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Vážení čtenáři, spoluobčané a potomci .
Dovolím si konstatovat, že rozhodnutí zastupitelstva obce odvolat k 31.12.2014
paní Štěpánku Götzovou z funkce kronikářky obce bylo naprosto správným
rozhodnutí a to, že od ledna 2014 do prosince 2014 nezaznamenala do kroniky
jedinou událost, pouze potvrdilo správný krok zastupitelů .
Budu se tedy co nejrychleji snažit posbírat a doplnit všechny podstatné
informace z r.2014 , ale vše bude v pouhé strohé formě, jelikož 365 dní je
dlouhá doba na zapamatování si všech událostí. Mám k dispozici z vlastního
archivu fotografie z obecních akcí, takže i tyto použiji na doplnění dění roku
2014. Omluvte tedy, prosím, jednoduchost a strohost popsaných informací .
Stružná dne 13.1.2015
Zuzana Večerková , starostka
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Leden 2014
2.1. Uložila se zpět na původní místo - do hasičské zbrojničky v N.Vísce- historická hasičská stříkačka
tažená koňským spřežením, kterou částečně zrekonstruovali místní dobrovolní hasiči.

6.1. Na Tři krále chodily po vesnicích Tři královny : Petra Prokopová, Veronika Vrtišková a Tereza
Lehečková a jelikož byla poměrně značná zima, byly pod hábity pěkně nabalené.
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11.1. Zemřela nejstarší občanka Stružné - p.Anna Dotzauerová a to ve věku 90-ti let. Pohřeb proběhl
na hřbitově ve Stružné za přítomnosti mnoha místních obyvatel.
Během lednových víkendů sestavili chlapi z TJ Stružná hrací dřevěnou sestavu pro děti na hřišti
v Žalmanově.

14.1. Narodila se dvojčátka Amálie a Julie Hejhalovy rodičům Radomíře Hejhalové a Pavlovi Hálovi
ze Žalmanova.
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19.1. Začal zimní turnaj v kopané, kdy veškeré zápasy se hrály na umělém trávníku fotbalového klubu
Tatran Kadaň a to mezi kluby Krásný Dvůr, Stružná, Kadaň, Kyselka, Vilémov, Pernštejn a Libědicemi.
19.1.Zemřel v 52 letech Bartoloměj Gašpár ze Stružné, dlouhodobě hospitalizovaný v Dobřanech.
31.1. V žalmanovské klubovně se volil nový Výkonný výbor TJ Stružná, do kterého byli všemi
přítomnými členy zvoleni : Jaroslav Paško-předseda, Robert Rypar- sekretář, jednatel, Petr Rehák –
místopředseda, Ladislav Wenzl-hospodář, Radan Večerka, Lubomír Nouzecký a Jan Dotzauer –
členové výkonného výboru.
Únor 2014
9.2. Zemřel v 79. letech p.Josef Křesina ze Žalmanova.
24.2. Zemřel po dlouhé nemoci syn právě pochované p.Dotzauerové, p.Fridrich Dotzauer- ve věku 62
let.
Březen 2014
3.3. V ten den navštívila Obecní úřad Stružná bývalá místní obyvatelka, která vyzbrojena pepřovým
sprejem a kladivem nejen slovně, ale posléze i fyzicky zaútočila na starostku s tím, že ona je vinna za
vše negativní, co se jí v životě přihodilo. Nebýt toho, že i starostka měla po ruce pepřový sprej, kdo
ví, jak by celá věc dopadla. Vše se pak řešilo i na úrovni bezpečnostní rady kraje, protože situace, kdy
na úřadě je pouze jedna osoba, nelze podcenit a řešit jen v rámci vlastní sebeobrany. Celý případ byl
pak řešen jako přestupek a útočnice byla přijata na ambulantní psychiatrickou léčbu.
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22.3. Rozběhly se jarní fotbalové zápasy mezi TJ Stružná, Březová, Toužimí B, Novými Hamry,
Nejdkem B, Kyselkou, Dalovicemi, Bečovem, Starou Rolí B, Chyší B, Abertamy, Božíčany, Pilou a
Kolovou
22.3. Konal se v sále Hostince U Skálů Dětský maškarní bál, kterého se více, než místních, zúčastnilo
dětí z okolních vesnic. Škoda, jelikož byla připravena spousta odměn, cen a dárků.
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24.3. Narodila se Adélka Holečková ze Stružné mamince p. Mgr.Kláře Vlčkové a otci p. Martinovi
Holečkovi.
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29.3. Pořádal Obecní úřad v sále Hostince U Skálů Struženský maškarní bál s oceněním masek,
bohatou tombolou a s již tradiční hudební produkcí skupiny Návraty v podání manželů Pagáčových.
Návštěvníci bálu vybrali za nejúžasnější masky:
 Shreka a Fionu v podání manželů Macákových
 Duo vosy v podání manželů Mitterpachových
 Kardinála v podání Miloše Synka
 a za nejoriginálnější masku přišly a zvítězily Černošky v podání manželů Dudíkových.

