Začátek roku nebyl, z pohledu sportovních aktivit klubu, nijak odlišný
od těch předchozích. Zimní příprava probíhala v tělocvičně školy a
v případech příznivého počasí se trénovalo venku. Muži v rámci zimní
přípravy odehráli 5 přípravných utkání. A jak už je ve Sportovním klubu
tradicí, začátkem roku proběhlo i hodnocení činnosti klubu. Vše
podstatné shrnul do zprávy o činnosti za rok 2003 předseda SK, Ing.
Stanislav Hackl. Ve své zprávě bilancoval všechny oblasti aktivit SK za
rok, hlavně pak sport, dále práce na udržování a zkvalitňování
sportovišť a také kulturní oblast. Tak jdeme na to.

Zprávu přednesl přítomným předseda SK, Ing. Stanislav Hackl

Vážení přátelé,
opět po roce se zde scházíme k tomu, abychom zhodnotili, co jsme v
činnosti SK v uplynulém období vykonali, a abychom si schválili program
činnosti na rok nadcházející. Základním bodem stanov naší organizace
je provádění sportovních aktivit, a to především na našich sportovištích,

fotbalovém hřišti a
tenisových
kurtech.
Nezbytnou
součástí
sportovní
činnosti je také nikdy
nekončící
údržba
uvedených ploch a celého
sportovního areálu.
Při pohledu na usnesení z
minulé valné hromady lze
konstatovat, které body
se podařilo splnit a které nikoliv:
1. Uspořádat společenský ples
Ples se uskutečnil v půlce února a určitě se povedl. Účast byla velice
dobrá. Kladem je, že členové a fanoušci přistupují ke sportovnímu plesu
dobře a ochotně věnují ceny do tomboly. I v loňském roce dosáhl počet
cen čísla přesahujícího sto. Věříme, že také za 14 dní, kdy se koná
sportovní ples roku 2004, bude tombola opět bohatá a vy nezapomenete
přinést zajímavou cenu.
2. Uspořádat turnaj SG
Naše SG obsadila 3.místo. podrobněji o průběhu turnaje na jiném místě.
3. Uspořádat 54.ročník Memoriálu hrdinů
Tradiční turnaj na závěr sezony se tentokrát domácím vydařil, obsadili
první místo. Turnaj proběhl v sobotu 28. června za účasti čtyř oddílů, a
to:
Sokol Otvice
- účastník II. třídy - soutěže okresu Chomutov
- obhájce put. poháru
FK Spořice
- účastník II. třídy - soutěže okresu Chomutov
Slavoj Droužkovice - účastník II. třídy - postupující z III. třídy
soutěže okresu Chomutov
SK Strupčice
- účastník II. třídy - soutěže okresu Chomutov

Utkání o finále:
Strupčice – Droužkovice
Paul
Otvice – Spořice
Maleček, Štětina
O 3 a 4. místo:
Spořice – Droužkovice
Otto

2:1

branky:

za Strupčice – Bárta,

5 : 0 branky:

Aschenbrenner 2, Fiala,

3 : 2 branky:

Spořice – Mareš, Šťastný,

Droužkovice – Pipek, Ovský
Finále:
Strupčice – Otvice
Vaňous, Římal

4 : 2 branky:

Strupčice – Paul, Luft,

Otvice – Štětina, vlastní branka
Nejlepším střelcem turnaje, o kterém musel rozhodnout los, se stal
Jaroslav Aschenbrenner z Otvic.
Vítězné mužstvo: stojící zleva – Roman Huptych, Luděk Pěnkava, Jaroslav Vaňous, Víťa Luft, Zbyněk
Hoffman, Oto Kovanda, Víťa Tourek, Vladimír Hoffman, Jaroslav Vostrý ml.
V popředí: Daniel Paul, Jan Jirásek, Petr Bárta, Alois Římal ml., Libor Doubrava, Josef Pěnkava

