Ke dni 31. 12. 2016 měla obec Patokryje 463 obyvatel. Během roku 2016 se narodilo 5 dětí – Richard
Šváb, Ondřej Béreš, František Karel Komárek, Gabriel Gorol, Vendula Tereza Reichlová. Na podzim
zemřela paní Růžena Dlubalová a dosud nejstarší občanka paní Marie Nováková. Nejstarším občanem
se tak stala paní Růžena Fišerová z č. p. 83, která v červnu oslavila 86. narozeniny. Z obce se
odstěhovalo 6 lidí a přistěhovalo se 16 lidí.
Dne 2. 7. 2016 oddal starosta obce ženicha Pavla Hodinku a nevěstu Veroniku Novotnou.
Novomanželé se rozhodli zpečetit manželský slib pod širým nebem u rybníka. Svatební oslava, při
které jim „pršelo z nebe štěstí“, se konala na dvoře jejich domu č. p. 2.
Začátek roku byl poměrně teplý a zřejmě proto se z vody osmělila vylézt nutrie říční. Nevadil jí
kontakt s lidmi, kteří ji pojmenovali Zuzana a přikrmovali ji rohlíky a jablky. Nevíme, zda šlo o jeden
kus, který se střídavě přemisťoval ze Srpiny do rybníku, nebo jestli bylo nutrií více. Uvidíme, jestli se
zase za rok vrátí.
Oblíbený rybník nám však nepřinesl jen milý kontakt s přírodou, ale došlo tam i k nepříjemným
zážitkům. Skupiny cikánské mládeže z Obrnic si ve velké míře zvykly navštěvovat naše hřiště. Zabraly
si všechny lavičky u rybníka, kolem kterých pak po nich zbyl nepořádek. V původním pískovišti pro
malé děti si rozdělávaly oheň. Tato mládež pak začala posedávat i na lavičkách a obrubnících na návsi.
Jejich vandalské chování řešily hlídky městské policie vždy jen domluvou. Vrcholem bylo, že po výtce
policie skupina cikánů úmyslně zlámala mladé vrby u rybníka, vysázené v loňském roce. Protože jejich
nevhodné chování už překročilo snesitelnou mez, hledalo zastupitelstvo cestu, jak navrátit náves a
hřiště našim občanům ke sportovním účelům, oddychu a procházkám. Pískoviště bylo zrušeno a
zatravněno a zároveň bylo vybudováno společné ohniště za Obecním domem. Zastupitelstvo obce
vydalo obecně závaznou vyhlášku o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně
veřejné zeleně a zlepšení vzhledu obce. Podle této vyhlášky je mimo jiné zakázáno posedávat mimo
vyhrazená místa. Obdobné vyhlášky vydalo více obcí a staly se předmětem kritiky ombudsmanky
Anny Šabatové, která je názoru, že účelem vyhlášek je omezení práv určité skupiny lidí. Z pohledu
běžného člověka je však jejím účelem snaha udržet pořádek a pocit bezpečí v obci. Městská policie
tak má nyní v ruce nástroj, jak v případě nepřístojností odkázat nepřizpůsobivé občany do patřičných
mezí.
Radost z letošní oslavy Mezinárodního dne žen v Obecním domě zkalila nečekaná výtržnost, kdy
Dušan Reichl v opilosti vyvolal konflikt a poničil sklenice a nádobí. Ostatní návštěvníci však udrželi
nervy na uzdě a nenechali se vyprovokovat. Pan Reichl se zklidnil až po zásahu Městské policie. Po
několika dnech přišel na obecní úřad vyrovnat vzniklou škodu a obec pak po zvážení stáhla již podané
trestní oznámení za výtržnost a ničení obecního majetku.
