
 Na podzim ve dnech 15.-16.10.2010 proběhly komunální volby. Ve volbách do 

zastupitelstva získalo 4 mandáty sdružení Za lepší obec a 3 mandáty sdružení Patokryje. 

Ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva proběhla v  sále restaurace U Maďara ve 

středu 24. 11. 2010. Druhý den po ustavující schůzi společně odstoupili lídři sdružení 

Patokryje a na jejich místa poté nastoupili náhradníci, kteří dodatečně složili slib zastupitele.  

Členy zastupitelstva se v konečném výsledku stali: Karel Řehák – starosta, Josef Kopřiva – 

místostarosta, Ing. Aleš Sobotka – předseda kontrolního výboru, Miroslava Benková – 

předseda finančního výboru, Pavel Němeček, Marcela Kadlecová a Jana Nachtigalová – 

členové zastupitelstva. 

Na základě velké snahy a častých jednání starosty s Úřadem práce v Mostě a se 

specializovanou firmou byla z dlouhodobě nezaměstnaných místních obyvatel vytvořena 

stabilní pracovní skupina „obecní četa“, která má na starosti především úklid a úpravu obce. 

Její úspěšná práce je vidět na každém kroku. 

Zima na přelomu let 2010 – 2011 byla srážkově nadprůměrná, takže v tomto období bylo 

třeba téměř denně zajišťovat úklid komunikací od sněhu s pomocí traktoru s pluhem 

zapůjčeného z Obrnic. V noci na sobotu 16.1.2011 došlo na říčce Srpině k naplavení klád, 

které bránily volnému průtoku vody. K pročištění byla časně ráno povolána hasičská jednotka 

z Obrnic, která s technikou průtok Srpiny uvolnila.  

Začátkem ledna objevili mostečtí policisté v chatce v zahradní kolonii výrobnu pervitinu a při 

zásahu zadrželi pět lidí, ale nejednalo se o občany Patokryjí. 

Plány zastupitelů zrekonstruovat starý sál v hospodě U Čendy pozměnila veřejná prohlídka. 

Zastupitelé a zástupci stavebních firem byli nemile překvapeni mokrými stěnami do výšky až 

dvou metrů, místy až do stropu. Prudké tání, zatékání stropem a žádná izolace stěn poničily 

objekt natolik, že po dlouhé diskusi a pod argumenty stavbařů zastupitelé od svých plánů 

upustili a rozhodli se napřít své síly a prostředky na také poničenou, ale novější budovu 

hostince U Maďara. Bez těchto úprav by obec neměla žádný objekt pro pořádání různých 

společenských akcí.   

Po roztátí sněhových přívalů byla alespoň provizorně opravena střecha hostince U Maďara, 

kam silně zatékalo. Sál byl vyčištěn a uklizen a dne 7.3.2010 proběhla oslava Mezinárodního 

dne žen. Jednalo se o první velkou akci pořádanou novým zastupitelstvem. Každá 

z příchozích žen obdržela květinu a poukázku na občerstvení. K tanci hrála skupina VíVar a 

poté místní hudebník Zdeněk Valenta, který si při produkci říká DJ Valda. Zájem o tanec byl 

veliký, ani parket pro všechny nestačil. Lidé si užívali možnosti více se sblížit a popovídat si i 

se vzdálenějšími sousedy, protože se jednalo o první společenskou akci po dlouhé době, kdy 

obec nic nepořádala. Oslava byla velmi úspěšná, zúčastnilo se jí 120 lidí, což je více než 

čtvrtina obyvatel. 

Česká televize uvedla 28. 4. 2011  díl pořadu Divnopis, ve kterém se věnovala neobvyklému 

názvu naší obce. Na dotaz redaktora o původu názvu odpovídali pánové Baxa a Rudolf 

Lange, Kačka Brožová a Jakub Řehák. Nejpravděpodobněji je název je odvozen od obranné 

tvrze vybudované patrně ve 14.století zdejším rodem vladyků z Patokryjí, kteří si zde  tzv. 

„ukrývali paty“. 



Obyvatelé domů na konci ulice vedoucí k vodárně pod Zlatníkem se na jaře konečně dočkali 

veřejného osvětlení a zpevnění cesty štěrkem. Definitivní opravu asfaltového povrchu ulic 

zdržuje neustálé čekání na možnost financování výstavby kanalizace formou dotace. Ani 

v roce 2011 však nebyl vyhlášen dotační program, který by umožnil podat připravený projekt 

na zavedení kanalizace v celé obci. Vybudování kanalizace pouze z rozpočtu obce bez 

spolufinancování formou dotace není možné, protože se jedná o příliš velký objem 

finančních prostředků. Během roku byly připraveny další projekty na dotace řešící zateplení 

obecních budov - hostince U Maďara a  bývalé hasičárny.  

Na základě zaměření probíhaly od jara až do konce roku prodeje částí obecních pozemků, 

které si občané postupem času oplotili a užívali je. Tím byly do budoucna vypořádány 

majetkoprávní vztahy k pozemkům. 

