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Loučení s posledním rokem druhého tisíciletí a bouřlivé
oslavy
nástupu třetího milénia zanedlouho
vystřídal
normální
život.
Pro
sportovce znamenalo toto období jako
každoročně zahájení zimní přípravy na jarní část
soutěží a pro funkcionáře Sportovního klubu začala práce
na přípravě Valné hromady, která proti jiným rokům byla
jiná v tom, že nás na ní čekaly volby nového výkonného
výboru a v programu na nadcházející rok se musela objevit
příprava a zajištění oslav sedmdesátého výročí založení
klubu. Začala také plesová sezóna. První ples, který pořádal
hostinec „TRIO“ ale skončil nad očekávání špatně. Na velmi
dobře připravenou kulturní akci včetně tomboly se dostavilo
všeho všudy necelých 15 hostů, takže nezbývalo nic jiného,
než ples ukončit ještě před půlnocí. Již zmíněné výroční
rokování sportovců proběhlo 17. února od 15. 0 0 hod.
v místním sálu při restauraci „TRIO“. Slavnostní atmosféra
byla umocněna velmi dobrou účastí členské základny (pro ti
minulým létům byl tentokráte doslova plný sál) a
přítomností zástupce Okresního fotbalového svazu sekretáře
Ondřeje Koblasy, který byl doprovázen zástupci
regionálního tisku.
Vše co se v hodnoceném roce odehrálo, připomněl v úvodní
fázi valné hromady ve zprávě o činnosti předseda
Sportovního klubu Jaroslav Vostrý.
Zpráva hodnotí práci sportovců velmi podrobně a z tohoto
pohledu má její plné znění v kronice své opodstatnění.