Severočeská vodárenská společnost i v tomto roce pokračovala ve výměně starých vodovodních řadů
z roku 1927. Na jaře přišly na řadu dva úseky litinového potrubí, kde vzhledem k jejich stáří,
technickému stavu a poruchovosti SVS rozhodla o jejich rekonstrukci. První řad začíná u č. p. 155 a
končí v křižovatce u č. p. 75, druhý začíná v křižovatce u č. p. 135 a končí u č. p. 97. Řady jsou vedeny
v hloubce do 2 metrů především pod místní komunikací, proto byla stavba realizována bezvýkopovou
metodou. Při použité metodě berstlining dochází v původní trase k rozdrcení, rozřezání nebo
vytlačení starého potrubí spolu se zavlečením potrubí nového. Během prací tak bylo v trase řadu
vykopáno jen několik otevřených jam, kterými bylo vsunuto a vytaženo nové potrubí. Tento způsob
byl k okolnímu prostředí mnohem šetrnější než loňské rozsáhlé výkopy v ulici u Srpiny. Komplikace
vznikla během vydatného jarního deště, kdy došlo k sesuvu nezapažené stavební jámy u č. p. 5, a
podemlela se část vozovky. Výměna řadů trvala dva a půl měsíce a v červnu byla úspěšně dokončena.
Jako každoročně od začátku dubna otevřel své brány sběrný dvůr. Místní občané mohou každou
sobotu dopoledne přivézt tříděný odpad nebo nadměrné kusy, které se jim nevejdou do popelnice.
V oploceném dvoře u bývalé hasičské nádrže jsou umístěny celkem 3 velké kontejnery. Jeden z nich

slouží na sběr biologického odpadu. Zájem o tuto službu je veliký, dokonce část odložených věcí najde
nového majitele, který je ještě s radostí využije. Pravidelně v listopadu se sběrný dvůr uzavře, protože
v zimě by se přimrzlé kontejnery nemohly vyvážet. Od letošního roku však byl vyhláškou č.5/2015
zvýšen poplatek za odvoz směsného komunálního odpadu z 500 Kč na 600 Kč na osobu a rok. I tak
obec doplácí za svoz komunálního a tříděného odpadu 300 tisíc korun ročně, tedy cca 650 korun na
osobu.
Od dubna do začátku léta se odehrály oblíbené akce Pálení čarodějnic a Dětský den. V červnu jsme
v cyklu Povídání s… přivítali imitátora Petra Martináka.
Na jaře přišla nemilá zpráva, že bude natrvalo uzavřena hospoda U Křížku. Stávající vlastník domu
č.p. 75 pan Jan Hossinger prodal objekt novému majiteli, který si v něm nepřál dál provozovat
hospodu. Dům č. p. 75 bude navrácen k původnímu účelu a noví majitelé v něm budou bydlet. Dům č.
p. 75, umístěný na odbočce ulice směrem k vodárně, fungoval v době svého vzniku jako rodinný dům
s obchodem, poté se dědil v rodině. V roce 2003 ho paní Dita Medřická upravila na pěknou restauraci
se třemi různě barevnými místnostmi – U medvídka, U zajíčka a U housliček. Název U Křížku dala
restauraci podle smírčího kříže v podezdívce plotu. Postupem času pak restaurace přecházela od
jednoho provozovatele k druhému a kvalita upadala. Nakonec se z příjemné restaurace stala
obyčejná venkovská hospoda. K osvěžení ji kromě místních využívali i okolo jedoucí cyklisté. Je velká
škoda, že na konci června zanikla jediná hospoda v obci, která - byť v nepříliš vábném prostředí - byla
místem setkávání a povídání.
Nejžhavějším tématem letošního roku se stalo bezesporu odkanalizování obce. Projekt tlakové
splaškové kanalizace byl vybrán a schválen zastupitelstvem již v roce 2008. Od té doby se o něm příliš
nemluvilo a až nyní se přiblížila šance projekt realizovat, neboť byl vyhlášen takový dotační program,
který by umožnil výstavbu hlavního řadu i jednotlivých přípojek a obec by z něj mohla uhradit většinu
nákladů na stavbu. Zbytek vynaložených nákladů by bylo možné dofinancovat z prostředků
Ústeckého kraje. Předpokládaný rozpočet podle projektu je cca 15 miliónů korun. Vlastníci domů by
zaplatili pouze připojení čerpadla jímky k elektrickému rozvodu.