4. Zajistit sportovní setkání s fotbalisty z Wackersdorfu ze SRN
V lednu jsme se zúčastnili již podruhé halového turnaje v německém
Wackersdorfu. Na oplátku jsme je zvali k nám a dali jim na výběr termín
Memoriálu hrdinů nebo poutě a ani na jeden druhá strana
nezareagovala. O toto setkání se nebudeme znovu pokoušet.
5. Pokračovat v práci s mládeží - tento bod přinesl Strupčicím největší ohlas
v širokém okolí. Naši starší žáci si poprvé v historii klubu v krajské
soutěži nevedli špatně a skončili na 8. místě se ziskem 35 bodů. Od
šestého místa je dělily pouhé dva
body. Za námi skončil i takový
klub jako je FK Jirkov.
Přípravka skončila na 6. místě se
ziskem 11 bodů. Nutno dodat, že
v soutěži hrálo 9 mužstev a
bodové rozdíly uprostřed tabulky
byly minimální. O dva body více
by naši přípravku posunuly na 4.
místo. Mužstvo přípravky
v tomto roce doplňovalo i několik
fotbalistů z Hrušovan. Dorost
obsadil v konečném účtování
soutěžního ročníku 2002/2003 7. místo ze 14 mužstev, když získal 38
bodů. Soutěž byla velice kvalitní, neboť se hrála jako sdružený přebor
okresů Chomutov a Loun. Umístění vzhledem k tomu, že náš tým byl
věkově nejmladší v soutěži je určitě příslibem do budoucna.
Po letním soustředění v Pilském mlýně se zapojila do podzimních soutěží
tři mládežnická družstva a jejich výsledky byly značně nevyrovnané.
Starší žáci oslabeni odchodem 6 hráčů do dorostu nedosahovali zdaleka
tak dobrých výsledků jako v prvním roce. Nepříznivou situaci navíc
umocnilo ukončení aktivní činnosti hráčů Korunky a Hrdličky, takže
výkonnost mužstva stála na čtyřech hráčích, a to Ondrovi Binderovi,

Davidu Glasovi, Tomáši Kučerovi a Tomáši Pinkasovi. Bylo nutné
mužstvo doplnit, což se částečně povedlo po jednáních s FK Kyjice, ale
kvalita zůstala za očekáváním. Mladší žáci odehráli v okresním přeboru
6 kol, po kterých zůstali beznadějně na posledním místě bez bodového
zisku. Situace, která se jevila před začátkem soutěže velice nadějně, se
začala vyvíjet zcela obráceně. Důvodů zdá se bude více, ale za podstatné
lze považovat i slabou účast tohoto kádru na letním soustředění. Dalším
důvodem byl věk, neboť mužstvo mladších žáků tvořil v podstatě kádr
přípravky. Neuspokojivé výsledky se odrazily v přístupu žáčků, kteří
začali ztrácet zájem, začal upadat i asertivita trenérů a vedoucích. To
vše nakonec vyústilo v rozhodnutí odhlásit toto mužstvo ze soutěže.
Dorost je kolektiv velice nadějný a v podzimní části soutěže, která se
opět hraje jako sdružený přebor okresů Chomutov a Louny, obsadil ze 13
mužstev 5. místo se ziskem 21 bodů. O lepší pozici se připravil
nevyrovnanou výkonností.
Podařilo splnit i bod týkající se zajištění letního soustředění mládeže.
Organizačně ho zajišťoval především Jaroslav Vostrý. Jako vedoucí pak
v Pilském mlýně působil ještě Pavel Glas, Jaroslav Binder, Zdeněk
Vostrý, Irena Saláková a Dana Glasová.
Foto a další akce ze soustředění:
Technické zázemí

Program soustředění byl zaměřen na zvyšování fyzické připravenosti
(vytrvalost a síla) a na rozvoj fotbalových dovedností. Pro zpestření, a
také hlavně z hlediska motivace byly jednotlivé tréninkové jednotky
koncipovány tak, aby měly soutěžní charakter. Její náplní byl
vytrvalostní běh v terénu (okruhy cca 1500 m), doplněný několika
pracovišti, zaměřených převážně na práci s míčem. Pro konečné pořadí
byl určující běžecký čas a body, získané při
plnění technických disciplín. Soutěžící byli
rozděleni a hodnoceni podle věkových
kategorií na dorost, starší žáky, mladší žáky
a přípravku. Závodilo (trénovalo) se každý
den a výsledky se sčítaly.
Na snímku Víťa Luft při plnění disciplíny,
zvané „Panenky“. Fotbalista musel ve
vymezeném prostoru pracovat s míčem tak,
že ho musel udržet ve vzduchu a
zpracovávat ho způsoby, dovolenými ve
fotbalu při vlastní hře. Počítal se počet
doteků a každý měl 3 pokusy. Započítával
se nejlepší.
Na další fotce je Míra Kolčava, který má za úkol poslat obloučkem míč do
vymezeného prostoru (nácvik přihrávky na přesnost). Všichni soutěžící měli
stanovený stejný počet pokusů, ze kterých se započítávaly jen ty úspěšné, formou
odečtu několika vteřin z výsledného běhu. Na správnost provedení dohlíží
Jaroslav Binder.