130

Zpráva o činnosti Sportovního klubu Strupčice
za rok 2000
Vážení přátelé,
scházíme se dnes jako každý rok v tomto období, abychom zhodnotili
svou práci na všech úsecích naší činnosti. Naším hlavním posláním
vyplývajícím ze Stanov je provádění sportovních aktivit podle daných
možností organizace, a to na stávajících sportovištích, které představují
hřiště na kopanou a tenisové kurty, s čímž úzce souvisí údržba
uvedených sportovních ploch. Úkolem výkonného výboru, který byl
Vámi zvolen před čtyřmi roky, bylo řídit činnost Sportovního klubu tak,
aby sportovní organizace naplnila přijatý program a připravila
základní podněty pro práci v období dalším.
Při pohledu na usnesení z minulé Valné hromady lze konstatovat, že
bylo téměř beze zbytku splněno. K jednotlivým bodům:
1. Uskutečnit společenský večer se soutěží v kuželkách – akce proběhla
až ke konci listopadu. Vzhledem k tomu, že šlo o pátek, na který
připadl den volna, byl začátek stanoven již na 14.00 hodinu. Všichni
zúčastnění se bavili velmi dobře, nechyběl samozřejmě skvělý guláš a
Zlatopramen. Škoda jen, že se informace o této události dostala na
veřejnost pozdě, což se bohužel projevilo ve slabší účasti.
2. Uspořádat sportovní ples – termín korespondoval s datem průběhu
Valné hromady s ohledem na hospodárné využití sálu. Účast byla
výborná, tombola již tradičně bohatá, takže bilance skončila
v kladných číslech.
3. Zajistit průběh 10. ročníku Starých gard – organizačně bezchybný
průběh turnaje zajistil jako obvykle Hugo Štěpánek. Soupeřila
mužstva Pernštejna, Loun, Úhošťan a domácích. Ve finále se setkaly
oddíly Úhošťan a domácí SG, která ve vyrovnaném utkání měla
v závěru více štěstí, takže jubilejní desátá trofej zůstala doma.
4. Uspořádat 51. ročník turnaje „Memoriálu hrdinů“ - vyvrcholení
fotbalové sezóny 1999/2000 aktivních hráčů proběhlo v sobotu dne
17. června za účasti obhájce putovního poháru mužstva SIAD
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Braňany, vítěze I. A třídy krajské soutěže, Sokola Bečov, vítěze
okresního přeboru mostecka a Sokola Spořice, vítěze III.třídy okresu
Chomutov. V dramatických dopoledních utkáních o postup do finále
domácí mužstvo zdolalo mužstvo Spořic až v samotném závěru,
když téměř celý zápas dotahovalo náskok soupeře. O největší
překvapení se postaralo mužstvo Bečova, které v normálním času
remizovalo s mužstvem Braňan a na pokutové kopy postoupilo do
odpoledního finále. Finálové utkání mezi domácím SK a Bečovem se
pro domácí vyvíjelo podobně jako dopolední zápas se Spořicemi. Po
celou dobu mužstvo domácích dotahovalo náskok soupeře a až
v závěrečných minutách se ujalo vedení 4:3, které již udrželo do
konce. Úspěch byl večer řádně oslaven a úplný závěr sezóny byl ve
znamení korunovace nejlepšího hráče kolektivu, kterým se stal Otta
Kovanda.
5. Vytvořit podmínky pro založení oddílu tenisu a provoz tenisových
kurtů – v rámci naplnění tohoto bodu usnesení bylo v prvé řadě
potřeba výrazně zapracovat na zlepšení stavu tenisového areálu.
V průběhu roku bylo odpracováno cca 200 brigádnických hodin. Byla
odtrávněn a pokryt novou antukou kurt č. 3, odtrávněn a urovnán
kurt č. 4, obnoveny nátěry sloupků a opraven „empair“. Započalo se
s odstraňováním pozůstatků osvětlení na kurtu č. 2, byl obnoven
nátěr boudy na rekvizity a odstraněny náletové dřeviny v okolí
celého areálu. Bylo nutné obnovit ukradenou část centrálního
přívodu vody a nainstalovat přípojku nakropení kurtů č. 1 a 2.
Hrací plochy byly po celý rok ošetřovány postřikem proti trávě.
Podařilo se velmi výhodně získat asi 10 tun antuky. Byla již sice
použitá, ale pro naše potřeby vyhovující. Od poloviny roku byly
kurty pokusně dány do pronájmu. Podstatně se zlepšila kontrola
využívání sportoviště a hlavně péče o hrací plochy. Byl schválen
ceník za pronájmy s rozlišením výše poplatku pro členy a ostatní
s alternativou možnosti odpracování pronájmu formou brigády.
Podle pravidel schválených VV SK se zisk z pronájmu dělil 50:50
mezi nájemce a pronajímatele. Aktiva pro organizaci nebyla sice
příliš výrazná, nicméně se ukázalo, že tento způsob by mohl konečně
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vést ke zlepšení stavu těchto sportovišť. V průběhu roku se
uskutečnila řada turnajů. Soutěž probíhala v jednotlivcích, ve
čtyřhrách a pokusně i ve smíšených čtyřhrách. Zájem o posledně
jmenovanou akci nás příjemně překvapil a vypadá, že tento turnaj si
získá pevné místo ve sportovním kalendáři tenisového oddílu i
v příštích letech. K založení tenisového oddílu došlo na závěrečném
vyhodnocení tenisové sezóny. Vedení nebylo ustaveno, případné
problémy bude řešit VV SK.
6. Dořešit stav laviček pro diváky na fotbalovém hřišti – situace kolem
úrovně sezení pro diváky byla všem, kteří na hřiště chodí, dostatečně
známá. Původní lavičky přestaly plnit funkci svou opotřebovaností
vzhledem ke svému stáří. Navíc hrozilo nebezpečí úrazů fotbalistů o
sloupky laviček, které kolem hrací plochy zůstávaly po odlámaných
dřevěných sedátkách. Bylo nutné staré lavičky kompletně odstranit
a zajistit nové. Zabudovat nové lavičky na původní místo
odporovalo požadavkům soutěžního řádu ve smyslu vytvoření
bezpečného prostoru kolem hrací plochy. Na základě toho dospěl VV
k rozhodnutí nechat vyrobit 10 ks laviček přenosných, které se pro
diváky připraví před každým zápasem a po utkání se opět uklidí pod
zámek. Důvody nutnosti tohoto postupu jsou všem zasvěceným
dostatečně známé. Příhodu s odcizením pěti ks laviček ze hřiště
máme ještě v živé paměti.
7. Dokončit zabudování střídaček na fotbalovém hřišti – tento bod
usnesení nebyl dotažen do konce. Stalo se tak hlavně díky snaze
zajistit výrobu střídaček co nejlevněji. Po zvážení několika možností
se jako nejvýhodnější ukázala nabídka firmy VVV Most.
Z uvedených důvodů se ale protáhl termín dokončení jejich výroby až
na konec listopadu. V současné době jsou již na hřišti a do zahájení
jarní části soutěže budou zabudovány.
8. Pokračovat v práci s mládeží – vyhodnocení tohoto bodu by bylo
možné provést jedním slovem – splněno. Na druhou stranu by ale
podrobné hodnocení vykonané práce v této by bylo možné provést na
několik stránek. Obsazení všech žákovských kategorií v okresní
soutěži (i když přípravka ve spojení z hráči obce Hrušovany),