Duben 2014
17.4. Narodila se Farida Ramadan matce sl. Miroslavě Mihalové ze Žalmanova, žijící v Plzni.
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24.4. V 11.00 hod. se v obřadní síni Obecního úřadu Stružná konala svatba manželů Petra a Marie
Dudíkových ze Stružné. Nevěsta byla v tradiční bílé barvě, včetně závoje a ženichovi to velmi slušelo
v hasičské uniformě.

Na zastupitelstvo obce se obrátil se žádostí o jakýkoli finanční příspěvek p.Herman Tomáš, místní
občan, jehož dcera Kristýna se měla zúčastnit dětských zimních olympijských her v australském
Sydney, ovšem cena zpáteční letenky vysoko převyšovala finanční možnosti rodiny. Zastupitelé po
poradě rozhodli, že v rámci podpory sportu u místní mládeže uhradí celou částku zpáteční letenky,
která činila 29.300,- Kč s tím, že Kristýna bude mít na svém dresu znak obce Stružná
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30.4. Stavěla se májka na hřišti v Žalmanově, počasí přálo, ale večer se již velmi hodilo teplo od
pořádného táboráku a k tomu horký opečený buřtík s pivkem. Nepohrdl nikdo.
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Květen 2014
Kaplička opravená v r.2013 v Nové Vísce se musela na základě příkazu Státního památkového ústavu
Loket, kterému zaslal podnět anonym, uvést do původního stavu- tedy odstranit fasádu, odstranit
kačírek, odstranit obrubníky a pouze nabílit a obsypat okolo hlínou. Stalo se a kaplička bude ale za
pár měsíců, bohužel, opět celá mokrá a plesnivá.....

Začátkem května započala rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Žalmanov a Horní Tašovice, jejíž
náklady se vyšplhaly na 570.000,-Kč.

9.5. Povolil Stavební úřad Krajského úřadu Karlovarského kraje předčasně užívat Most 6-049
Tašovice, který byl od srpna 2013 uzavřen z havarijních důvodů. Celá doprava byla po dohodě a
sepsání nájemních smluv mezi majiteli předmětných pozemků odkloněna na dočasně postavenou
komunikaci přes soukromé pozemky, která vyúsťovala do Horních Tašovic a po dobu přestavby tak
velmi ztěžovala život a bezpečnost místním obyvatelům. Most byl kompletně zdemolován a byl
vystavěn zcela nový na nových betonových sloupech, které byly hlavním důvodem havarijního stavu
původního mostu, jelikož byly špatně usazené do podloží a každým rokem se o pár centimetrů
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posouvaly. Původně měla přestavba končit v lednu r.2014, ale její kolaudace se o pár měsíců zpozdila
a proto se poprvé vyjelo na nový most až v květnu 2014. Následně byly všechny pronajaté pozemky
vráceny do původního stavu a snad tento nový most vydrží o dost déle, než původní. Zde se hodí
doplnit takovou perličku- v době, kdy most byl již zdemolován, řidič jedoucí směrem od Prahy na
Karlovy Vary, usnul, nevšiml si tedy výstražných odbočovacích světel a zátarasů, těmi projel a v době,
kdy se řítil do několikametrové jámy, se probudil. Jaké bylo překvapení všech, kteří byli na místě a
vše viděli na vlastní oči. Všude byly postavené ohromné bagry, ale padající auto je minulo a při
dopadu se „ trefilo“ na hromadu kamení a hlíny, takže řidič vystoupil živý a zdravý, chudší pouze o
rozbité auto.

