. Co už také víme, že dotaci z Fondu Ústeckého
kraje nedostaneme. Tak poslední nadějí je dotace z Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy z dotačního titulu „Můj klub“. Podle posledních informací naše žádost
po administrativní stránce vyhovuje, tak teď čekáme, až na nás přijde řada, protože
Ministerstvo vyřizuje těchto žádostí kolem 6 tisíc. Možností, jak si vydělat peníze
vlastní iniciativou moc není. Sportovní ples je jenom jednou za rok. V květnu jsme
přihlásili naše mužstvo házenkářek do soutěže minižákyň. Začátkem června jsme
podali přihlášky do dalšího ročníku fotbalových soutěží. Podle současné situace nás
v krajských soutěžích bude reprezentovat jen dorost, a to v krajském přeboru
staršího dorostu. V okresních soutěžích budeme mít muže, mladší žáky a mladší
přípravku. V soutěži dalšího ročníku budou pokračovat i stolní tenisté. V období
prázdnin moc sportovních akcí neplánujeme. První akcí, kterou chystáme na srpen,
je 70. ročník Memoriálu hrdinů. Zatím nemáme tušení, v jaké podobě turnaj
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proběhne, protože se dosud přihlásilo pouze jedno mužstvo. Zájem o tuto, pro nás
významnou akci, je rok od roku menší, minulý rok byl až nedůstojný z pohledu
přístupu cizích soutěžících mužstev. Víme však určitě, že turnaj bude.

Muži (autor příspěvku: Jaroslav Vostrý st.)
Muži zahájili jarní část soutěže doma, s mužstvem Vilémova. Vilémov nepatří mezi
naše „oblíbené“ soupeře a na hře to bylo znát. Utkání skončilo nerozhodně, druhý
bod jsme získali díky lepšímu proměňování pokutových kopů. S napětím jsme
očekávali, jak se mužstvo vyrovná s odchodem Pepíka Hromase a Milana Faltuse,
dvou nejvýraznějších individualit. Kupodivu velice dobře. Hráli jsme víc z obrany a
snažili se chodit do brejků, což se nám i v minulosti osvědčilo. Zásadní však bylo, že
jsme začali hrát víc týmově. Důležitou roli sehrálo i zapojení dorostenců. O
nepočetném kádru mužů jsme informovali už v minulém čísle občasníku a tak bylo
jasné, že se budeme muset domluvit s vedením dorostu na spolupráci. Setkali jsme
se s pochopením, a tak dorostenci doplňovali sestavu mužů téměř pravidelně, s
výjimkou utkání, která se nám časově křížila. Do dvacátého kola to byla naše
spanilá jízda. Po remíze na hřišti v Lenešicích, které byly v tabulce na druhém místě,
jsme zaznamenali 4 výhry v řadě a rázem jsme měli na dosah skupinu týmů, bojující
o setrvání v krajské I. B třídě. Mohla být i pátá, na hřišti v Chlumčanech, ale
neproměňováním ani těch nejvyloženějších šancí jsme uhráli pouze remízu a
potřebný druhý bod ztratili v penaltách. Největší výbuch ale přišel doma, s
beznadějně posledním týmem tabulky. 1. SK Jirkov. Dokázali jsme s nimi uhrát
pouze remízu a na penaltách zase tratili. Totéž se odehrálo na hřišti Březenecké.
První porážku v řádné hrací době jsme utrpěli doma, s týmem Nového Sedla. Byl to,
dá se říci, klíčový zápas jara. Vítězstvím bychom se bodově dotáhli do čelní
skupiny. Nepovedlo se, a tak jsme museli spoléhat i na výsledky soupeřů, ale ty nám
do karet nehrály. Sečteno a podtrženo, po nepovedeném podzimu, klopýtnutí s
posledním týmem tabulky doma a s přihlédnutím k 11 remízovým výsledkům, z
nichž jen 4 vítězné penaltové rozstřely, to všechno nás sesunulo do okresního
přeboru, který budeme hrát od letošního podzimu. Na podzim budeme opět spoléhat
na pomoc dorostenců a budeme se snažit doplnit i kádr mužů. Na jaře vedli mužstvo
Jaroslav Vostrý, Zdeněk Vostrý, Alois Římal a Luděk Pěnkava.
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Dorostenci (autor následujících příspěvků: Radim Tlustý)
Mužstvo dorostu vstoupilo do jarní části soutěže famózně a po úvodních třech
zápasech mělo plný počet bodů a skóre 24 : 0, když porazilo Horní Jiřetín, Dubí a
Černovice. Následoval vyrovnaný výsledek 1 : 1 z Duchcova, kde jsme zvítězili až
na penalty. Následovaly dva těžké zápasy s týmy z čela tabulky, které měly prověřit
náš tým a ukázat vývoj jarní části soutěže. Nejprve dorost vybojoval na domácím
hřišti výhru v nejtěžším zápase sezóny nad Žatcem 4 : 3 a dalším soupeřem byl tým
Brozan, kde jsme na podzim prohráli a který byl v tabulce na 3. místě. Odveta se
klukům více než povedla, jasně dominovali a na domácím hřišti zvítězili 13 : 0! V
dalším kole zvítězili kluci v Kryrech 0 : 10, a pak přišel „zápas o všechno“. Do
Strupčic přijel tým Košťan a vítěz tohoto zápasu se mohl stát celkovým vítězem I. A
třídy staršího dorostu. Očekával se tvrdý a vyrovnaný boj, ale opak byl pravdou. Po
závěrečném hvizdu rozhodčího svítil na tabuli konečný výsledek 13 : 1 a mohlo se
slavit! V posledním kole se jelo ještě do Krásného Dvora, kde dostlali více prostoru
i náhradníci a poslední soutěžní zápas sezóny skončil výsledkem 1 : 9. Stali jsme se
celkovým vítězem I. A třídy staršího dorostu, i přestože, až na dva hráče, jsou
všichni věkem teprve prvním rokem mladší dorost!! O absolutní nadvládě v jarní
části soutěže svědčí celkové skóre z jara 74 : 6. No a není žádným překvapením
další skutečnost, že nejlepším střelcem celé soutěže se stal Standa Uhlíř, a to i v
krajské soutěži, kde hráli i o 3 roky starší kluci. A to tak, že druhého v pořadí nechal
za sebou o 17 gólu. Mužstvo vedli trenéři Roman Hradský, Luděk Pěnkava a Libor
Košťál, z kanceláře jim kryl záda Radim Tlustý (finance, administrativa).