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umístění v prvních polovinách tabulky po podzimní části soutěže,
pozvánky pro další mladé fotbalisty do okresních výběrů mládeže,
velmi dobré výsledky mladších a starších žáků v zimní lize sálové
kopané pořádané OFS Chomutov, zajištění průběhu 14-ti denního
letního soustředění mladých fotbalistů v Hájné Hoře u Vimperku na
Šumavě ve druhé polovině měsíce srpna a v neposlední řadě
soustavná práce trenérů na přípravě a vedení tréninků mládeže a
vedení mužstev při utkáních, to všechno je obrovský kus práce, který
se za uplynulý rok vykonal. Pro nás, jak pro funkcionáře, trenéry a
vedoucí je hřejivé, že námi vynaložené úsilí pro jejich fotbalový růst
nám chlapci vracejí svými výsledky a přístupem k fotbalu.
9. Udržovat hřiště na kopanou a jeho okolí – tento celosezónní úkol
zajišťovalo převážně mužstvo dospělých. Pravidelné zalévání a
sekání hřiště se příznivě odrazilo na kvalitě povrchu hrací plochy.
Konečně se vyřešily letité potíže při sekání hřiště, a to zakoupením
traktorové sekačky. Bylo však zapotřebí doladit určité potíže
technického rázu, které se vyskytly při používání (samozřejmě
v rámci záruky). Sekání se tak stalo téměř zábavou (alespoň pro
některé) a častější údržba pravidelným sekáním hrací ploše
jednoznačně prospěla. Bylo provedeno doplnění chybějících částí
zábradlí okolo hřiště v oblasti přilehlé k tenisovým kurtům a
mužstvo staré gardy natřelo opravené zábradlí bílou barvou, která se
jeví jako podstatně výraznější a lépe ladí k zelené ploše hřiště.
Kolem hřiště bylo vysázeno asi 80 ks jehličnanů. Výsadbu a
pravidelné zalévání vysazených stromků obstaral kolektiv žáků se
svými vedoucími.
10. Dokončit úpravy na přístupové cestě ke hřišti – zde bylo potřeba
položit obrubníky i podél druhé strany cesty. Usazení obrubníků
proběhlo ve spolupráci s firmou Jiřího Kejře. Došlo k rozšíření cesty
od silnice až k plotu firmy Kunský-Groupe. Zpevnění povrchu
provedlo „A“ mužstvo štěrkem, který v rámci sponzorského daru
věnovala včetně zabezpečení dopravy firma VVV Most.
11. Upravit plochu mezi kabinami a vstupem na hřiště v okolí
skladových buněk – cílem tohoto úkolu bylo přemístit stávající
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buňku a dřevěnou boudu do prostoru mezi pokladnu a hřbitov. Po
nezbytných terénních úpravách a položení panelů byla přestěhována
pouze jedna buňka. Stav dřevěné boudy je velmi špatný a nelze ji
přestěhovat. Další buňka, kterou bylo nutné zajistit namísto již
zmíněné boudy je připravena k přestěhování, ale její nevhodné
umístění vyžaduje zajištění speciální techniky, aby nedošlo
k poškození chodníku. Je třeba přiznat, že tento bod usnesení nebyl
dotažen do konce.
12. Zajistit průběh tenisového turnaje v rámci „Dnů kultury a
sportu“ – ve jménu zmíněné akce proběhl turnaj ve čtyřhrách, který
bylo nutné vzhledem ke krajně nepříznivému počasí posunout proti
původnímu termínu o 14 dní.
13. Uspořádat turnaj v tenisu pro členy SK – byly uspořádány dva
turnaje, a to v jednotlivcích a ve smíšených čtyřhrách. Obě akce lze
považovat za úspěšné, o příznivém ohlasu na turnaj smíšených párů
již bylo hovořeno.
14. Zajistit letní tábor mládeže – letní tábor mládeže proběhl ve
spolupráci s obecním úřadem Malé Březno, přičemž pro mladé
fotbalisty byl připraven jako soustředění před začátkem podzimní
části mistrovských soutěží. Náročné a zodpovědné funkce vedoucích
vzali na sebe Zdeněk Vostrý, Pavel Glas a Jaroslav Vostrý. Velmi
důležité bylo, že vyšlo počasí. Krásné prostředí šumavských hor
skýtalo vynikající podmínky hlavně pro fyzickou přípravu.
Nevýhodou byla absence fotbalového hřiště. Z pohledu trenérů ale
soustředění mělo určitě svůj význam a stojí za to o této aktivitě
uvažovat i v budoucnu.
15. Zajistit terénní úpravy v místech vedení vodovodní přípojky ke
hřišti, v prostoru topolového háje a v okolí tenisových kurtů –
zmíněné úpravy proběhly za pomoci techniky firmy Jiřího Kejře.
Jednalo se o hrubou úpravu. Dovedení do stavu parkové úpravy
bude pokračovat až po odstranění některých topolů, které negativně
ovlivňují stav tenisových kurtů i prostředí pro samotný sport.
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Co dodat na závěr bilance. Před schvalováním tohoto usnesení na
minulé Valné hromadě zde zazněl hlas, jestli jsme vůbec schopni tak
náročné úkoly splnit. Bylo nám jasné, že jde o pořádné sousto, ale
zvedali jsme pro toto usnesení ruce s vědomím, že nás v dalším roce čeká
významné jubileum, oslavy 70 let založení klubu, které chceme oslavit
v pěkném prostředí sportovního areálu za účasti i řady bývalých členů
ať již aktivních nebo pouze příznivců. Při dnešní příležitosti lze
konstatovat, že kromě dvou bodů usnesení, které jak bylo naznačeno,
jsou co do rozpracovanosti před dokončením, byl přijatý program
naplněn. Kromě již zmíněného usnesení, které bylo pro VV SK
závazné, je nutné vyzdvihnout přestavbu v kabinách s cílem zvětšit
kabinu mužstva domácích na úkor klubovny. Akce se rozběhla po
skončení soutěže, v listopadu, v režii Josefa Pěnkavy za asistence hráčů
„A“mužstva.
V současné době chybí zabudovat lavičky, obnovit
některé z nátěrů a vymalovat. Každý, kdo se pokusil něco sám
postavit, dokáže nejlépe ohodnotit rozsah vykonané práce.
Za zmínku stojí také turnaj v sálové kopané, který pořádala v březnu
stará garda. Akce měla velmi dobrou úroveň. Organizačně ji perfektně
po všech stránkách zajistil Hugo Štěpánek.
V oblasti společenské nelze opomenout akci „Pálení čarodějnic“ a oslavy
1. máje, které sice proběhly v poněkud jiném duchu, než na jaký jsme
byli zvyklí z let minulých, ale nebývalý ohlas veřejnosti je
předpokladem, že obnovené oslavy nebudou poslední. Někdo by mohl
namítnout, že zmíněnou společenskou událost nepořádal Sportovní
klub a měl by pravdu. Když ale vyjmenujeme hlavní aktéry(pořadatel
restaurace TRIO, tj. Jirka Šťastný, Luděk Pěnkava a Jaroslav Vostrý
mladší, první dva jmenovaní aktivní fotbalisté a funkcionáři VV SK,
třetí aktivní fotbalista, hlavní organizátor a vedoucí prvomájového
průvodu Standa Hackl, jinak člen VV SK a konstruktér alegorických
vozů Josef Pěnkava, mimo jiné vedoucí mužstva dospělých a člen VV