11.5. Narodil se Matyáš Janoušek ze Žalmanova mamince sl.Aleně Prokopové a tatínkovi Ondřeji
Janouškovi, ale ještě v témže měsíci se s ním rodiče odstěhovali do Desné v okr.Jablonec n/Nisou.

13.5. Narodila se Laura Houšková mamince p. Dis.Katrin Houškové a tatínkovi p.Lukáši Houškovi ze
Žalmanova.
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červen 2014
1.6. Proběhl na TJ Stružná Dětský den, který pro tentokrát uváděl profesionální tým z Chebu, ale
neměl u dětí, ani rodičů, ani obce takový ohlas, jako dosavadní MDD, které obec pořádala sama. Ale
počasí, jako doposud, opět přálo.
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7.6. Zřítila se velká část hřbitovní zdi. V tuto dobu v celém karlovarském kraji probíhalo
několikadenní zemětřesení o různé síle a proto se obecní úřad rozhodl uplatnit tuto škodu u
pojišťovny, ale bezúspěšně, jelikož pojišťovny mají pro tyto události své vlastní posuzování hodnot
otřesů. Využili se tedy veřejně prospěšní zaměstnanci, kteří ohromný kus zdi zrekonstruovali tak, že
je v podstatě k nerozeznání od původní.
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14.6. V 10.00 hod. se v obřadní síni OÚ konala svatba p.Fajfrlíkové Jaroslavy a p.Emila Tučima ze
Stružné, kterou pojali v tom nejmenším možném okruhu- tedy svatebčané a 2 svědci. Ve svém věku
chtěli pouze krátký obřad, ale i tak si dali záležet- nevěsta s ženichem byli barevně sladěni a to
včetně svatební kytice.

14.6. V 11.00 hod. se konala další svatba- tentokrát mladšího páru -manželů Jitky a Martina
Zůzových z Horních Tašovic. Tato svatba byla pravým opakem, jelikož obřadní síň praskala ve švech a
od miminek počínaje, přes prarodiče konče, měli snoubenci na svatbě celé své rozvětvené
příbuzenstvo.
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Na dětském hřišti v H.Tašovicích se doplnily herní prvky a některé se vyměnily na nové, přistavila se
lavička a během následujících let se budou herní prvky dokupovat, jelikož v r.2007 bylo v
H.Tašovicích 1 dítě ve věku do 15- ti let a během let se další děti buď přistěhovaly s rodiči anebo se
zde narodily.
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13.6. Vyšel v Karlovarských novinách článek s názvem „ Zdemolovanou porcelánku ve Stružné muž
skvěle zpeněžil.“ Jedná se o letitou kauzu, kdy vlastníci již nefunkční porcelánky, která dlouhá léta
živila přes polovinu místních obyvatel, nechali tento objekt natolik zchátrat, že hrozilo kdykoli její
zřícení. V r.2013 se objevil samozvaný podnikatel, který s tvrzením, že vše má ošetřeno a vydraženo
zahájil demolici, ze které do sběru prodal železo, hliník a trámy za cca 700 tis.korun a zmizel. Na
původním místě porcelánky jsou nyní hromady sutin, které velmi kazí celkový dojem z jinak
udržovaného intravelánu obce.
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24.6. V H.Tašovicích došlo ke slovnímu napadání mezi místními občany a Janem Kubištou a to poté,
kdy úmyslně vytrhal nově osazenou značku a následně rozkopal betonové základy pro usazení obecní
informační vývěsky. K incidentu byla přivolána také starostka obce a tu jmenovaný natolik slovně
urážel, že na místo dorazila i Policie Bochov a celý incident pak byl předán k přestupkovému řízení na
Magistrát města Karlovy Vary, kde byl jmenovaný uznán vinným úmyslným jednáním přestupku proti
občanskému soužití a byla mu uložena pokuta ve výši 4.000,-Kč.
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26.6. Narodil se Matyáš Martin Draský manželům Zuzaně a Martinovi Draským ze Žalmanova.