Odměnou pro hráče, trenéry
i rodiče za práci v celém
soutěžním ročníku byl
zájezd na mezinárodní
turnaj do holandského
Arnhemu, na který jsme
vyrazili autobusem v pátek
7. června. Po 750 km
dlouhé cestě jsme se
navečer ubytovali v místní
škole, kde jsme fyzikální
laboratoř během 15 minut
změnili na ložnici, kancelář i hospodu . V sobotu jsme odehráli utkání v základní
skupině a po vítězstvích 2 : 0, 3 : 0 a remíze 1 : 1, jsme postoupili do nedělních
vyřazovacích zápasů. Nedělní dopoledne jsme využili k prohlídce fotbalového
stadionu Vitesse Arnhem a k návštěvě skanzenu s větrnými mlýny. Odpoledne se už
šlo do vyřazovacích bojů o všechno, a hned v prvním utkání jsme měli za soupeře
tým z německého Braunschweigu, který měl po sobotě skóre 23 : 1! Kluci ale
předvedli neskutečný výkon, byli naprosto vyrovnaným soupeřem a utkání se
rozhodovalo až v penaltovém rozstřelu. Nervy to byly obrovské, ale po poslední
střele soupeřova hráče do břevna se emoce spustili na plno a radost byla jak na
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mistrovství světa . Postupem do semifinále ale naše vítězné tažení nekončilo,
zvítězili jsme i v semifinále a postoupili do finálového utkání. Tam už ale byl
výborný soupeř s malým kudrnatým černouškem v útoku nad naše síly a po porážce
1 : 4 jsme obsadili konečné 2. místo. Zprvu byli kluci zklamaní, ale po několika
minutách všem došlo, že 2. místo je famózní úspěch a tomu také odpovídaly oslavy
v autobuse při zpáteční cestě. Přepsali jsme kroniku strupčického fotbalu, účast na
mezinárodním turnaji není každý rok a 2. místo v dorostenecké kategorii je nádhera.
Starší žáci
Mužstvo starších žáků vstoupilo do soutěže jako vedoucí tým sdruženého okresního
přeboru. Po dvou úvodních kolech a výhrách nad týmem Podbořan a Pátku přišel
zlomový zápas. Ve třetím jarním kole odjeli žáci na zápas do Krásného Dvora,
druhého týmu tabulky. I přes obrovskou převahu ve hře a spousty šancí byl po jedné
hrubce a třech brejcích konečný výsledek 4 : 3 pro domácí. Pak následovaly další
dvě výhry, ve Vejprtech a doma s Bezděkovem. Ale další dvě kola nepřinesla ani
jeden bod a prohráli jsme v Černčicích i ve Vilémově. Oba soupeře jsme na podzim
porazili a tyto dvě prohry nás připravily o vedení v tabulce okresního přeboru.
Závěrečná výhra nad Kláštercem nad Ohří už nic nezměnila a celkově jsme obsadili
2. místo za týmem Krásného dvora. Vzhledem k tomu, že šlo o soutěž sdruženého
okresního přeboru (okresů Chomutov a Louny) došlo po odehrání základní tabulky
ještě k rozlosování nadstavbové části v každém z okresů. Body ze základní části
zůstaly započteny a nám stačila jediná výhra k titulu „přeborník okresu Chomutov“!
Zápasy žáků byly ovlivněny několika faktory. Chodili hrát kluci z dorostu (ročník
2004), dále hráli soutěž žáků 4 chlapci, kteří tam ročníkově patří. U některých ale
bohužel jejich účast byla stále nejistá, kvůli jejich laxnímu přístupu. Výjimkou byl
Dan Kovanda, který nechyběl ani jednou! Další, kdo mohl nastupovat jen v některých zápasech, byl Martin Beran a Pavel Schöpp, kteří měli povinnosti ve svých
domovských klubech (Chomutov, Most). Ty měly pochopitelně přednost. No a jako
žolíka jsme začali brát na zápasy žáků i Péťu Le, pro kterého to byla odměna za
práci v přípravce. Původně byl brán jako náhradník na utkání, ale přesto, že hrál
proti klukům, kteří byli i o 4 roky starší, vůbec se nebál a postupem času odehrával
víc a víc minut v zápase. Byly i zápasy, které musel odehrát celé, protože nebyl
nikdo na střídání. Velké poděkování a pochvalu zaslouží přístup Honzy Houdka z
dorostu. Ročníkově patřil v této sezóně ještě do žáků a tak i přes to, že patřil do
základního týmu v dorostu, nikdy neodmítl a šel hrát zápas za žáky. Svým přístupem
k mladším a ne tolik šikovným spoluhráčům, by měl být příkladem všem! Krom
titulu okresních přeborníků získal titul krále střelců Kuba Zeman, který vsítil 39
gólů. Na třetím místě byl Jirka Patera s 25 góly a za zmínku stojí i 9 gólů Péti Le z
přípravky! Mužstvo vedli trenéři Luděk Pěnkava a Radim Tlustý
Spartan Race Training Group (autor příspěvku: Klára Řehořová)
Na konci března jsme se hezky pobavili na Strupčickém sportovním
plese a pak začala příprava na naši závodní sezonu 2019. Skončila
vnitřní příprava v tělocvičně a my se opět vydali na různé cestičky
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nejen v okolí Strupčic. Od dubna začala i spousta různých běžeckých závodů,
kterých jsme se v rámci tréninku a samozřejmě i zážitku z nich, prostě museli
účastnit, jako třeba Pražský půlmaraton, Vltava Run, Pražský maraton, Karlovarský
maraton, atd. Na konci dubna jsme si užili i spartanský víkend v Kutné Hoře, kde se
v sobotu běžel nejkratší Sprint a v neděli střední obtížnost Super. Počasí nebylo
zrovna jarní a nízké teploty měly své plus, ale i mínus v podobě velice studeného
potoka, kde na nás čekal tradiční ostnatý drát a plazení se pod ním. V sobotu v
Kutné Hoře se pod naším vedením poprvé vydalo na trať i pár nováčků, kteří si
chtěli Spartana vyzkoušet. Jako třeba strupčická Alenka Sobotková, paní učitelka
Monika Bláhová a další nováčci z okolí Jirkova a Chomutova. Myslím si, že obě
tyto strupčické dámy si svůj závodní den užily se vším všudy a dokonce Alenka má
v plánu letos vyzkoušet i další dvě obtížnosti Spartana. Budeme držet palce a
samozřejmě podporovat. Další Spartanský víkend se konal 15. - 16. června na Dolní
Moravě, kde se také běžely pouze dvě obtížnosti a to sprint a super. Spousta našich
členů si tento víkend náležitě užila a Marcel Šolta vybojoval bronz ve sprintu. Na
konci června pak některé z nás čeká víkend v maďarském Eplény, kde si půjdeme
rovnou pro 3 medaile za víkend, splníme si Trifekta víkend. Letošní léto bude patrně
nejen horké na teploty, ale i hojné na spousty závodů, které budou pro nás další a
další výzvou a tréninkem pro naši fyzičku. I pro Vás plánujeme koncem léta malé
prověření a to v podobě malých Spartan Game ve Strupčicích, budeme Vás včas
informovat a doufáme, že se na nás přijdete nejen podívat!
Stolní tenis (autor: Viktorija Pavlišová)
Konec sezóny Okresního
přeboru 2. třídy ve stolním
tenise v kategorii dospělých
nedopadl až tak špatně. I přes
závažná zranění dvou hráčů základní
sestavy se nám podařilo umístit v
celkovém pořadí na 8. místě. V tom nám
pomohli Jan Domáň, Ondřej Boukal a Jan
Mouřenec, kteří nahradili zraněné hráče.
V Okresním přeboru 3. třídy skončilo naše družstvo na krásném 2. místě.

V posledním 10. kole, hrál SK Strupčice s nejlepším mužstvem, KST Jirkov "G".
Naše mužstvo potřebovalo výhru nebo remízu, aby udrželo 2. místo. S tímto úkolem
se kluci důstojně popasovali. Poslední zápas mezi Ondrou Boukalem a Martinem
Merxbauerem v 5. setu skončil 3 : 2, a tím rozhodl, které mužstvo za vítězství obdrží
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3 body. Prožitek z výhry byl o to krásnější, že Ondra a Martin začali se stolním
tenisem teprve v září minulého roku, a
porazili soupeře, který hraje třetím
rokem a trénuje 3 až 4x v týdnu.