SK ), tak by asi kritik musel svůj názor přehodnotit. Tato okolnost ale
není podstatná. Důležité je, že se na kulturním poli v obci pro veřejnost
něco dělá. A že to stihnou sportovci mimo své již zmíněné práce, to jim
slouží jen ke cti.
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Dovolte mi, abych z titulu své funkce poděkoval všem, kteří se
zasloužili o plnění přijatého programu a nezlobte se, že nebudu nikoho
jmenovat ani zvlášť vyzdvihovat. Bylo by pro mne velice nepříjemné,
kdybych na někoho zapomněl a věřte mi, že pocit případného
nedocenění některého z nás byť nechtěného, by mohl být svým způsobem
bolestivý. Pocit křivdy z titulu byť nechtěného nedocenění se podle
mých zkušeností zpravidla negativně promítne v dalším období.
Většina z nás již tu „Sportovní káru“ táhne řadu let. Někdy je to těžší,
jindy jede téměř sama, ale podstatné je, že se stále pohybuje směrem
kupředu.
Nelze ale nepoděkovat těm, kteří se podíleli na zabezpečení velmi
důležité materiální stránky pro činnost klubu. Je třeba poděkovat
našemu Obecnímu úřadu za významnou pomoc a za pochopení s jakým
v posledních letech přistupuje k činnosti sportovního klubu. Další
poděkování patří obecnímu úřadu Malé Březno, Severočeským dolům
Chomutov, firmám VVV Most, Jiří Kejř, Kunský.Groupe, obecnímu
úřadu Hrušovany, Chomutovské sportovní unii a Okresnímu
fotbalovému svazu. Velmi výrazně se v hodnoceném roce zapsala mezi
sponzory Mostecká uhelná společnost. Je třeba ale zmínit materiální
přízeň i těch menších příznivců, například Františka Lišky, jehož
podpora formou darů svých velice chutných výrobků při společenských
akcích, které proběhly v naší režii v hodnoceném roce, ušetřila našemu
klubu nezanedbatelnou částku finančních prostředků, které bylo možno
využít jinak.
Díky pochopení všech jmenovaných je možné
zabezpečovat a dále rozvíjet sportovní aktivity v obci.
Jak již bylo zmíněno práci Sportovního klubu řídil v průběhu
hodnoceného období 9-ti členný výkonný výbor, který podřizoval svou
činnost plnění přijatého usnesení, vytvářel podmínky pro hladký průběh
účasti mužstev hlavně v mistrovských soutěžích a v neposlední řadě
zabezpečoval vhodné materiální podmínky pro bezproblémový život
organizace. Po dobrých zkušenostech z roku 1999 probíhaly schůze
v loňském roce každý týden s výjimkou období dovolených v měsíci
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červenci a po ukončení podzimní části soutěže do konce roku se schůze
konaly nepravidelně, podle momentální potřeby. Celkem se výbor
v průběhu hodnoceného období sešel 27x. Velmi dobrou účast vykazoval
Luděk Pěnkava, který se zúčastnil 26 zasedání, dále pak Jaroslav
Binder a Zdeněk Vostrý (20x), Jiří Šťastný a ing. Stanislav Hackl
(16x). Slabší účast Josefa Sýkory ( 13x ), ovlivnila jeho dlouhodobá
nemoc z důvodu, které chyběl na devíti schůzích. Za neuspokojivou je
nutné považovat méně jak padesátiprocentní účast Josefa Pěnkavy a
Aloise Římala mladšího.
V průběhu roku pracovala při VV revizní komise ve složení Anna
Jarošová, Michaela Rosslerová a Hana Holoubková. Vzhledem
k úrovni hospodaření co do množství účetních případů provádí revizi
hospodaření jedenkrát za rok. K jejich práci není ze strany VV žádných
připomínek.
Jedním z hlavních úkolů VV bylo zajišťování dostatečných finančních
zdrojů pro zabezpečování naší činnosti. Jako každý rok, tak i v tomto
jsme oslovili řadu organizací s žádostí o finanční podporu a možno říci
úspěšně. Tak jako v roce 1999 skončilo naše hospodaření opět
v kladných číslech. Je třeba také zdůraznit skutečnost, že VV se
získanými prostředky zacházel co nejhospodárněji a snažil se je
vynakládat pouze na věci účelné. Za precizní práci v této oblasti je
nutné vyzdvihnout Luďka Pěnkavu, který vede hospodaření SK již po
řadu let, a to bez nároku na odměnu.
V dalším bloku bilancování činnosti za uplynulý rok je třeba zmínit i
společenskou oblast. O kulturní aktivitě již byla řeč. Za pozornost stojí
celkem pět životních jubileí, které oslavili ing. Ondřej Klicpera (60),
Jaroslav Binder(50), Jaroslav Hála(50), Josef Sýkora(50), a Karel
Novotný(40). Kromě posledně jmenovaného, který patří do kolektivu
staré gardy (a ta o pozornosti pro členy svého kolektivu při zmíněných
příležitostech pečuje sama) připravil VV SK věcné dary, které již byly
některým předány. Ke gratulaci s přáním pevného zdraví do dalších let
těm zbývajícím jsme se rozhodli využít dnešní příležitosti.
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Po dobrých zkušenostech z předchozího roku dbal VV SK opět na
dobrou funkci pořadatelské služby při průběhu mistrovských utkání.
Pořadatelský sbor pracoval v hodnoceném roce v nezměněném složení,
ve kterém funkci hlavního pořadatele vykonával Josef Sýkora. Mezi
ostatní stálé členy pořadatelského týmu patří Jaroslav a Eva Binderovi,
dále pak paní Alena Kotlárová a David Kotlár. Tento sbor podle
potřeby (v případě omluvy některého ze stálých členů) nejčastěji
doplňují Antonín Mareš, Jirka Szegeny, nebo Zdeněk Vostrý. Jde o
neviditelnou, ale velmi důležitou práci před, při a po skončení utkání.
Díky těmto obětavým lidem probíhají sportovní soutěže bez problémů.
Jejich obětavou práci oceňují zejména vedoucí a trenéři, kteří se tak
v klidu mohou věnovat svým povinnostem u mužstev. Děkujeme tímto
všem, kteří chápou nezbytnou úlohu pořadatelské práce, kterou pro nás
vykonávají zdarma a ve svém volném času.
Vážení přátelé,
Před námi je první rok třetího tisíciletí, rok nových úkolů, rok, ve
kterém oslavíme významné jubileum, sedmdesáté výročí založení klubu.
Jeho průběh máme pouze ve svých rukou. Jenom na nás je bude-li ve
znamení příjemných sportovních, či společenských zážitků. Je třeba
dokončit rozpracované úkoly z minulého roku a stanovit si nové cíle.
Jejich množství a výše bude úměrná počtu lidí ochotných se zapojit do
společné práce na dalším zvelebování sportovního stánku a jeho okolí.
Je třeba se urychleně připravit program oslav 70 výročí založení
sportovní organizace, které směrujeme převážně do první poloviny roku.
Dovolte mi, abych závěrem ještě jednou poděkoval všem, kteří se
podíleli na vykonané práci v uplynulém roce a popřál jim pevné zdraví a
potřebné množství nezbytného elánu při plnění dalších, neméně
náročných úkolů v roce nadcházejícím.