28.6. Uspořádala f.KunzBau již tradiční KUNZ-BAU CUP v nohejbalu, do kterého se přihlásilo hned 16
týmů. Během celého dne se podávalo občerstvení, počasí se drželo tak tak a až při předávání
posledního poháru se rozpršelo.
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Červenec 2014
Do Horních Tašovic obec umístila novou autobusovou zastávku a to směrem na Bochov, kterou
využívají zejména starší občané z Tašovic
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Začalo se s úpravami neudržovaných hrobů bývalých německých obyvatel, které tak nabraly zcela
nový nádech a ihned se změnil celkový pohled na hrobová místa a hřbitov obecně.

23

24

25

12.7. Konala se svatba manželů Michaely a Martina Synkových ze Stružné a to nikoliv v obřadní síni,
ale na zahradě rodičů Jaroslavy a Miloše Synkových. Jako kdyby měli svatebčané tam nahoře
objednané počasí, protože den před svatbou a den po ní lilo jako z konve a v den svatby jako
mávnutím kouzelného proutku- jasná azurová obloha. Venkovní obřad byl krásný a pro místní i tak
trochu netradiční.
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12.7. V ten samý den, jako byla svatba manželů Synkových, probíhala také fotbalová soutěž " O
pohár starostky" a to na hřišti TJ Stružná v Žalmanově. Starostka tak přebíhala z ranního čestného
výkopu v teplákách na svatební obřad do Stružné a poté zase zpět do Žalmanova na předávání cen a
pohárů vítězným mužstvům. Před začátkem turnaje se konalo slavnostní rozloučení s letitým členem
a pokladníkem TJ Stružná panem Františkem Trautnerem.
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Srpen 2014
18.8. Narodil se manželům Marii a Petrovi Dudíkovým ze Stružné syn Michal Dudík .

Koncem srpna se tradičně konala v Českých Budějovicích Země živitelka, na které starostka oslovila
firmy předvádějící traktory a požádala vybrané firmy, aby zaslali obci nabídku. Vytipované byly :
traktor ZETOR MAJOR 80 a BELORUS.
Září 2014
29.9. Narodil se Jan Klimaj mamince Štěpánce Götzové ze Stružné, kteří se za necelý měsíc
odstěhovali do Karlových Varů.
Říjen 2014
10.-11.10. Konaly se volby do místního zastupitelstva, kterého se zúčastnila jedna volební strana "
Obec pro občany". Voleb se zúčastnilo 207 voličů z celkových 458. Z výsledků voleb pak vzešlo nové
zastupitelstvo v tomto složení :
Zuzana Večerková- starostka
Lenka Nováková - místostarostka
Lubomír Nouzecký , Hannilore Dotzauerová, Arnošt Götz, Jiří Novák a Martin Macák - členové
zastupitelstva.
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11.10. Narodil se Quentin Batrla mamince p. Mgr.Sýkorové Kateřině a tatínkovi p.Martinovi Batrlovi
z H.Tašovic.
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17.10. Zemřel ve věku nedožitých 82 let p. Jaroslav Kanta ze Stružné
Zastupitelstvem byl definitivně vybrán traktor ZETOR MAJOR 80 s předním nakladačem a zadní
hydraulickou sněhovou radlicí v celkové částce 92.000,-Kč a bylo rozhodnuto, že část se zaplatí
převodem na účet prodávajícího a zbytek bude splácen leasingovou formou v částkách 30.000,měsíčně po dobu cca roku a půl.

Listopad 2014
4.11. Manželům Jitce a Martinovi Zůzovým z Horních Tašovic se narodila dcera Klára.

11.11. Byl zahájen provoz volnočasového klubu pro děti a mládež do 15-ti let a to díky aktivním
maminkám p.Veronice Fišerové a p.Evě Trmotové, které se staly vedoucími a odpovědnými osobami.
V zahajovacím dni se dostavilo 12 dětí a postupně se stav ujednotil na cca 10 místních dětí, které
jako první připravily na akci Posezení seniorů pro všechny zúčastněné, a že jich bylo přes 80, přání
k vánočním svátkům ve formě rybiček, stromečků apod. Do konce roku se počítá s tím, že klub bude
prozatím v zasedací místnosti OÚ, ale v r.2015 se děti přesunou do klubovny v hasičské zbrojnici,
která umožňuje ve svých větších prostorách postavit i ping-pongový stůl
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11.11. Narodil se mamince Lucii Rothové a tatínkovi Štefanovi Brančíkovi ze Stružné syn Šimon .