Veřejné zasedání zastupitelstva 20. dubna 2016 v restauraci U Křížku mělo vysokou účast a probíhalo
velice bouřlivě. Přítomen byl také zpracovatel projektu Ing. Hanousek. Přítomní občané nesouhlasili
s tlakovým typem kanalizace, protože je údajně poruchová, pro své tvrzení však nepředložili žádné
argumenty. Z dlouhé a vzrušené diskuse vyplynulo, že obyvatelé zavrhují jakoukoliv změnu odvodu
splašků, pokud se budou muset finančně podílet na její realizaci.
Na neochotě obyvatel podepsat souhlas se stavbou kanalizačních přípojek na jejich pozemcích pak
ztroskotalo i zahájené řízení o vydání stavebního povolení. Na zasedání dne 26. 5. 2016 starosta
doplnil podrobnější informace k dotazům z minulého zasedání. Vzhledem k neúspěchu ve stavebním
řízení ale už není možné letos podat předpokládanou žádost o dotaci.
Na zasedání dne 27. 6. 2016 starosta upozornil, že stavební úřad, pravděpodobně z důvodu přerušení
řízení o stavebním povolení na kanalizaci, hodlá zahájit plošnou kontrolu vypouštění odpadních vod v
obci. Za porušování zákona v této oblasti jsou stanoveny vysoké peněžní pokuty. V této situaci bylo
dobrou zprávou, že se opět připravují nové dotační programy na odkanalizování obcí. Proto je
potřeba získávat další argumenty a zkušenosti, abychom byli postupně všichni připraveni a
přesvědčeni, že výstavba tlakové kanalizace je správným krokem.
Dne 21. 7. 2016 se konalo veřejné projednání stavby splaškové kanalizace za přítomnosti zástupce
dodavatele čerpadel, zástupce firmy připravující projekty na čerpání dotací. Ale nejdůležitějším
hostem byl Ing. Jaromír Maleček, starosta obce Račice u Roudnice nad Labem, kde úspěšně provozují
tlakovou kanalizaci již jedenáct let. Beseda přilákala mnoho zastánců i odpůrců záměru, sál
v Obecním domě byl zcela zaplněný. Ing. Maleček s kolegy detailně zodpověděl všechny dotazy

ohledně fungování, provozu a údržby tlakové kanalizace. Podrobně vysvětlil také finanční dopady na
obec a na občany.
V návaznosti na besedu obec v srpnu vypravila autobus na exkurzi do Račic a Ing. Maleček všem 16
zájemcům na místě ukázal, jak tlaková kanalizace funguje, jak vypadají čerpací jímky s čerpadly u
jednotlivých domů a jak obec zajišťuje jejich údržbu. Na závěr si obyvatelé prohlédli i známý Račický
kanál pro vodní sporty. Na webových stránkách obce byla v létě vytvořena samostatná záložka, ve
které se ukládají všechny získané informace k tématu kanalizace.