139

Oblíbenou akcí mezi našimi členy se stává společenský večer se soutěží
v kuželkách – akce proběhla začátkem března. Počet účastníků
nevybočil z obvyklého průměru. Strávili jsme pěkný večer na kuželně
Revírní báňské záchranné stanice v Mostě, rovněž občerstvení nemělo
chybu. Je třeba se zmínit o tom, že tyto akce byly uskutečněny dvě.
Podobnou akci uspořádal také oddíl tenisu.

termín byl (z důvodů již známých, ekonomických), souhlasný s datem
průběhu Valné hromady. Účast byla výborná, tombola již tradičně
bohatá, takže akci lze hodnotit jako velmi zdařilou.
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Turnaje, který tradičně probíhá 8. května, se zúčastnila mužstva
Úhošťan, Perštejna a z teplického okresu mužstvo Srbic. Ve finále
zvítězila domácí Stará garda nad mužstvem Úhošťan až na penalty po
nerozhodném výsledku v normální hrací době.

141

16. Přípravu na oslavy jsme pojali vskutku důkladně. Práce probíhali
po celé straně hřiště kolem kabin. Bylo potřeba dokončit úpravy
plochy mezi kabinami a vstupem na hřiště v okolí skladovacích
budov – úkol nenaplněný v roce 2000 byl zahájen přestěhováním
druhé buňky z prostoru starého hřiště, pokračoval likvidací dřevěné
boudy, která již k dalšímu využití nebyla způsobilá. Dalším krokem
bylo poražení topolů a odstranění pařezů. Připravená plocha byla
urovnána, navezena ornice a osetá trávním semenem. Vzhled při
vstupu na hřiště se podstatně změnil, ale určitě k lepšímu. Podobná
úprava prostoru okolí hřiště (i když ne tak náročná) proběhla v okolí
kiosku nad kabinami).

na snímku pohled od vstupní brány na upravenou plochu
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pohled na upravovaný prostor za kabinami

maminky (Dana Glásová a Helena Lidická) v akci
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ruku k dílu přiložila také naše mládež

Pozadu nezůstali ani tatínkové (Luboš Kučera se synem Tomášem)

144

V programu nebyl zahrnut úkol, který se narodil až v průběhu jara. Šlo
o nápad, jehož cílem bylo přebudování staré, nevzhledné, plechové
boudy, bývalé „Mobilní olejárny“ získané od mostecké uhelné
společnosti za cenu šrotu, na kiosek s krytým sezením pro cca 30
diváků.

Odstrojenou konstrukci bylo potřeba očistit a natřít.