Vítězové jednotlivých kategorií zleva: Pavel Glás (mladší žáci), Víťa Luft (dorost), Ondra
Binder (starší žáci), Jaroslav Nový (přípravka)

Společná fotografie účastníků soustředění v Pilském mlýně

Nepodařilo se pouze uspořádat pro mládež jeden turnaj, ale vzhledem k
minimu vhodných termínů to skutečně nevyšlo. Na rok 2004 se s ním
počítá. Soupeři jsou zajištěni, je také stanovený termín a turnaj se určitě
uskuteční.
6. Pokračovat ve výsadbě stromků - pokračovalo se, ne všechny vydržely,
ale bude se rozhodně pokračovat i v letošním roce.
7. Pečovat o hřiště a jeho okolí
Na fotbalovém hřišti a především v jeho okolí se za poslední rok opět
mnohé změnilo. Zmizely staré nevzhledné ochranné sítě za brankami,
místo nich vyrostly nové – krásné, zelené, z kari pletiva.

Dále byla změněna podoba zábradlí kolem celého hřiště, byly přidány
výplně a zábradlí znovu bíle natřeno.

Jen pro srovnání. Takhle vypadaly ochranné sítě a zábradlí kolem hřiště před rekonstrukcí

Dále vznikla za kurty 3 a 4 tréninková plocha, jež bude letos nutno
zatravnit. I tato plocha je vybavena stejnou ochrannou sítí. Zmíněné
rekonstrukce zábradlí a ochranných sítí bylo možné provést jen díky
sponzorské pomoci vedení Mostecké uhelné společnosti. Za SK
zastřešoval tuto akci pan Josef Pěnkava, který koordinoval práce u
závodu výroby společnosti MUS. Zabetonování všech sloupů zajistila
sponzorsky firma Kejř Všestudy. SK hradil pouze některý materiál. Na
nátěrových pracích zábradlí se podíleli žáci, dorost i dospělí a pletivo
natíralo zdravé jádro našeho áčka. SK hradil pouze materiál. Protože
hrozilo, že se práce nestihnou včas, personálně nám vypomohla i obec.
Stará garda přislíbila nátěry spojů, bohužel se tak nestalo, a proto ji
požádáme hned zjara, aby se slíbené činnosti ujala. Pravidelné sekání
hřiště zajišťoval po celý rok precizně pan Jaroslav Binder. Přes letní
měsíce se pak o pravidelné kropení (což nebyla vůbec jednoduchá
záležitost vzhledem k suchu, které panovalo) staral rovněž on se svojí
manželkou a vnukem. Kvalitu hrací plochy pak v srpnu mohli ocenit
všichni jako výbornou.
8. Tenisové kurty - provoz na tenisových kurtech byl během jara a léta v
podobném duchu jako v roce předchozím. Na podzim bylo využití
minimální vzhledem k nepříznivému poočasí. Určitě je zapotřebí také

poznamenat, že ani tenis nelze hrát bez práce na údržbě kurtů.
Organizačně turnaje a brigády, kterých loni nebylo tolik, pak zajišťovali
Jarda Vostrý a Standa Hackl. Nepodařilo se zahájit práci na úpravě
pletiva, ale práce jsou plánovány na příští rok.
9. Turnaje v tenisu
V roce 2003 se nepodařilo uspořádat všechny slíbené tenisové turnaje.
Největší ohlas s příslibem účasti i letos sklidil turnaj ve smíšené čtyřhře
s vítězným párem Helena Vostrá a Pavel Moule (pár za pohárem).

Na druhém místě skončil pár Jarmila a Jarda Vostrý (první zleva), třetí
místo obsadil pár Daniela Šimková a Josef Pěnkava (třetí zleva) a na
čtvrtém místě se umístil pár Radka Šnajdrová a Roman Huptych (první
zprava).

10.
Turnaj v kuželkách pro malý zájem neproběhl. Místo tohoto večera
se podařilo obnovit tradici silvestrovského turnaje v sálové kopané o
Silvestrovskou Kuličku s vítěznou trojicí Jaroslav Vostrý st., Josef
Pěnkava a Víťa Vaňous. Věříme, že i koncem tohoto roku se sejde
alespoň 5 mužstev jako loni.