Florbal (autor příspěvku: Michal Polák)
Mladí florbalisté a florbalistky trénovali
pravidelně každé pondělí a středu.
Odměnou jim byl turnaj v Chomutově,
kde se jim podařilo postoupit ze skupiny
a probojovat se do vyřazovacích bojů.
Ale hned v 1. kole narazili na favorita turnaje, který celý turnaj odehrál bez ztráty
korunky. Dětem chci poděkovat za výbornou docházku a ještě lepší nasazení do
tréninku, kde výborně pracovaly a naučily se mnoho nových věcí. Závěrem chci
poděkovat i spolupracovníkům Pavlu Michalkovi a Láďovi Klimentovi za výpomoc
na tréninku. Dětem přeji krásné prožití letních prázdnin a v září opět na prvním
tréninku florbalu. Závěr této sezóny se uskuteční 28. 6. v areálu zdejšího koupaliště,
kde je ve spolupráci se Školním spolkem a SK Strupčice pro děti připravena letní
florbalová míchačka (rošáda), na kterou jsou zváni i rodiče místních ratolestí.
Přijďte, nebudete litovat.
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 než dvacet dětí, mezi kterými nechybí ani
chlapci. V květnu, za přispění Jiřího Hanuse a předsedy Sportovního klubu
Strupčice Jaroslava Vostrého, byla zpracována potřebná agenda k přihlášení
minižákyň do pravidelné soutěže. Ta bude probíhat formou satelitních turnajů, na
kterých naše žákyně zatím povede Jiří Hanus z DHK Most.
Závěrem (autor příspěvku Jaroslav Vostrý st.)
Jarní soutěže skončily a v současné době probíhají odměny sportovců v podobě
závěrečných, „dokopných“, apod. Tyto akce jsou spíš zábavné, bez stresu a slouží
svým způsobem i k tmelení kolektivu. První proběhla minulý týden a měl ji dorost.
Zde bylo opravdu co hodnotit, jak jste určitě zaznamenali ve výše uvedeném příspěvku. Je to výjimečná parta nadějných fotbalistů, šířící dobré jméno strupčického
fotbalu i za hranicemi republiky a společně s výbornými trenéry, a i skvěle spolupracujícími rodiči, tvoří kompaktní kolektiv, který nám kdekdo závidí. Do konce
června ji plánují uskutečnit i další fotbalové kategorie i další sporty. Pak vypuknou
prázdniny, na které se hlavně děti už určitě moc těší. My ostatní si je taky užijeme, i
když budou tak trochu pracovní, protože je nutné připravit a zajistit vše potřebné,
aby nás podzim nezastihl nepřipravené. Takže na závěr přejeme všem krásné
prázdniny a těm starším hezkou dovolenou, a na konci srpna opět na shledanou.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STRUPČICE
Vážení přátelé strupčické školy,
konec školního roku se nám nezadržitelně blíží, děti už se vidí na prázdninách a udržet jejich pozornost při učení je čím dál těžší. Opakujeme
učivo, píšeme písemky, a pokud je to jen trochu možné, využíváme
školní zahrady, kde nacvičujeme na Školní akademii. Školní rok byl opět plný akcí,
projektů, besed, exkurzí a výletů, a naše děti měly spoustu možností poznat nové
věci, rozšířit si své vědomosti a stát se zase o trochu moudřejšími. Snad se nám to
trochu povedlo a budou nám všem dělat jen radost. Všichni učitelé odváděli každodenně kvalitní práci a už brzy je čekají zasloužené a klidné prázdniny. Také
provozní zaměstnanci každodenně zajišťovali bezchybný provoz školy, po celý rok
nám dobře vařili, uklízeli a starali se o naše blaho a také oni si zaslouží klidnou
dovolenou. Všem patří velké poděkování za jejich celoroční práci a zaslouží si vydatný odpočinek. V jarním období proběhlo ve škole opět několik zajímavých akcí.
Tonda Obal na cestách
Prvního dubna navštívil naši školu opět po třech letech Tonda Obal se svými
přednáškami o třídění odpadu a ekologickém se zachováním principů udržitelnosti.
Žáci od první do sedmé třídy absolvovali hodinové besedy, které vedli mladí lektoři.
Děti z naší školy opět ukázaly, že mají znalosti, dovedou s lektory spolupracovat a
opět jsme byli pochváleni, že se s našimi dětmi dobře pracuje. Doufejme, že své
poznatky převedou i do praxe a zvláště při odchodu ze školy nebudou pohazovat
odpadky po celé vsi a budou vědět, kam patří.
Hernička Bublinka pro nejmenší
Naše nejmenší děti z první třídy mateřské školy vyrazily čtvrtého dubna pohrát si do
herny v Litvínově. Dopravu nám opět zajistili místní hasiči, konkrétně pan Tomáš
Pinkas, kterému tímto moc děkujeme. Děti byly v herně zhruba dvě hodiny, kdy se
mohly vyřádit na průlezkách v bazénku s míčky, hledat cestu v bludišti, pohrát si s
různými hračkami a namalovat si obrázek. Spokojené se vracely s paní učitelkou
Sárou Hálovou, Martinou Maršálkovou a paní uklízečkou Zuzanou Hlavatou, která
pomáhala s dohledem nad dětmi, zpět do školky.
Ukliďme svět – ukliďme Česko, tentokrát za Strupčice čisté a ještě čistší
O tom, že jsou Strupčice krásnou obcí, nemá nikdo pochyby, ale přeci jen se najdou
v různých zákoutích v obci a jejím okolí místa, kde se čas od času najde snůška
odpadu. Pan starosta nás tedy požádal, zda bychom se opět zapojili do akce
Ukliďme svět – ukliďme Česko. Rádi
jsme v rámci Dne Země přiložili ruku k
dílu a pustili se do práce. Akce byla
Obcí perfektně zorganizovaná a děti
sebrali celkem 800 kg odpadu a
zároveň i několik pneumatik ve snaze
uspět v soutěži o nejvíce nalezených
pneumatik.
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Divadlo Letadlo „V korunách stromů – Jaro“
Do mateřské školy opět zavítalo divadlo Letadlo se svým programem k jednotlivým
ročním obdobím. Tentokrát bylo na pořadu jaro. Děti poznávaly prostřednictvím
pohádky rostliny, ptáčky, dozvěděly se o životě v korunách stromů. Herci předvedli
profesionální vystoupení pro přítomných 50 dětí z celé mateřské školy.
Soutěž „Hlas strupčické školy“
Každoročně se utkávají nejlepší zpěváčci za školy v pěvecké soutěži „Hlas
strupčické školy“. V letošním roce se přihlásilo 14 žáků z
1. stupně školy. V porotě zasedl pan učitel Pavel
Stránský, paní učitelka Jana Pěnkavová a ředitelka školy
Jana Mišková. Vítězem se stal Matyáš Zábran, který
nejenže zazpíval, ale sám se i doprovodil na kytaru, na
druhém místě se umístila Lilianka Hendlová, která
zaujala svým krásným a čistým zpěvem a na třetím místě
se umístili Kuba Motyčák a Toník Polka. Všichni
postoupili do soutěže Chomutovský skřivánek, kde v
silné konkurenci získal Matyáš Zábran čestné uznání za
instrumentální doprovod a Lili Hendlová čestné uznání za zpěv. Na soutěž děti
připravoval pan učitel Pavel Stránský.