Zpočátku převládaly obavy, jestli je
možné takový ohromný objem prací
v relativně krátké době stihnout, ale
zajištění dopravy na místo, usazení a
rekonstrukce plechového monstra,
včetně povrchových úprav (betonové
povrchy, nátěry) to všechno proběhlo
v rekordním čase. Na této akci se
podílela celá řada členů, včetně rodičů
žáků. Práce koordinoval Josef Pěnkava,
jemuž zdatně sekundoval Jirka Šťastný
a paní Binderová a je hlavně jejich
zásluha, že zmíněné zařízení mohlo
prodělat zatěžkávací zkoušku již při
oslavách jubilea.
Na snímku Jarda Nový připravuje na nátěr
kiosek u přístřešku
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Provoz pak ukázal další výhody. Podstatně se uvolnil prostor pod
kabinami kolem šaten hráčů a rozhodčích, ve kterém se pravidelně
soustřeďovala většina diváků (jednalo se o jediné kryté místo na hřišti).
Tento příliš těsný kontakt znamenal
hlavně při vypjatých utkáních tvrdou
práci pro pořadatele, neboť nebezpečí
osobních střetů v těchto případech bylo
často na spadnutí.

Na fotografii je patrné prodloužení divácké
tribuny a uvolnění prostoru u vchodů do kabin
hráčů

Generálka nově vybudovaného zařízení pro diváky
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Proběhl za účasti mužstev Hrušovan, Spořic a Havraně. Byl
organizován opět jako vyřazovací a skončil vítězstvím domácího celku.

Na snímku stojící zleva: Římal Alois, Bárta Petr, Kovanda Otto, Špaček Jiří, Vostrý Jaroslav ml., Pěnkava Josef,
Hlaváček Martin, Kačírek Gustav, Hrehor Vladimír, Šesták Milan (trenér),
Sedící zleva: Vostrý Jaroslav st. (trenér), Pěnkava Luděk, Hofman Vladimír, Dvořáček Václav, Paul Daniel, Doubrava Libor
S trofejí ležící v popředí Dvořáček Petr
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30. června a 1. července proběhlo setkání zároveň i mezinárodní utkání
starých gard a prvních mužstev s klubem ze SRN, s Apfelstadtem. Akce
měla velmi dobrou úroveň, a to nejen sportovní, ale i společenskou.

Mužstva starých gard
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Pokračování návštěvy již mělo společenský charakter a proběhlo na sále,
v restauraci TRIO

Hugo Štěpánek se členy německé návštěvy

Tato akce zahájila oficiální část oslav
70. výročí založení SK Strupčice
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„Zahřívací kolo“ obstaral turnaj v tenisu smíšených párů „O putovní
pohár“. Tato akce měla opět velký ohlas. Velký zájem, hlavně ze strany
žen, již nebyl překvapením. Za kuriozitu lze považovat nedostatek
mužů, neboť tři ženy marně čekaly na nějakého partnera do hry.
V turnaji zvítězil pár Hanka Lidická, Jiří Šťastný.
To pravé vyvrcholení se uskutečnilo v sobotu 7. července. Na tento den
bylo připravené utkání bývalých hráčů Strupčic z období, kdy klub hrál
krajské soutěže.
Předzápasy obstarala
mužstva fotbalové
mládeže Strupčic. Zahráli
si spolu všichni od
přípravky po dorostence

A ještě stačili dát hobla
Pavlíkovi Glásovi,
který slavil desáté
narozeníny (7. 7.)
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Po nich nastoupila mužstva současných reprezentantů oddílu
v kategorii dospělých.

Před hlavním zápasem hřištěm korzovala skupina naší fotbalové
mládeže, nesoucí neodmyslitelný symbol Strupčic ve své době – cibul.
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Pak nastal dlouho očekávaný okamžik - utkání mužstev bývalých
fotbalistů. Jedno mužstvo tvořili hráči, kteří začínali koncem
šedesátých let kopat I. A třídu, druhé bylo složeno z fotbalistů, které o
nějaký ten rok později hrálo I. B třídu. Vzhledem k tomu, že se na
pozvání dostavili téměř všichni (i ze zahraničí), bylo opravdu z čeho
vybírat. Vůbec nevadilo, že řada z nich již překročila šedesátku. Ve
velmi hezkém utkání zvítězila A-třída nad B-třídou 2:0, což ale asi
nebylo v tu chvíli důležité. Podstatná byla atmosféra celého odpoledne,
ve kterém jsme opět po letech nasáli příchuť nejslavnějšího období
strupčického fotbalu poválečných let.

mužstvo z konce šedesátých let:
nahoře zleva: Jarda Vostrý, Jirka Fráňa, Tonda Kříček, Jarda Šťastný, Zdeněk Vostrý, Honza Petro,
Jarda Hess, Jarda Juliš, Franta Juliš a paní Irma Panchártková (maskot)
dole zleva: Laco Močko, Ondra Klicpera, Rainold Harant, Honza Marko, Jirka Skalický, Hainz
Müller a Petr Pšád
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mužstvo pokračovatelů:
z levé strany: Jirka Panchártek, Vašek Benda, Petr Šnajdr, Mirek Ostapčuk, Saša Olah, Jirka
Stránský, Vláďa Tomáš, Roman Huptych, Franta Sás, Honza Rovňák, Bohouš Šťastný, Karel Purš,
Franta Kůrka a Franta Jochman

předávání dárků při nástupu před zahájením utkání
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společná fotografie před hlavním utkáním: k hráčům se přidali i ženy (manželky a fanynky, které se taky
oblékly do dresů) a celou skupinu doplnili naši nástupci, strupčická fotbalová mládež
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Ještě jedna událost se odehrála před
zahájením zápasu. Za dlouholetou
práci pro strupčický fotbal obdržel
od klubu ocenění Jaroslav Vostrý.