Na podzim v médiích proběhla informace, že bude vyhlášen nový dotační program na domovní
čističky vod. Tento program se však týkal případů, kdy obec je rozprostřena na velkém území a
odkanalizování pomocí hlavního řadu a přípojek by bylo výrazně neekonomické. I tak se na zasedání
zastupitelstva dne 4. 10. 2016 znovu rozvířila debata, zda by nebylo možné provést odkanalizování
obce jednotlivými domovními čističkami vod. Přestože bylo jasné, že náklady občanů na domovní
čističku by byly mnohonásobně vyšší než v případě splaškové kanalizace. Starosta přislíbil zjistit
k tomu další informace a na zasedání dne 22. 11. 2016 vysvětlil podmínky této dotace i negativní
stanovisko vodohospodářských orgánů k medializovanému případu v jedné obci. Na následném
zasedání dne 14. 12. 2016 sdělil, že si k možnosti, použít pro likvidaci splaškových vod v obci domovní
čističky, vyžádal stanovisko Povodí Ohře s. p.. Povodí Ohře s. p. se k záměru vybudování splaškové
kanalizace v obci vyjádřilo ve stejném smyslu jako ostatní dotčené orgány a to tak, že s jinou než
tlakovou kanalizací nedají souhlas. V současné chvíli tak jedinou cestou k odkanalizování obce zůstává
výstavba tlakové splaškové kanalizace podle původního projektu. Během roku starosta významně
zapracoval na tom, aby občané dostali dostatečné množství informací k tomuto tématu a mohli se o
provozu kanalizace přesvědčit na vlastní oči. Taková osvěta by měla přinést ovoce v jejich vstřícnosti
přistoupit k realizaci projektu. Dalším nutným předpokladem úspěchu je získání co nejvhodnějšího
dotačního programu, aby finanční podíl obce byl co nejmenší a akce tak byla realizovatelná.
Celé roky se logicky předpokládalo, že nejprve bude nutné v obci vystavět kanalizaci a pak se teprve
začne věnovat pozornost obnově komunikací. Stávající povrch všech komunikací mimo hlavní silnici je
už dlouho v mizerném stavu. Protože se stavba kanalizace neustále odsouvala, využila obec dotace
Ministerstva pro místní rozvoj a v dubnu získala 570 tisíc Kč na zásadní rekonstrukci ulice od domu č.
p. 135 z kopce směrem k autobusové zastávce až k domu č. p. 77. Opravu prováděla v srpnu firma
Herkul a.s., která s nabídkovou cenou 1.145 tisíc korun vyhrála výběrové řízení. Po odstranění
starého asfaltu se zjistilo, že leží jen na jílovém podloží, a tak bylo nutné nejprve podloží zpevnit.
Nová plocha je tvořena 10 centimetrovou vrstvou asfaltu a snese zátěž 80 MPa (oproti původním 30
MPa). Opravená vozovka má shodnou niveletu, příčné i podélné sklony jako měla dosud. Protože při
větších deštích nestačily kanály pobrat tekoucí vodu, byly do nové vozovky v horní části zabudovány
dva příčné žlaby pro odtok srážkové vody.
Při všech stavbách od roku 2012 se osvědčilo, že obec využívá jako stavební dozor skutečného
odborníka. Tím je Ing. Jan Svitavský z Mostu, který svým důsledným dozorem odchytil nejednu snahu
zhotovitelů stavbu ošidit nebo některé práce odbýt.
České dráhy letos konečně prodaly zbořeniště okálu č. p. 110, který vyhořel už v roce 1994 a dodnes
hyzdí vesnici. Vlastníkem se stal Ing. arch. Pješčak, takže snad časem zmizí nevzhledné ruiny a místo
bude opět sloužit k bydlení. Tentýž občan projevil zájem o koupi domu č. p. 38. Objekt patří obci a
před mnoha lety sloužil jako kulturní dům se sálem. V šedesátých letech zde hráli divadlo ochotníci
z divadelního spolku Jirásek. Starší občané si ještě pamatují taneční zábavy na velkém sále. Budova
však postupně chátrala a v devadesátých letech už sloužila jen jako hospoda. Pouze v prvním patře
zůstal obydlený jeden byt. Při prohlídce v roce 2011 se zjistilo, že dům je tak silně podmáčený a
zničený, že není v silách obce, aby jej zrenovovala a vrátila původnímu účelu. Obec nechala
vypracovat projekt na výstavbu malometrážních bytů, ovšem cena této rekonstrukce, byť s případnou
spoluúčastí státu, je nad její možnosti. Proto přistoupila na myšlenku dům č. p. 38 prodat a z výtěžku
financovat další rozvoj obce. V srpnu byl na zasedání zastupitelstva obce předložen Záměr prodeje

objektu. V diskusi tomu oponoval pan Dušan Reichl, který se domnívá, že dům č. p. 38 patří obci
neprávem. Dům prý dříve patřil jeho dědovi panu Sejvalovi a nynějším vlastníkem by tak měl být on.