Turistický pochod Boleboř, Svahová, Lesná
Dne 20. dubna uspořádal pan učitel Jiří Boháč turistický pochod do hor, kterého se
zúčastnilo 7 žáků školy. Vyráželo se z autobusového nádraží v Jirkově a trasa byla
opravdu dlouhá. Naše děti viděly nejen krásnou přírodu, ale samozřejmě hledaly i
Pokémony a přes hodně teplé počasí našly v horských úžlabinách i zbytky sněhu.
Návrat byl do Jirkova kolem 16. hodiny a rozvoz auty domů.
Okresní kolo biologické olympiády
Každoročně se naši žáci účastní okresního kola biologické olympiády, na kterou je
připravuje pan učitel Jiří Boháč. V letošním ročníku, který se konal 10. dubna a 16.
dubna, se nejlépe umístil Jan Juppa ze 7. třídy, který se v silné konkurenci umístil na
9. místě. Gabriela Jánošová se umístila na 17. místě a Jakub Laurich na 20. místě.
Zápis do 1. třídy
Zápis do 1. třídy se konal 12. dubna. Očekávali jsme vyšší počet prvňáčků (z naší
mateřské školy 23), avšak díky on-line rezervačnímu systému jsme věděli, že nám
přijde k zápisu celkem 33 dětí. Rodiče pěti dětí se rozhodli pro odklad školní
docházky, a tak v září uvítáme 28 dětí do prvních tříd. Protože chceme zachovat
menší kolektivy dětí alespoň na počátku školní docházky, rozhodli jsme se pro
otevření dvou prvních tříd. Rozhodnutí předcházela ekonomická rozvaha a také
zvažování, kam třídu I. B umístíme. Nakonec jsme přistoupili k řešení otevřít třídu
ve školním klubu, kde po dobu jednoho roku se bude střídat dopolední výuka a
odpolední klub. Po odchodu dvou pátých tříd na druhý stupeň (za rok) se nám uvolní
jedna třída a již bude mít klub a školáci opět samostatný prostor (pokud nebude opět
za rok další příval prvňáčků). Škola je nám malá čím dál více, v září čekáme 205
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dětí, o které bude pečovat 41 zaměstnanců. Úvahy o stavebním rozšíření školy
začínají být opravdu aktuální. Věřím, že společně s Obcí Strupčice nalezneme
řešení, které zachová naší krásnou „vesnickou akademii“ a zároveň přinese dostatek
prostoru pro naše děti.
Jarní výstava výtvarných prací
U příležitosti rodičovských schůzek dne 16. dubna jsme otevřeli jarní výstavu
výtvarných prací žáků školy. Výstavu má na starosti paní učitelka Iva Dvořáková,
která připravuje vernisáž i s vystoupením dětí. Všechny paní učitelky z prvního
stupně a paní učitelka Růžička Veselá se podílejí na realizaci výstavy, a práce dětí
jsou vždy moc hezké. Prostor u atria se rozsvítí jarními barvami a do školy vejde po
zimě jaro.
Mobilní planetárium
Celou jednu vyučovací hodinu jen tak ležet a koukat do nebe. Kdo by to nechtěl? A
ještě když se na nebi promítají filmy doprovázené výkladem. 24. dubna k nám
zavítalo mobilní planetárium, na jehož program se přišly podívat i děti z mateřské
školy. Dozvěděly se, co dělá strom, když má hlad a velké děti se zase dozvěděly,
odkud se bere světlo, jak se šíří, jak je rychlé. Na pracovních listech si pak děti
mohly ověřit, zda si vše dobře zapamatovaly.
Den bez odpadů
Den Země jsme si připomněli školním projektem Den bez odpadů, který
zorganizoval pan učitel Jiří Boháč. Principem bylo vyprodukovat v jeden den co
nejméně odpadu, nejlépe žádný odpad. Děti dostaly dopředu instrukce, jak přinést
svačinku, aby nezůstal po ní žádný odpad a pokud by odpad vznikl, jak ho třídit.
Třídění odpadu nebyla věc nová, ale den bez odpadu? Po zkoušce jednoho dne jsme
zjistili, že některým třídám se podařilo nevyprodukovat žádný odpad, což bylo
bezvadné. V ostatních třídách byl odpad minimalizován. Pro příští rok jsme se
rozhodli, že zkusíme celý týden bez odpadu. A pokud to tak půjde dál, paní
uklízečky nebudou mít žádnou práci .
4. školní vesnická šlápota
Školní spolek Strupčice uspořádal v den
Sušanské pouti 4. školní vesnickou
šlápotu. Sešla se zase parta lidí a dětí,
kteří si vyšlápli jen tak pro radost, v
připraveném stánku v Sušanech
zakoupili nějakou pozornost a poslechli
si vystoupení našeho sborečku pod
vedením pana učitele Stránského. Poděkování patří paní Valečkové a manželům
Polákovým za zajištění celé akce. Více o „šlápotě“ v rubrice Školního spolku.
Den hasičů v MŠ a ZŠ za účasti záchranného vozu
Každoročně pořádá naše mateřská škola i základní škola Den hasičů, při kterém si
vyzkoušíme rychlou evakuaci školy, přihlížíme zásahu hasičů a posloucháme
připravené prezentace, abychom věděli, jak se chovat v případě ohrožení. V
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letošním roce navíc přijel i vůz záchranné služby, který pozvala paní zástupkyně
Jana Bubeníková. Záchranáři dětem ukázali, jak se ošetřují různá zranění, děti si
vyzkoušely masáž srdce a prolezly si záchranný vůz skrz naskrz. Snad jej nebudeme
v jiných případech potřebovat, než jako ukázku při Dni hasičů.
Zápis do mateřské školy
Zápis do mateřské školy se konal dne 10. května a dostavilo se 22 dětí. Většina dětí
byla tříletých a dvouletých. Zákonní zástupci tří dětí neodevzdali do 7. června, kdy
byl nejzazší termín pro odevzdání, přihlášku se všemi náležitostmi. Tři děti nebyly
přijaty pro velmi nízký věk – kritéria umožňují přijímání dětí do 2,5 let věku. V září
nastoupí do mateřské školy 16 nově vřazených dětí a celkem bude v mateřské škole
58 dětí. Děti, které dosáhnou věku 2,5 let v průběhu šk. roku, budou přijaty později.
Upozornění školní jídelny
Od září 2019 navyšujeme cenu stravného ve všech kategoriích o 1,- Kč. K navýšení
jsme museli přistoupit vzhledem k vyšším cenám potravin, zvláště ovoce. Jelikož
musíme plnit „spotřební koš“, který nám určuje poměry spotřeb ovoce, zeleniny,
mléka, mléčných výrobků, ryb, luštěnin, nelze jinak. Upozorňujeme rodiče, že na
webových stránkách najdou nový letáček se stanovením paušálních cen pro trvalé
platby z účtu. Již delší dobu je pevná linka školní jídelny mimo provoz,
pravděpodobně při opravě střechy došlo k přerušení drátku. Čekáme firmu každým
dnem. Pro odhlášky zatím je možno využívat mobilního čísla, které je také uvedeno
v letáčku a webových stránkách školy.