Současně využil příležitost sekretář
OFS Chomutov, pan Ondřej
Koblasa, který předal ocenění za
práci pro Okresní fotbalový svaz
v Chomutově

Ocenění za dlouholetou práci pro fotbal ve Strupčicích obdržel také
bývalý hráč, funkcionář a v současnosti vedoucí staré gardy Strupčic,
pan Hugo Štěpánek (na snímku uprostřed)
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↑ Oslav se zúčastnilo téměř 500
lidí. O ty bylo třeba se postarat.
Bylo nutné zajistit zdravotní
službu pro vážnější případy.

Ale také bylo nutné se připravit
na případy vyžadující rychlou
pomoc za každou cenu a všemi
možnými prostředky.
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V průběhu celého sportovního odpoledne probíhaly vepřové hody, které
SK připravil pro své příznivce.

Po utkání bylo na hřišti připraveno posezení
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U kterého nemohla chybět hudba

A bylo čím doplnit chybějící kalorie po náročném programu
(u grilu nejvyšší „grilovač“ Zdeněk Vostrý)
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a samozřejmě bylo nutné dodržet pitný režim

Večerní průběh oslav negativně ovlivnila bouřka doprovázená silným
větrem, která se přihnala kolem dvacáté hodiny a nedovolila tak
uskutečnit oslavy podle našich představ. I tak zůstalo na hřišti více jak
50 lidí, kteří se, i přes nepřízeň počasí, za doprovodu Country-hudby,
bavili velmi dobře až do rána. Kolem půlnoci, když přestalo pršet,
proběhl i připravený ohňostroj. Celý den a noc vtipně moderoval
neúnavný komentátor Standa Hackl.

Tímto dnem vyvrcholila hlavní část oslav
založení klubu. K významnému výročí se ale
vázaly i následující akce.
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Ještě několik fotografií ze zmíněného tenisového turnaje smíšených
párů, který obstaral úvod oslav:

společná fotografie všech zúčastněných

Vítězný pár: Hanka Lidická, Jiří Šťastný
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Kromě zmíněného turnaje smíšených párů proběhl turnaj tříčlenných
mužstev v nohejbalu. Jeho vítězem se stalo mužstvo ve složení:
„Gustav Kačírek, Alois Římal ml., Milan Vavruška“.

Další z akcí na tenisových kurtech byl turnaj mužů v deblech, kterého
se zúčastnilo 5 dvojic. Vítězství si odnesl pár

Roman Huptych, Jaroslav Vostrý starší.
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Obsazení čtyř mládežnických kategorií v okresní soutěži proti uloženým
dvěma (i když přípravka ve spojení s hráči obce Hrušovany), umístění
v první polovině tabulky po podzimní části soutěže mladších žáků (7),
1. místo starších žáků, jejichž kolektiv prošel celým podzimem
famózním způsobem. V soutěži zatím neztratil ani bod a vede tabulku
s náskokem šesti bodů. Na velmi dobré výsledky v podzimní části
soutěže navázala mužstva mladších a starších žáků i v zimní lize
sálové kopané pořádané OFS Chomutov.

Mužstvo starších žáků v podzimní části soutěže:
Nahoře zleva: Vláďa Hrdlička, Honza Vrba, Tomáš Hudák, Jarda Juliš, Víťa Luft, Broněk
Kindl, Petr Pšad, Matěj Korunka, Jirka Lidický
Klečící zleva: Ondra Binder, Tomáš Kučera, Tomáš Pinkas, David Glás
Ležící zleva: Lukáš Vrba a Pavel Glás
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Škoda, že podobných výsledků se nám nedaří dosahovat v kategorii
dorostu, který působí v soutěži první rok a ve srovnání s ostatními
kluby se jedná o kolektiv velmi mladý a výkonnostně zatím pokulhává.
Příjemně ale překvapil v zimní lize sálové kopané, kde obsadil velmi
pěkné 3. místo.
Proběhlo opět letní soustředění mladých fotbalistů tentokrát v Hutích
pod Třemšínem, nedaleko Příbrami, které proběhlo ve druhé polovině
měsíce srpna. Jednalo se o pobyt vyloženě pracovní jak pro mladé
fotbalisty, tak pro trenéry. I když se během pobytu udělal hlavně pro
kondiční přípravu ohromný kus práce (což nejlépe dokazovaly podzimní
výsledky v mistrovských soutěžích) zbyl i čas na zábavu.

Výkonnostně slabší je přípravka hlavně z pohledu věkové
nevyrovnanosti, ale i mezi nimi se objevuje řada chlapců, ze kterých
mohou vyrůst velmi dobří fotbalisté.
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V rámci soustředění proběhlo i přípravně utkání s žáky Rožmitálu pod
Třemšínem. Proti starším žákům domácích nastoupil náš „mix“, který
byl Rožmitálu víc než důstojným soupeřem.