K vyloučení všech pochybností byl záměr prodeje odložen a zastupitelstvo panu Reichlovi poskytlo
lhůtu 30 dní na doložení vlastnického práva k této nemovitosti. Ačkoliv ani na říjnovém zasedání
zastupitelstva pan Reichl nepředložil věrohodné listiny, bylo projednávání záměru prodeje přesunuto
až na začátek roku 2017. Stav objektu je však už téměř havarijní a odkládání řešení vede
k pokračujícímu chátrání.
Obecní zastupitelé se letos rozhodli vyřešit letitý a složitý problém s přívodem vody do rybníka.
Dosud rybník nebyl napájen z žádného zdroje a doplňování vody bylo závislé jen na dešťových
srážkách. Neblahým důsledkem byl častý úhyn ryb v letních vedrech, kdy voda nebyla pořádně
prokysličená. Stálo to hodně přemýšlení, až nakonec se dostavil ten správný nápad. Celá akce by se
nemohla úspěšně realizovat bez pomoci firmy RACIO s.r.o. a pak i další speciální techniky. V období
od července do září byla nejprve vyčištěna stará studna u autobusové zastávky. Při tom se potvrdil
předpoklad, že studna má dostatečný přítok spodní vody, který by mohl být odváděn do rybníka. Ve
dvou protilehlých bocích studny se vyřízly otvory. Skrz ně byla poté protažena nová plastová trubka,
kterou zaústili do země přibližně v úrovni domu č. p. 69, pak do studny a ze studny dál podvrtem pod
silnicí do rybníka. Trubka, která teď přivádí čistou vodu ze studny, zajišťuje obměnu a okysličení vody.
Pokud by se voda v rybníce nestačila odpařit přirozeným způsobem, pak zafunguje stávající přepad
do Srpiny.
Patokryjskou vlnu zahájila v sobotu 13. 8. 2016 jako obvykle Neckyáda. Letos pan Zdeněk Gremlica a
Pepík Kopřiva zbudovali nádherný veliký modrobílý parník Costa Pato, který s nasazením vlastního
zdraví upoutali uprostřed rybníka. Závodu s vlastními plavidly se zúčastnili tradiční voraři- tentokrát
v kostýmech Šmoulů, dětská posádka s barevnou plachtou Patokryjští smradi, Ondra Pješčak se svou
úžasně propracovanou Koupelnou a dvoučlenná mužská posádka Ykcen. Rozjezdy ukázaly, že
nejvhodnější na závodění je minimalistické plavidlo Ykcen. Ostatní nebyly tak dobře ovladatelné, o to
více zaujaly publikum svým vzhledem a detaily. Celou Neckyádu z rákosí zajišťoval „vietnamský“
plavčík Pepa Kopřiva na kanoi. Během léta žil celý svět olympijskými hrami v Rio de Janeiru, a proto
nemohlo tohle téma chybět ani na naší Vlně. Olympiádou „Pato de Kryje“ provázeli Helenka
Fibingerová a Emil Zátopek v podání moderátorů Zdeňka Lukesleho a Martina Holečka. Ti pro
čtyřčlenné týmy připravili netradiční soutěže. Pět týmů, rozlišených barevnými tričky, bojovalo jako
lvi a připravilo publiku výbornou zábavu. Vítězem se nakonec stalo družstvo Vězni z Quantanama,
tvořené partou rybářů z maringotky u hasičské nádrže. Mezi soutěžemi se o hudbu postarala
mostecká skupina Sortiment. Od osmé hodiny večerní patřilo podium Karlu Emanuelu Gottovi a na
úplný závěr jsme si zazpívali známé písničky s Revivalem Michala Davida.