Návštěva dětí ze školy v Kühnhaide
Moc se těšíme na návštěvu dětí z německé školy v Kühnhaide, která by se měla
uskutečnit dne 18. června. Budou to děti z 1. – 3. třídy a skupinu povede paní Hana
Komrsková ze Strupčic. V minulém školním roce navštívily školu v Kühnhaide naše
děti v rámci projektu Nachbarwelten a nyní na oplátku přivítáme německé děti u
nás. Děti z 1. a 2. třídy společně s paní zástupkyní Bubeníkovou a paní učitelkou
Strnadovou nacvičily pohádku Brémští muzikanti v německém jazyce a zatančí
tanec Grün, grün, grün. Žáci 8. třídy, kteří se učí němčinu 2. rokem, budou skupinu
provázet po škole. Těšíme se na setkání a doufáme, že bude milou zkušeností pro
obě strany.
Pozvánka na Školní akademii
Zveme širokou veřejnost na naši Školní akademii, která se koná v úterý 25. června v
16 hodin ve Sportovním areálu ve Strupčicích. Vydejte se s námi na cestu kolem
světa, zažijete spoustu legrace, uvidíte nevídané, uslyšíte neslýchané . Děti pilně
nacvičují a moc se těší.
Krásné letní dny se spoustou pohody a sluníčka přeje za všechny ze školy a školky
Mgr. Jana Mišková
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ŠKOLNÍ SPOLEK STRUPČICE
https://www.faceook.com/skolnispolek
O činnosti spolku (autor příspěvku: Karolína Poláková)
27. dubna jsme pokračovali v úspěšném seriálu „Vesnická školní
šlápota“ čtvrtým dílem. Vyznačená trasa vedla ze Strupčic přes Hošnice do Sušan,
byla dlouhá 4 km a účastnilo se jí 15 chodců. V Sušanech jsme se všichni sešli na
tradiční pouti u příležitosti svátku sv. Marka,
patrona Sušan. Zde se „odehrálo“ vystoupení
dětského sboru pod vedením pana učitele
Stránského z naší školy a další program, který
zajistili sušanští pořadatelé. Nechyběl ani náš
stánek s výrobky dětí, palačinkami a
sazenicemi, které pro tuto akci věnovalo
zahradnictví Hortenzie v Jirkově. Prožili jsme
společně krásné deštivé i slunečné odpoledne.
Prodej ve stánku Školního spolku pokračoval také 11. května na Venkovských
farmářských trzích v Okoříně, bohužel počasí bylo „poněkud“ deštivé. Spolek dále
finančně přispěl na pronájem skákacího hradu pro strupčický dětský den 2. června.
Další připravovaná akce spolku:
28. června od 16:00 hod. se koná ve sportovním areálu ve Strupčicích již tradiční
„Letní florbalová rošáda“, kde pro vás hlavně tatínkové připravili soutěžní a
turnajové odpoledne. Letos si turnaj zahrají i maminky, tak o legraci nebude nouze.
Na závěr si něco malého ugrilujeme a společně přivítáme nastávající letní prázdniny.
Všichni jste srdečně zváni!
Váš Školní spolek Strupčice

SPOLEK PŘÁTEL PAMÁTEK OBCE STRUPČICE
www.spolekstrupcice.cz (autor příspěvku: Miroslav Rokoš)
Noc kostelů 2019 - ve Strupčicích popátéNoc kostelů vznikla v
roce 2001 v Německu a do České republiky se rozšířila z Rakouska. První ročník
této akce se v České republice uskutečnil v roce 2009. Letošní 11. ročník se konal v
pátek 24. května, přičemž kostel sv. Václava ve Strupčicích se k projektu připojil
popáté. Program probíhal v podvečer od 18 do 20 hodin a zahrnoval úvodní
varhanní intrádu v podání Petra Staška ze Sušan, při níž si přítomní hosté mohli
poslechnout, jak znějí varhany strupčického kostela. Dále následovalo vystoupení
smíšeného
pěveckého
sboru
Podkrušnohorského gymnázia v
Mostě s názvem SMoG, pod
taktovkou sbormistryně Mgr. Dany
Řepové. Nechybělo ani malé
občerstvení v podobě nealko nápojů
a zdobených perníčků z domácí
produkce Rösslerových, spojené
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s ochutnávkou mešních vín, po níž následovalo vyprávění známého regionálního
cestovatele a milovníka Afriky Martina Šíla z Kadaně z jeho cest po „černém“
kontinentu, spojené s promítáním pořízených snímků. Na závěrečnou volnou
prohlídku kostela už moc času nezbylo. Při odchodu obdrželi návštěvníci svíčky ve
skleněných nádobkách, které zažehli a umístili před kostel – svíčky pak svítily
dlouho do noci. Pořadatelem zdejší Noci kostelů byl místní Spolek přátel památek
obce Strupčice pod patronátem Děkanství Jirkov a ve spolupráci s obcí Strupčice a
koordinátorkou Noci kostelů pro Biskupství Litoměřické. Průvodcem programu byla
Ing. Michaela Rösslerová a Miroslav Rokoš. Velice potěšující byla návštěvnost,
která oproti loňsku zaznamenala výrazný vzestup. Do kostela zavítalo celkem 76
osob, z toho 3 pořadatelé, 33 účinkujících (varhaník, sbormistryně, 30 sboristů a
sboristek a cestovatel) a 40 návštěvníků, většinou lidí, kteří běžně kostel
nenavštěvují. Atmosféra dvouhodinovky byl neformální. Zájemci si mohli odnést
propagační brožurku, několik druhů pohlednic, pexeso či zápalky, vše s logem Noci
kostelů a „gratis“. Všem účinkujícím i návštěvníkům vyslovujeme velký dík a
těšíme se nahledanou při některé další akci.

SPOLEK SV. MARKA SUŠANY
Pouť sv. Marka 2019 (Autor příspěvku: Daniela Stašková)
Pouť sv. Marka v Sušanech má několikaletou tradici, ale poutní mše
svatá se tentokrát konala již v pátek 26. dubna večer. Původně
plánovaný průvod po hřbitově se musel zrušit kvůli
nepřízni počasí. Večerní šero, svíčky a jen několik
rozsvícených světel vytvářelo slavnostní atmosféru. Mši
celebroval litoměřický biskup, Mons. Mgr. Jan Baxant a
koncelebroval Mgr. Miroslav Dvouletý, jirkovský
administrátor. Zpěvem doprovázela Schola sv. Marka. Na
závěr mše svaté byla jen při záři svíček adorace. S
dojemnými a zároveň slavnostními pocity se poutníci
rozcházeli do svých domovů.
Druhý den, v sobotu, byla zábavná část, zaměřená
především pro děti. Kolotoče, skákací hrad s klouzačkou a
rodeo býk, o toho byl velký zájem. Ovšem větší nadšení
vyvolala střelnice. Nebyla to klasická pouťová střelnice, jak ji známe. Střílelo se ze
vzduchovky na siluety zvířátek, nebo na biatlonový terč. Za každou trefu si děti
vybíraly z mnoha drobných cen, které věnovali sponzoři. Jako na každé pouti,
nechyběly ani stánky. Jeden ze stánků zde měl i Školní spolek Strupčice. Děti
vyrobily různé dárkové předměty, vypěstovaly rostlinky pro doma i do zahrádky.