Stojící zleva: Tomáš Lomoz, Broněk Kindl, trenér Zdeněk Vostrý, Jarda Juliš, Honza
Danko, David Glás, Tomáš Hudák, Honza Vrba, trenér Pavel Glás, Ondra Binder, Matěj
korunka, Lukáš Kurkin,
V pokleku zleva: Tomáš Pinkas, Lukáš Vrba, Pavel Glás, Vláďa Hrdlička, Jarda Kopecký
(z Hrušovan), Tomáš Kučera

Za výbornými výsledky stojí velmi dobrá, soustavná a cílevědomá práce
kolektivu trenérů. Tréninky (jejich příprava a vedení), koučování
mužstev při utkáních a zajišťování všeho ostatního (doprava, dresy) se
skrývá neuvěřitelný objem času, který jsou ochotni obětovat. Jejich
odměnou jsou „jen“ velmi dobré výsledky ze vzájemného měření
fotbalových dovedností se soupeři. Chlapci se prosazují v okresních
výběrech, o Tomáše Hudáka projevila zájem fotbalová škola v Mostě, a
to je ta nejlepší vizitka práce našich trenérů mládeže, Zdeňka Vostrého
a Pavla Gláse.
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O práci na hřišti a jeho okolí již zmínka byla. Nelze ale zapomenout i
na další aktivity, a to jsou práce spojené s údržbou tenisových kurtů.
Fotografie z prací před zahájením tenisové sezóny jsou toho
nejnázornějším dokladem.

Při rozhozu nové antuky
Jaroslav Tourek

Novou antuku je třeba
utáhnout válcem, který
neúnavně tahá Láďa
Kopečný
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Před pokrýváním kurtu novou antukou bylo třeba odstranit rašící
trávu.

S úsměvem na rtech
se k tomuto úkolu
postavily (zleva)
Klára Luxíková,
Hanka
Lidická,
Jitka Lenková a
Andrea Hacklová.

Dopravit novou
antuku byl úkol pro
Jaroslava Vostrého a
Ladislava Kopečného
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Významná byla rovněž akce nazvaná „2.poločas oslav 70-tého výročí“,
která proběhla 1. září. Bohužel ani zde nám nepřálo počasí, takže na
hřišti se uskutečnil pouze turnaj v malé kopané rodinných mužstev a
zbytek akcí bylo nutno kvůli dešti přesunout na sál, kde proběhla
„předváděčka pracovních oděvů“ a dále svatebních šatů. Vyvrcholením
bylo vystoupení mažoretek, a to od těch nejmenších (z Chomutova) až
po nejstarší, které pro změnu přijely z Mostu a na jejich vystoupení
přijela i televize NOVA.
V roce 2001 jsme se posunuli opět o kousek dál. Změny, provedené na
fotbalovém hřišti a jeho okolí, údržba zařízení hřiště (opravy pletiva za
brankami, obnovené nátěry konstrukcí) a jeho neustálé vylepšování
(nové střídačky), údržba tenisových kurtů (obnova nátěrů, oprava
oplocení), to vše našemu sportovnímu stánku prospělo. My, co se v jeho
prostorách pohybujeme téměř denně si to ani neuvědomujeme, ale
upozorňují nás na to Ti, kteří mezi nás zavítají po delší době. Od
stavební uzávěry obce uplynulo již více jak 10 let, v obci se začíná
znatelně měnit věková struktura obyvatel. Proti minulým letům
přibývá více mladých lidí. Strupčice začínají být opět obcí, zaručující
dobrou perspektivu. Těmto lidem je potřeba něco nabídnout i pro
využití volného času. Něco, co odpovídá dnešní době. To ale není jen
věcí sportovního klubu a není to ani v jeho možnostech. Věříme, že tuto
potřebu začne vnímat i obec.
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Vlaječka k výročí (přední a zadní strana)
Nový odznak
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Tabulka okr. přeboru mužů – podzim 2001/2002:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1. SK Jirkov
Perštejn
Březenecká
SK Málkov A
Otvice
Březno B
Strupčice
Rašovice
Vilémov
AFK LoKo B
Spořice
Prunéřov
Údlice B
Hrušovany

9
9
8
8
7
6
6
5
5
4
4
3
2
2

3
1
3
2
2
3
1
2
0
3
1
1
2
2

1
3
2
3
4
4
6
6
8
6
8
9
9
9

41:8
35:18
35:21
38:24
27:21
22:20
21:30
26:26
23:28
20:25
25:37
19:36
14:32
14:34

30
28
27
26
23
21
19
17
15
15
13
10
8
8

Tabulka OP st. žáků – podzim 2001/2:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Strupčice
Klášterec
Březno
Ervěnice
Vejprty
Kadaň
Droužkov.
Kyjice
Otvice

8
6
5
4
3
3
2
1
0

0
0
1
0
2
1
2
2
0

0
2
2
4
3
4
4
5
8

22:5
25:13
24:12
16:15
11:17
16:17
8:13
10:16
5:29

24
18
16
12
11
10
8
5
0

Tabulka OP ml. žáků - podzim soutěž. roč. 2001/2002
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Postoloprty
Kadaň
Lučan Žatec
FK Chomutov
1. SK Jirkov
AFK Žatec
Strupčice
Krásný Dvůr
Ervěnice
AFK LoKo Chom.
Klášterec
Kovářská
Sn Jirkov
Kyjice
Údlice

13
10
10
10
10
8
8
7
6
3
3
3
3
2
0

0
1
1
0
0
1
0
0
0
2
2
2
0
3
0

1
3
3
3
4
5
5
7
7
9
9
8
10
8
14

68:6
67:19
54:16
60:12
46:19
36:29
39:16
43:26
37:34
21:35
14:43
21:71
26:54
18:53
4:121

39
31
31
30
30
25
24
21
18
11
11
11
9
9
0