11.
Pokračovat v úpravě plochy bývalého kurtu č.5
V předloňském roce pomohla náhoda, protože jsme Ervěnicím nabídli na
zatravnění hřiště naši zeminu. Nechali jsme ji odvézt, část převozit na
jiné místo, kde slouží pro potřeby obce a v příštím roce počítáme
s vybudováním tréninkového hřiště o rozměru asi 35 x 35 metrů. MUS
nám opět svou mechanizací vypomohla s provedením zemních prací, po
kterých došlo k jejímu zatravnění.
12.
Přebudovat systém zavlažování hřiště
Tuto záležitost možno považovat za další z radikálních změn loňského
roku. Byl zhotoven zcela nový přívod vody z čerpací stanice MUS pod
výsypkou a voda je odtud přivedena až ke sportovištím. Na závlahu byly
dokoupeny ještě další 3 rozstřikovače. Vydatnost nového přívodu vody
bohatě stačila zásobovat celkem 6 rozstřikovačů, což bylo, vzhledem
k velkému suchu, velmi důležité pro udržení kvality trávy na hřišti.

Ze sportovních výsledků jsme již zhodnotili výsledky mládeže, především
velký úspěch starších žáků ve svém prvním působení v krajské soutěži,
ale ještě musíme zhodnotit výsledky mužstva dospělých. Po střídavých
výsledcích skončil kolektiv dospělých na 10. místě ze 14 mužstev se
ziskem 33 bodů, které jsme na jaře, ale vlastně v průběhu celé soutěže
získávali hlavně doma. Mužstvo vedl Jaroslav Vostrý a jeho hrajícím
asistentem byl Josef Pěnkava.
Zisk 14 bodů a 10. místo po podzimní části soutěže lze vzhledem k velice
příznivému rozlosování považovat za neúspěch. Možná, že nás bude
mrzet darovaných 6 bodů při remízách s Kotvinou a Březeneckou
v úvodních dvou kolech. Výprasky od Spořic doma a venku od Úhošťan
nás na začátku soutěže postavili opět do hrozivé situace. Zlepšený výkon
v následujících třech kolech nás dostal znovu do hry, ale porážka
v Droužkovicích naznačila, že se situace v mužstvu nemění. Výkonnost
dospělých je opravdu nevypočitatelná trenérům není opravdu co závidět.
Zhodnocení roku 2003 z hlediska komplexní činnosti klubu:
V letošním roce opět odvedli jako celek obrovský kus práce. Každým
rokem si klademe vysoké cíle. A v posledních minimálně třech letech jsme
je vždy ještě dokázali překročit. Dík patří všem, protože bez obětování
svého volného času veřejně prospěšné věci, by nikdy nic podobného
nevyrostlo. Nevyrostl by ani krásný sportovní areál, nevyrostlo by jedno
z nejhezčích hřišt na okresní úrovni a nevyrostli by ani fotbaloví žáci a
dorostenci, kteří jsou postrachem pro každého soupeře. Všem z Vás, kteří
jste v loňském roce něco pro sport ve Strupčicích vykonali touto cestou
děkuji. Zvláště chci poděkovat členům výkonného výboru a všem
vedoucím jednotlivých mužstev, protože právě oni té práce bezesporu
odvedli nejvíc.
Nelze zapomenout ani na to, že žádná aktivita se nedá vyvíjet bez
finančního zajištění. O to se opět postaralo několik našich partnerů, kteří
nám každoročně pomáhají. Jsou to obecní úřady ve Strupčicích a v
Malém Březně, SD Chomutov, pan Jiří Kejř, firma VVV Most,
Chomutovské sportovní unie a okresní fotbalový svaz. Je třeba zmínit i
menší příznivce, kteří pomáhají svým dílem, například místní Jatka,

která nám mnohokrát zajistila suroviny pro skvělé pochoutky nebo
Hostinec TRIO, který zajišťuje večeře po mistrovských utkáních, obědy
při turnajích a bezplatně poskytuje sál pro schůzi, ples i závěrečné akce
na konci sezony pro dospělé i pro dorost.
Celý rok řídil práci klubu devítičlenný výkonný výbor. Scházel se
pravidelně nejprve jednou týdně, na podzim pak jednou za 14 dní. V
úvodu roku došlo v jeho struktuře k zásadní změně. Pan Luděk Pěnkava
byl zvolen starostou obce, byl proto nahrazen ve funkci předsedy panem
Stanislavem Hacklem.
Revizní komise pracovala v nezměněném složení i v tomto roce. Kontrolu
dokladů provedla trojice Michaela Rosslerová, Anna Jarošová a Hana
Kejřová pouze jednou, což k množství dokladů naprosto dostačuje. Svou
práci vždy odvádějí dobře.
Důležitou práci odvádějí také členové pořadatelské služby, Hlavním
pořadatelem je nejčastěji Josef Sýkora a jemu pomáhají především
manželé Binderovi, jimž také patří velký dík za dobrou práci v kabinách
při mistrovských utkáních a dále pak pokladní paní Růžena Sýkorová a
Alena Kotlárová. Novinkou bylo zavedení stálé zdravotní služby při
mistrovských utkáních, čehož se ujala paní Irena Saláková. Již dvěma
zásahy pomohla vážně zraněným, než přijela sanitka a patří jí za to dík.
Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří na úkor svého
volného času nadále drží prapor strupčického sportu hodně vysoko. Tato
práce nebude zřejmě nikdy doceněna tím, kdo si to nikdy nezkusil na
vlastní kůži. Kdo umí obětovat svůj čas pro dobro věci, ten se pak může
z povedené věci těšit dvojnásob. Kdo ví o čem mluvím, jistě mi dá za
pravdu. A také mi dá za pravdu, že takovýchto obětavců je čím dál méně.