Měly velkou podporu od Zahradního centra Hortenzie v Jirkově. Celý výtěžek
věnuje školní spolek pro nemocné děti. Nechyběla ani kulturní vložka, o kterou se
postaraly děti ze Základní školy ve Strupčicích, které dorazily ze Strupčic pěšky v
rámci 4. školní šlápoty. Pod vedením pana učitele Pavla Stránského moc pěkně
zazpívaly několik písniček. Po dětech nastoupila kapela Fox Band, která nás
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provázela až do večerních hodin. Hráli pěkně, třeba i na přání. Solo saxofonu a
trumpety na dobrou noc bylo naprosto
famózní. A písnička „Cestu znám jen já„ z
Křemílka a Vochomůrky nás úplně dostala.
I když by se mohlo zdát, že návštěva byla
slabá, opak je pravdou. Až do pozdních
odpoledních hodin stále chodili poutníci.
Pravda, mnohé jistě odradila špatná
předpověď počasí, ale až na malou
přeháňku, bylo pěkně.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomohli. Byli to malí i velcí
pomocníci, bez nichž bychom tuto akci jistě nezvládli. Například taková zdánlivě
malá pomoc, jako je půjčení elektriky pro dětské atrakce. Jmenovitě však musíme
vyzdvihnout Lídu s manželem Ondrou, kteří naprosto perfektně zvládli obsluhu
stánku s občerstvením, Slávku, která čepovala pivo nebo Matěje u grilu. Za
vydatnou pomoc patří díky OÚ Strupčice.
I v sušanském kostele sv. Marka se v pátek 24. května večer konala Noc kostelů. Od
22 hod. zde zazpívala v půlhodinovém programu zdejší Schola sv. Marka.
Na další setkání se sousedy a Vámi, návštěvníky naší malé vesničky, se budeme těšit
v září na Srazu historických traktorů.
Za Spolek svatého Marka Daniela Stašková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ STRUPČICE
(podle webu SDH Miroslav Rokoš)
Výjezdy zásahové jednotky
23. března - požár křídlatky nad Strupčicemi (poblíž vysílače)
10. června před půlnocí - přívalový déšť - zatopená terasa bytového domu čp. 301 ve
Strupčicích a ulomená větev na silnici mezi Okořínem a Strupčicemi
11. června po půlnoci - ucpaná dešťová kanalizace a zatopená silnice v Polní ulici
Co se dělo u hasičů během jara?
9. března - 2. ročník soutěže mladých hasičů O pohár starostky města Vejprty
23. března - jarní úklidová brigáda v hasičské zbrojnici
30. března - plnění odznaků odborností a specializací mladých hasičů ve Strupčicích
6. dubna - porada velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů obce v Kadani
9. dubna - vyhodnocení okresního kola literárně výtvarné soutěže Požární ochrana
očima dětí a mládeže v Bílencích
13. dubna - branný závod ml. hasičů v Blatně (umístění: přípravka 3., mladší A 2.,
mladší B 1., mladší C 7., starší A 3., starší B 1., dorost dívky A 1.,
dorost dívky B 3.)
27. dubna - požární útok v Jirkově (umístění: muži i ženy 3.)
27. dubna - soutěž mladých hasičů v požárním sportu a mini TFA v Jirkově
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(umístění: útoky - mladší 3., starší 2. Mini TFA Jindra Linhart 2.)
28. dubna - čištění kanalizace v Hošnicích
29. dubna - vyhodnocení krajského kola literárně výtvarné soutěže Požární ochrana
očima dětí a mládeže v Bílencích
30. dubna - stavění májky a asistence při pálení čarodějnic ve Strupčicích
3. května - ukázka činnosti SDH pro děti v místní mateřské škole
8. května - vypouštění bazénu ve sportovním areálu ve Strupčicích
11. května - Memoriál Miloslava Jindry - z důvodu nepřízně počasí se nekonal
11. května - závody mladých hasičů ve Strupčicích (umístění: přípravka 1. a 2.,
mladší 1., starší 1., dorost - Viktorie Pavlišová 1.)
15. května - Český den proti rakovině – peněžní sbírka
18. května - 130 let SDH Spořice - ukázka hasičské techniky a soutěž mladých
hasičů v požárním útoku ve Spořicích
25. května - závěrečný sraz celoroční činnosti dorostu
26. května - závěrečný sraz hry Plamen
31. května - ukázka činnosti SDH v místní základní škole
2. června - ukázka požární autocisterny na dětském dni ve Strupčicích
4. června - jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů v Jirkově
8. června - krajské kolo celoroční činnosti dorostu v Děčíně - v týmu SDH Jirkov
reprezentovaly tři dorostenky ze Strupčic - Eliška Dvořáková, Klára
Rottová a Viktorie Pavlišová ml. (obsadily krásné 4. místo)
9. června - ukázka požární autocisterny v chomutovském dětském domově
11. června odpoledne - spláchnutí bláta v Holešické ulici po přívalovém dešti 10. 6.
A co nás čeká během léta?
21. - 23. června - soutěž mladých hasičů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge v
turistickém mládežnickém zařízení v Homersdorfu v Německu/Sasku
22. června - soutěž v požárním útoku ve střední škole ESOZ Chomutov
22. června - oslavy 145. výročí založení SDH Jirkov
28. června - výlet pro mladé hasiče do zábavního parku Plohn v Německu
29. června - 1. července - Mistrovství České republiky hry Plamen 2019 ve Vlašimi
5. - 7. července - Mistrovství České republiky dorostu v pož. sportu ve Svitavách
13. nebo 20. července - hasičský fotbal v Německu
10. - 17. srpna - letní hasičské soustředění v Dolním Radíkově u Jindřichova Hradce
30. srpna - 1. září - Mistrovství České republiky v požárním sportu v Ústí n. Labem
31. srpna - oslavy 140. výročí založení SDH Kalek
4. září - jednání Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů v Jirkově
14. září - závěr seriálu „požární útok“ o putovní pohár v Nezabylicích
14. září - hasičské závody „O pohár primátora města Chomutova“
16. září - jednání Odborné rady mládeže v Bílencích
21. září - závěrečná kola požárních soutěží STIMAX Cup a TOHATSU Fire Cup
v Chomutově
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STRUPČICE
Výpis přijatých usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Strupčice,
konaného dne 18. března 2019
Zastupitelstvo obce Strupčice po projednání
vzalo na vědomí:
1.
informaci o plnění usnesení a informaci o vyřízení dotazů a připomínek z předešlých
zasedání zastupitelstva obce a nemá k nim připomínky
2.
zápis č. 2 o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce, provedené kontrolním
výborem dne 13. 3. 2019, a nemá k němu připomínky
3.
informaci o stavu úprav okolí obecního bytového domu čp. 301 ve Strupčicích ke dni
18. 3. 2018
4.
žádost pana Luďka Pěnkavy o odprodej pozemku p.č. 219/2 v k.ú. Strupčice
5.
žádost pana Pavla Karadžova a paní Evy Čermákové o odprodej části pozemku p.č.
296/1 v k.ú. Strupčice
6.