28.11. Obecní úřad uspořádal již šesté Setkání seniorů s předáním dárkových košů všem oslavencům
kulatin a polokulatin a to od šedesátých narozenin nahoru. Pozvání přijalo přes 80 seniorů
z celkových 104, kdy po zahajovacím proslovu starostky byly postupně předány jubilantům krásné
dárkové koše, které pro tyto příležitosti vyrábí p. Zdeňka Janáčková z Horních Tašovic. Těm, kteří
slavili kulatiny od 70-ti let a výše, byly předány také pamětní medaile Obce Stružná a pro seniorkup.Čermákovou Boženu, která slavila v tomto roce 80-tiny, byla připravena ještě krásná kytice. Se
všemi oslavenci si přítomní zastupitelé připili šampaňským a během gratulací byly pořizovány
fotografie do obecní fotogalerie. K poslechu i tanci opětovně hrála skupina Návraty, která tentokrát
přijela i s novinkou a to 2 tanečnicemi z Lokte, které si připravily 3 vystoupení, které zvláště přítomné
pány velmi nadchlo. O teplou večeři se postaral Hostinec U Skálů- pro tentokrát to byla svíčková.
Posléze byly rozneseny zákusky s kávou, víno, pivo a limo bylo neustále k dispozici a okolo 20.00 hod.
se roznesly po stolech ještě nádherné studené mísy, které vyrábí p.Eva Trmotová a které je až škoda
jíst, protože její rosolové řezy jsou již vyhlášené. Celá akce skončila okolo 23.00 hod. a všichni
přítomní snad odcházeli spokojení. Pro některé je toto setkání totiž jediným dnem v roce, kdy se
sejdou se svými kamarády, či spolupracovníky z mládí a kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu jinak
minimálně vychází z domova.
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11.11. Přivezen nový traktor MAJOR ZETOR 80 přímo firmou Gregor a syn z Tábora, byl seznámen
obecní zaměstnanec se všemi důležitými informacemi a byly podepsány veškeré dokumenty
potřebné k přihlášení vozidla na dopravní inspektorát. Každý, kdo jel, či šel okolo obecního úřadu se
zastavil a zvláště muži neodolali a okukovali ze všech stran.

V souvislosti s nákupem traktoru vyvstala potřeba garážového stání a proto byla objednána velká
plechová garáž, byly připraveny betonové základy pro její ukotvení a 28.11.2014 byla garáž přivezena
a v nočních hodinách ukotvena.
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Starý traktor byl prodán soukromníkovi z jižních Čech, který s ním absolvoval 5-ti hodinovou jízdu a
dojel !!!

Prosinec 2014
6.12. Pořádal Obecní úřad Lampionový průvod za Mikulášem, kdy sraz byl na hřišti v Žalmanově.
Skoro všechny děti si opravdu donesly lampióny a když se všichni seřadili, tvořili opravdu dlouhý had
přes půlku Žalmanova. Zastupitel p. Martin Macák se svými syny ještě před tím, než průvod vyrazil,
nečekaně uspořádal ohňostroj, takže děti byly nadšené, ale majitelé psů, kteří to nečekali a vydali se
za Mikulášem i se svými mazlíčky, měli co dělat, aby je udrželi na vodítkách. Šlo se nejprve cestou na
Činov a pak průvod odbočil směrem ke hřbitovu, kde již byly připraveny Lampiony štěstí a kdo chtěl,
mohl si vypustit vlastní lampion. Z 90% fouká obvykle západní vítr, ale právě v tento den foukal
naprosto obráceně a proto se některé lampiony zachytily na blízké stromy, ale ty, které přeletěly, ty
pak krásně a dlouho letěly oblohou směrem na Karlovy Vary. Před návsí ve Stružné se pak celý
průvod zastavil a děti začaly vyvolávat Mikuláše. Po třetím nejhlasitějším vyvolání se pak opravdu
Mikuláš, Anděl a Čert vynořili a zároveň v ten okamžik se rozsvítil vánoční stromek spolu se svítícím
sobem. Děti pak zpovídal Mikuláš a každé dítě obdrželo mikulášský balíček. Pro všechny byl
připraven horký čaj, dospělí si jej mohli zpestřit něčím tvrdším, z cukrárny Ondra byla přivezena velká
bedna cukroví, takže hlad, či žízeň snad neměl nikdo. Závěrem si všichni popřáli hezké svátky a opět
jsme konstatovali, že nám zase vyšlo počasí, protože nefoukalo, nepršelo, nesněžilo, nemrzlo a bylo
prostě tak akorát, aby se jak dětem, tak dospělým večer dobře po procházce usínalo.
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4.12. Odletěla Kristýna Hermanová ze sportovního klubu TJ Slovan reprezentovat Českou republikupotažmo obec Stružnou- do australského Sydney na dětské olympijské hry a to konkrétně
v plaveckých disciplínách. Její umístění nebyla na těch nejvyšších příčkách, někdy i na konci
startovního pole, ale i zde platilo pořekadlo: „ Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se „.