Tabulky mužstev za soutěžní ročník 2002 – 2003
Okresní přebor dospělých 2002/03
1.
AFK LoKo B
26
2.
1. SK Jirkov
26
3.
Otvice
26
4.
Údlice B
26
5.
1. FC Spořice
26
6.
Březno B
26
7.
Málkov A
26
8.
Rašovice
26
9.
Radonice
26
10
Strupčice
26
11.
Vilémov
26
12.
Kotvina
26
13.
1. FKP Chomutov
26
14.
Prunéřov
26

24
14
12
12
11
11
12
9
9
9
9
7
6
5

2
4
6
4
6
4
1
7
6
6
4
7
5
2

0
8
8
10
9
11
13
10
11
11
13
12
15
19

94:20
52:36
55:43
61:54
51:57
71:55
75:61
47:48
46:48
36:66
55:65
42:70
42:54
25:75

74
46
42
40
39
37
37
34
33
33
31
28
23
17

Sdružený okresní přebor dorostu 2002/03
1.
Vejprty
26
18
2.
Kryry
26
17
3.
Ervěnice
26
15
4.
Podbořany
26
14
5.
Otvice
26
15
6.
Perštejn
26
11
7.
Strupčice
26
11
8.
Radonice
26
11
9.
AFK Žatec
26
8
10.
Slavětín
26
7
11.
Krásný Dvůr
26
6
12.
Droužkovice
26
7
13.
Kyjice
26
6
14.
Březenecká
26
4

4
6
4
5
2
6
5
1
6
9
8
5
3
2

4
3
7
7
9
9
10
14
12
10
12
14
17
20

100:42
102:43
87:37
57:41
52:51
63:54
69:61
55:83
57:66
47:59
53:64
36:63
50:102
31:93

58
57
49
47
47
39
38
34
30
30
26
26
21
14

Okresní přebor přípravek 2002/03
1. Tatran Kadaň A
7
2. FK Klášterec A
6
3. Slovan Jirkov
5
4. Slovan Vejprty
5
5. SKP Kadaň
3
6. SK Strupčice
3
7. Tatran Kadaň B
1
8. Sokol Údlice
1
9. SK Perštejn
1

0
1
3
2
1
3
7
7
7

57:6
40:5
36:10
26:15
36:19
21:16
18:39
8:37
5:100

22
18
15
12
11
11
3
3
3

1
0
0
0
2
2
0
0
0

¨

Chybí nám tabulka starších žáků, kteří hráli I. A třídu krajské soutěže.
Jako nováček skončilo mužstvo na osmém místě a získalo 38 bodů.

XII. ročník turnaje starých gard ve Strupčicích
Zúčastněná mužstva: Sparta Radonice, SKP Kadaň, Sokol Úhošťany a
domácí tým, SK Strupčice.
V prvním utkání podlehly Strupčice Radonicím 1:3.
Branku za Strupčice vsítil Jan Pitel.
Ve druhém utkání remizovala Kadaň s Úhošťany 0:0, na penalty
zvítězil tým Úhošťan.
V boji o třetí místo porazila SG Strupčice Kadaň 4:1.
Po dvou brankách vstřelili Jan Petro a Radek Podmanický.
Ve finále se střetly Radonice s Úhošťany. Zápas skončil nerozhodně 1:1,
na penalty zvítězilo mužstvo Radonic.
Konečné pořadí:
1. Sparta Radonice
2. Sokol Úhošťany
3. SK Strupčice
4. SKP Kadaň
A na závěr ještě několik fotek z akcí v průběhu roku:
Soustředění v Pilském mlýně – pracoviště „Kop na cíl“

Při „panenkách“
Ondra Binder

Broňa Kindl

David Glás

Tomáš Pinkas

Z turnaje smíšených párů (13. 7. 2003):

Jarka a Jarda Vostrých

Daniela Šimková a Josef
Pěnkava

Petra Binderová
Zbyněk Hoffman

a