žádost manželů Jany a Jiřího Skalických o zřízení věcného břemene - služebnosti
cesty k tíži služebného pozemku p.č. 121/1 v k.ú. Strupčice
7.
dopis ředitelky Základní školy a Mateřské školy Strupčice k problému s padajícími
hruškami v mateřské škole
8.
zahájení přípravy podkladů k projektové dokumentaci obytné zóny K Rybníku II
projektantem panem Michalem Koblížkem
9.
informaci k projektu dotace Srpiny vodou z Průmyslového vodovodu Nechranice
10. informaci k projektu Brownfield Jatka Strupčice čp. 20
11. informaci k opravě věží kostela ve Strupčicích
přijalo tato usnesení: 7/20191.
určuje
1.01 pořizovatelem zápisu a navrhovatelem usnesení pana Miroslava Rokoše a ověřovateli
zápisu Ing. Ivana Pavliše a pana Josefa Pěnkavu
2.
schvaluje
2.01 předložený program svého 7. zasedání, včetně bodů, navržených k doplnění, jak je
uvedeno v zápisu
2.02 záměr prodat část pozemku p.č. 216/14 v k.ú. Strupčice
2.03 zpracování výkazu výměr opravy fasády a střechy budovy Mateřské školy čp. 125 ve
Strupčicích projektantem panem Michalem Koblížkem
2.04 záměr prodat pozemek p.č. 219/2 v k.ú. Strupčice
2.05 záměr prodat část pozemku p.č. 296/1 v k.ú. Strupčice dle zákresu, jak je přílohou
zápisu, o výměře přibližně 140 m2
3.
revokuje
3.01 usnesení č. 6/2019-3.12 a ruší přidělení obecního nájemního bytu č. 10 v bytovém
domě čp. 301 ve Strupčicích panu Janu Vrbovi ml.
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4.
přiděluje
4.01 obecní nájemní byt č. 10 o velikosti 57 m2 v bytovém domě čp. 301 ve Strupčicích
panu Davidu Zemanovi
5.
souhlasí
5.01 se zřízením věcného břemene - služebnosti cesty, na dobu neurčitou za jednorázovou
úplatu 100 Kč, k tíži služebného pozemku p.č. 121/1 v k.ú. Strupčice (dle GP č. 72215/2019) ve prospěch panujících pozemků p.č. 118/1 jehož součástí je stavba čp. 10 a
p.č. 120/1 v k.ú. Strupčice ve vlastnictví Jiřího Skalického a Jany Skalické, bytem
Strupčice čp. 10
6.
nedoporučuje
6.01 starostovi vyhovět žádosti Základní školy a Mateřské školy Strupčice o vydání povolení
k poražení dřevin, konkrétně 2 hrušní na pozemku p.č. 337/3 v k.ú. Strupčice
6.02 starostovi vyhovět žádosti pana Františka Čmejly o vydání povolení k poražení dřevin,
konkrétně 1 jasanu na pozemku p.č. 575 v k.ú. Strupčice (m.č. Okořín)
Výpis přijatých usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Strupčice,
konaného dne 8. dubna 2019
Zastupitelstvo obce Strupčice po projednání
vzalo na vědomí:
1.
informaci o plnění usnesení a informaci o vyřízení dotazů a připomínek z předešlých
zasedání zastupitelstva obce a nemá k nim připomínky
2.
informaci k projektu Brownfield Jatka Strupčice čp. 20
3.
informaci k přípravě projektové dokumentace obytné zóny K Rybníku II
4.
informaci k záležitosti vodovodního řadu ve Strupčicích
5.
informaci k opravě střech v Základní škole ve Strupčicích
6.
informaci k bytovému domu čp. 301 ve Strupčicích
7.
informaci k opravě věží kostela ve Strupčicích
8.
informaci k plánované rekonstrukci kuchyně a jídelny Základní školy ve Strupčicích
přijalo tato usnesení: 8/2019 1.
určuje
1.01 pořizovatelem zápisu a navrhovatelem usnesení pana Miroslava Rokoše a ověřovateli
zápisu Ing. Michaelu Švecovou a pana Radka Podmanického
2.
schvaluje
2.01 předložený program svého 8. zasedání beze změn
2.02 uzavření smlouvy mezi obcí Strupčice a společností Jatka Strupčice s.r.o. v likvidaci o
koupi objektu bývalých jatek čp. 20 ve Strupčicích včetně pozemků p.č. 262/1, 262/2 a
260/2 v k.ú. Strupčice za celkovou odhadní cenu 3 500 000 Kč
2.03 prodej pozemku p.č. 219/2 v k.ú. Strupčice manželům Luďku a Janě Pěnkavovým za
odhadní cenu a náklady s prodejem spojené
2.04 prodej části pozemku p.č. 296/1 v k.ú. Strupčice dle zákresu, jak je přílohou zápisu,
panu Pavlu Karadžovovi a paní Evě Čermákové za cenu 490 Kč/m2
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2.05 pořízení dětských herních prvků do dvora obecního úřadu ve Strupčicích k terase
hostince Trio v režii obce
3.
odkládá
3.01 dořešení záležitosti opravy fasády a střechy budovy Mateřské školy ve Strupčicích čp.
125 na další zasedání zastupitelstva obce
4.
zamítá
4.01 poskytnutí finančního příspěvku nadačnímu fondu Folivora na modernizaci krajské
ZOO Ústí nad Labem
4.02 umístění zábrany k dětskému fotbalovému hřišti na návsi v Okoříně a doporučuje
přemístění branek na bývalé volejbalové hřiště
Výpis přijatých usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Strupčice,
konaného dne 6. května 2019
Zastupitelstvo obce Strupčice po projednání
vzalo na vědomí:
1.
informaci o plnění usnesení a informaci o vyřízení dotazů a připomínek z předešlých
zasedání zastupitelstva obce, včetně aktuálně vznesených připomínek a dotazů k nim,
jak jsou uvedeny v zápise z jednání zastupitelstva obce
2.
zápis č. 3 o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce, provedené kontrolním
výborem dne 2. 5. 2019, včetně vznesených připomínek pana Josefa Pěnkavy, jak jsou
uvedeny v zápise z jednání zastupitelstva obce
3.
zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2019, včetně
vznesených připomínek pana Josefa Pěnkavy, jak jsou uvedeny v zápise z jednání
zastupitelstva obce
4.
že delegace členů do konkurzní komise pro výběr ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Strupčice je bezpředmětná z důvodu
nevyhlášení konkurzu
přijalo tato usnesení: 9/2019 1.
určuje
1.01 pořizovatelem zápisu a navrhovatelem usnesení pana Miroslava Rokoše a ověřovateli
zápisu Ing. Karolínu Polákovou a Ing. Ivana Pavliše
1.02 pana Michala Koblížka zpracovatelem úpravy projektové dokumentace obytné zóny K
Rybníku II – změna č. 1 pro potřeby vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele
stavebních prací, pro získání změn stavebních povolení a pro realizaci stavby, v ceně
110 tis. Kč bez DPH
2.
schvaluje
2.01 předložený program svého 9. zasedání, včetně bodů navržených k doplnění, jak je
uvedeno v zápisu
2.02 úpravu rozpočtu obce Strupčice na rok 2019 - rozpočtové opatření č. 1/2019, jak je
přílohou zápisu s tím, že rozpočet obce se na příjmové straně zvyšuje o 60 900 Kč a
26

2.03
2.04

2.05
2.06

2.07
2.08
2.09
3.
3.01
4.
4.01
5.
5.01
6.
6.01
7.
7.01
8.