Těsně před vánočními svátky připravily děti z volnočasového klubu p.starostce úžasné překvapení ve
formě ozdobeného vánočního stromu, který umístily na chodbu obecního úřadu a k tomu po celé
délce zábradlí obmotaly svítící St.Clause, takže ten, kdo v posledních 10-ti dnech roku 2014 navštívil
úřad, byl mile překvapen a naladěn vánoční atmosférou. Ovšem nejmilejším překvapením byla
vánoční ozdoba od dětí, na které bylo věnování :“ Pro nejlepší paní starostku“.
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Na Obecní úřad se těsně před Vánocemi dostavily děti z MŠ (ne všechny, jen ty, které neskolilo
nachlazení), které spolu s p.učitelkou popřály starostce krásné svátky, zazpívaly koledy a předaly
společně vyrobené přáníčko. Za to si pak každý odnesl pytlík pamlsků.

Na posledním zastupitelstvu obce Stružná došlo, jak již bylo výše uvedeno, k ukončení spolupráce
s bývalou kronikářkou p.Štěpánkou Götzovou.
23.12. se narodil manželům p.Veronice a p Michalovi Juřicovým ze Žalmanova syn Alan Juřica

49

23.12. zemřela v 78.letech p.Anna Drábková Ze Žalmanova.
23.12. Tragicky zahynul na R6 při cestě z Bochova do Stružné p.Vincent Tomko, který jel na
neosvětleném kole z tamní hospůdky. Bohužel, při této tragické události ale zahynul i řidič
protijedoucího auta a to když do něj naboural řidič, který narazil na neosvětleného Vincka. Ten žil po
dlouhá léta svérázným způsobem života a v podstatě i takovýmto způsobem zemřel.
Na vánoční svátky bylo zpočátku teplo jako v říjnu, sníh nepadal a místy prosvítalo sluníčko. Teprve
po Božím hodu se ochladilo a začalo trochu mrznout . Se sněhem se ovšem pytel nerozsypal, takže
děti si v prvním týdnu vánočního volna na sněhu moc nezařádily, ale druhý týden ( vánoční svátky
byly tento rok nejdelší, jaké vůbec mohou být) už se počasí pochlapilo a na horách se začalo lyžovat.
31.12. V Bochově na Městském úřadě proběhla svatba p.Radomíry Hejhalové a p.Pavla Hály ze
Žalmanova.
Silvestrovské oslavy proběhly velmi spořádaně, ani před a ani po Silvestru zbytečně nebouchaly
kuličky, petardy a rachejtle a vše se odehrávalo opravdu jen od půlnoci max. do 02.00 hod., což
nejvíce uvítala všechna domácí zvířata.

Z celkového počtu 539 obyvatel k 1.1.2014 se během roku

odstěhovalo : 30 obyvatel
přistěhovalo : 31 obyvatel
narodilo : 13 dětí
zemřelo : 5 obyvatel

Počet obyvatel tedy k 31.12.2014 činil : 548 obyvatel.

Za rok 2014 sepsala : Zuzana Večerková, starostka
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