Na Patokryjskou vlnu navázala celá řada dalších kulturních akcí v průběhu podzimu. Mimořádný
zájem vzbudilo v září především Povídání s… textařem, spisovatelem a možným kandidátem na
prezidenta Michalem Horáčkem. V dalším díle v listopadu nás pobavila moderátorka a publicistka
Zuzana Bubílková. Říjnová Drakiáda byla přesunuta na louku nad čističkou odpadních vod, ale
bohužel ani posun termínu na pozdější týdny, ani výběr jiného místa nezaručily příznivý vítr pro
vypouštění draků.
Začátkem listopadu se Patokryje staly místem konání soutěže O pohár psí školy Punťa, pořádaného
Městskou policií Most. Na hřišti u rybníka se sešli účastníci letošní psí školy nejen z naší vsi, ale
především z Mostu. Psi byli přezkoušeni z poslušnosti a agility, a pak se svými páníčky absolvovali
trasu po cestě za rybníkem, nahoru do stráně a zpět. Jejich psovodi na kontrolních stanovištích
museli zodpovídat odborné otázky. Psí školy Punťa, která opět fungovala od dubna do listopadu na
hřišti, se letos zúčastnilo 6 psů různých ras, ale v soutěži se neumístili na předních místech.

V ten samý den se navečer konal lampionový průvod s Aurorou. Tradiční postava generála
Lukjaněnka byla letos nahrazena gumákem - samotným Vladimírem Iljičem Leninem, který
budovatelským projevem přivítal všechny zúčastněné. Poté Aurora s průvodem jako obvykle projela
obcí a svou cestu zakončila u hřiště, kde na všechny čekala ohnivá šou a lampiony štěstí. Byť nepřálo
počasí, přesto tato akce opět přitáhla velké množství dětí i dospělých.
Po Svatomartinské zábavě byly další akce zacíleny především na děti. Tvořivé odpoledne, původně
plánované v prostorách knihovny, bylo pro velký zájem přesunuto do sálu Obecního domu. Pod
odborným vedením paní Myslikovjanové z knihovny Postoloprty se děti všeho věku naučily tiskat a
malovat na textil. Všechny byly velice šikovné a ani se jim večer nechtělo domů. Výsledkem jejich
práce byly krásné malované textilní tašky, látkové figurky a trička – co kus, to originál. Většina
menších dětí vyráběla tašky jako vánoční dárek pro maminku. Větší děti a mládež My z Pato
směřovaly svou kreativitu především na malování triček. Při dalším tvořivém odpoledni se dětem
trpělivě věnovali manželé Petr a Martina Kleinovi. Ti se již hodně let věnují včelaření a předvedli, jak
lze jednoduše vytvořit krásné svíčky ze včelího vosku. Děti si pak z připravených barevných plátů
včelího vosku samy balily a zdobily různé typy svíček. Nakonec manželé Kleinovi přislíbili, že příští rok
dětem ukážou život včelek v úlech nad vodárnou.
Předvánoční čas jsme zahájili rozsvěcením vánočního stromu před na návsi, který i letos dodal hajný
pan Hodinka. Po písničkách Terezy Kuželkové a rozsvícení stromu došlo i na barevný ohňostroj.
Advent pokračoval mikulášskou besídkou a uzavřel se na Štědrý den vánočním svařákem starosty a
místostarosty, kdy jsme si vzájemně popřáli krásné Vánoce a dobrý rok 2017.
I letos se Obec Patokryje přihlásila do soutěže Vesnice roku a při vyhodnocení krajského kola
v červenci byla odměněna Čestným uznáním za vybudování chodníku a schodů mezi Obecním
domem a okály.