8.01

na výdajové straně se zvyšuje o 1 885 000 Kč, což znamená zvýšení rozpočtového
deficitu o 1 824 100 Kč, které bude pokryto z přebytku minulých let
ceník Sportovního areálu pro rok 2019, jak je přílohou zápisu
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4016978/001-CV_Strupčice.ppč.319-1,kNN,
1xOM, mezi obcí Strupčice a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou obchodní
společností RYDVAL - ELEKTRO s.r.o.
uzavření smlouvy č. IV-12-4016573/VB/02 o zřízení věcného břemene - služebnosti
mezi obcí Strupčice a společností ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou obchodní
společností RYDVAL - ELEKTRO s.r.o.
smlouvu o zřízení služebnosti umístění a provozování komunikačního vedení a
zařízení v rozsahu geometrického plánu č. 710-606/2008 na pozemcích p.č. 355/1 a
355/2 v k.ú. Strupčice, mezi obcí Strupčice a společností Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. (CETIN)
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 85 000 Kč na pořízení domovní čističky
odpadních vod paní Monice Kubánkové pro dům čp. 66 v Okoříně na základě
předložené žádosti
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 85 000 Kč na pořízení domovní čističky
odpadních vod manželům Danielu a Michaele Mazným pro dům čp. 25 v Okoříně na
základě předložené žádosti
záměr prodat vodovodní a kanalizační sítě v nových obytných zónách ve Strupčicích,
konkrétně č. stavby 034/011, 034/012, 034/018 a 034/019
odkládá
projednání záležitosti opravy střechy a fasády na budově mateřské školky ve
Strupčicích čp. 125 na neurčito
potvrzuje
vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele zakázky malého rozsahu Rekonstrukce
školní kuchyně a školní jídelny ZŠ Strupčice (dle usnes. č. 4/2019-2.04 ze 14. 1. 2019)
nevyhlašuje
konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Strupčice
potvrzuje
ve funkci ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Strupčice
Mgr. Janu Miškovou na období 6 let
zamítá
realizaci projektu kamerového systému ve Strupčicích
ukládá
starostovi zjistit rozsah nutných oprav místních komunikací společností EUROASFALT
s.r.o., se sídlem v Trmicích, a vyčíslit jejich celkovou cenu
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Výpis přijatých usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Strupčice,
konaného dne 3. června 2019
Zastupitelstvo obce Strupčice po projednání
vzalo na vědomí:
1.
informaci o plnění usnesení a informaci o vyřízení dotazů a připomínek z předešlých
zasedání zastupitelstva obce včetně aktuálně vznesených připomínek pana Josefa
Pěnkavy, jak jsou uvedeny v zápisu z jednání zastupitelstva obce
2.
zprávu o výsledku hospodaření obce Strupčice za rok 2018
3.
informaci k opravě věží kostela ve Strupčicích
4.
informaci o vyhlášení výběrového řízení akce Stavební úpravy kuchyně ZŠ Strupčice
5.
informaci k plánované výstavbě obytné zóny K Rybníku II a s ní související případné
vypovězení nájemní smlouvy panu Zdeňku Horákovi
6.
informaci k případnému vybudování nového sběrného dvora v čp. 50 ve Strupčicích
přijalo tato usnesení: 10/2019 1.
určuje
1.01 pořizovatelem zápisu a navrhovatelem usnesení pana Miroslava Rokoše a ověřovateli
zápisu pana Josefa Pěnkavu a pana Radka Podmanického
2.
schvaluje
2.01 předložený program svého 10. zasedání beze změn a stanovuje diskusi ke každému
bodu jednání zvlášť
2.02 závěrečný účet obce Strupčice za rok 2018 bez výhrad
2.03 zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce objektu bývalých jatek Strupčice čp.
20 ateliérem PROSTOR 008, s.r.o., zastoupeným Ing. Arch. Martinem Rösslerem, v
rozsahu pro získání dotace, v ceně 732 050 Kč vč. DPH
2.04 dispoziční řešení, navržené v projektové dokumentaci Rekonstrukce objektu bývalých
jatek Strupčice čp. 20, zpracované ateliérem PROSTOR 008, s.r.o.
2.05 opravu místních komunikací v obci Strupčice společností EUROASFALT s.r.o. za
nabídkovou cenu 330 000 Kč, jak je přílohou zápisu
2.06 poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce panu Luďku Pěnkavovi ve výši jeho
jedné měsíční odměny; mimořádná odměna se poskytuje za práci nad rámec jeho
pracovních povinností a pracovní doby, konkrétně za přípravu, organizaci a
moderování kulturních a společenských akcí v 1. pololetí 2019
2.07 změnu termínu konání příštího řádného zasedání zastupitelstva obce z 1. 7. 2019 na
24. 6. 2019
3.
přiděluje
3.01 obecní byt č. 3 v Okoříně čp. 46 panu Jaroslavu Křelinovi
4.
stanovuje
4.01 v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah pravomocí starostovi obce k
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a)

b)
c)
d)
e)
5.
5.01

provádění rozpočtových opatření v mimořádných případech s platností do konce
funkčního období v roce 2022 takto:
Na straně výdajů může starosta provést změnu závazného ukazatele (paragrafové
členění) bez omezení s tím, že navýšení bude vyrovnáno buď snížením jiného
závazného ukazatele na straně výdajů, nebo navýšením závazného ukazatele na
straně příjmů. Stejně tak může provést změnu závazného ukazatele na straně příjmů.
Vždy se bude jednat pouze o akce, jejichž realizace byla zastupitelstvem schválena.
Dojde-li v rámci rozpočtového opatření k navýšení rozdílu mezi celkovými výdaji a
celkovými příjmy, může se tak stát pouze do částky 1 000 000 Kč.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce, projednat navržené rozpočtové opatření s
finančním výborem, přičemž starosta může rozpočtové opatření provést pouze tehdy,
je-li finančním výborem schváleno.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci (prostřednictvím emailu) o každém
návrhu rozpočtového opatření před jeho schválením.
Rozpočtové opatření bude zařazeno do programu nejbližšího zasedání zastupitelstva
obce, následujícího bezprostředně po provedení rozpočtového opatření.
určuje
komisi pro otevírání obálek a hodnocení předložených nabídek pro veřejnou zakázku
Stavební úpravy kuchyně Základní školy Strupčice ve složení Luděk Pěnkava, Mgr.
Ing. Robert Hebký, Ing. Michaela Švecová, Milan Komrska a Josef Pěnkava

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

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
Sportovní areál
Vedoucí areálu 724 920 869 / Rezervace haly 731 654 972
Rezervace venkovních hřišť 733 714 930, www.sportareal-strupcice.cz
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 - 14,00 hod., úterý a čtvrtek 11,15 - 18,00 hod.,
- poliklinika Jirkov
středa 7,00 – 13,00 hod. a pátek 7,00 – 10,00 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 a pátek 15,00 - 17,00 hod., sobota 9,00 - 11,00 hod.
Strupčická smíšenka 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 - 19,00 hod., sobota a neděle 8,00 - 19,00 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
Kadeřnictví - kosmetika, Strupčice 51, Vendula Chrpová 736 539 448 a Eva Čermáková 776 748 219
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
Tejpování - Kristýna Pěnkavová, Strupčice 23, tel. 732 405 272
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@obec-strupcice.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 84 vyšlo 19. 6. 2019. 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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