Dne 30.4.2011 skupina silných mužů vztyčila na prostranství za hospodou U Maďara 

vysokou ozdobenou obecní máj. Májka byla den předtím společnými silami dovezena na 

fekálním voze pana Josefa Kopřivy z lesíka poblíž Bělušic. Zároveň muži připravili velikou 

hranici a navrch posadili čarodějnici, vycpanou slámou. Odpoledne byla hranice slavnostně 

zapálena a čarodějnice symbolizující zimu shořela jak vích. Pak začal rej masek čarodějnic a 

čarodějů, dětí i dospělých. Pálilo se a slavilo až do pozdních hodin. Nová jarní tradice 

pomohla objevit dříve nevyužívané místo pro setkávání, kde lze otevřené sezení navázat na  

zadní trakt hostince a zároveň si děti mohou hrát i na blízkém dětském hřišti u okálů. 

Máj byla pokácena navečer 28.5.2011 po oslavě Mezinárodního dne dětí. Dětský den proběhl 

za krásného počasí na hřišti u rybníka. Děti v maskách pohádkových postav soutěžily nebo 

se bavily na kolotoči, prolézaly vůz na odvoz nebezpečných odpadů či se mohly projet na 

koni. Odměnou všem byl malý balíček a opečený buřt. 

V červenci se parkové úpravy dočkal i střed mezi silnicemi na návsi. Starosta p. Řehák,  

místostarosta p.Kopřiva a členka zastupitelstva paní Benková upravili trojúhelník mezi 

silnicemi a usadili na místo velký kámen s připevněným znakem obce. Vedle kamene pak 

16.července vysadili mladou lípu „Strom života“, kterou obci darovala paní Benková ve 

spolupráci s Českou pojišťovnou. Zároveň s tím nezapomněli ani na pomník padlým a osadili 

jej květinami.  

Státní okresní archiv v Mostě na žádost zapůjčil obci dvě staré kroniky, které byly vyloženy k 

nahlédnutí ve dnech 30.-31.7.2011 na obecním úřadu. První, starší, kroniku založil roku 

1935 pan Vítězslav Ilich a popsal v ní historii naší obce. Druhou, novější, kroniku vedl pan 

Václav Baxa starší od roku 1938 do roku 1957, kdy byl zápis neočekávaně přerušen. Poté 

následují zápisy narození dětí a významná osobní jubilea v období let 1981 až 1989. Obě 

kroniky jsou již uzavřené, a proto mohly být ofotografovány a obsah byl pro všechny 

zájemce vystaven na obecních internetových stránkách.  

V srpnu obecní úřad uspořádal zájezd do Manětína na houby, ale i přes značný zájem a 

snahu houbařů zůstaly košíky poloprázdné.  

Hlavní událostí srpna se stal 1.ročník patokryjské neckyády. Předem byl zajištěn bezpečný 

přístup k vodě po novém molu, od něj se pak odráželi odvážlivci s podomácku vyrobenými 

plavidly nebo zájemci o plavbu v motorovém člunu a v kanoích. Celé odpoledne zahájila 



slavnostní okružní jízda kolem jezera na dvanáctimetrovém voru, který si vlastnoručně 

vyrobila skupina recesistů a podnikla na něm sjezd Berounky. Voraři byli oděni v pionýrských 

krojích  a pro doladění atmosféry při odpichování bidly zpívali budovatelské písně. O okružní 

jízdy byl velký zájem jak u dětí, tak i u dospělých. O hladové žaludky všech se postaral 

personál restaurace U Křížku a U Maďara, o uši pak se svou muzikou DJ Valda. K odpočinku 

vybízel veliký party stan a stoly s lavicemi, které obec zakoupila pro tyto účely. Krásné teplé 

počasí přálo akci po celé odpoledne a zábava se protáhla až do noci. 

Jen málo obcí se může pochlubit každý rok novými fotografiemi, které dokumentují její 

vývoj. V září pan Aleš Sobotka na svém motorovém rogalu jako každoročně vyfotografoval 

všechny části obce. Z porovnání fotografií je vidět, jak se obec postupně rozrůstá a 

proměňuje. Tyto fotografie ,uložené na internetových stránkách obce, budou jednou 

vzácnou památkou pro další generace. 

Začátkem října se naše obec zúčastnila fotbalového turnaje neregistrovaných hráčů o pohár 

starostky obce Bělušice. Mužstvo navázalo na tradici a přijalo jméno AC Sparta Patokryje 

1934 na počest sportovního klubu, který v Patokryjích působil před 2.světovou válkou. 

Turnaj v Bělušicích naši hráči dokončili na čtvrtém místě s bilancí jednoho uděleného gólu, s 

několika góly utrženými, utrženými kolenními vazy, vyraženým dechem, ale i s pohárem za 

nejsympatičtější mužstvo. 

Třetí říjnovou sobotu odpoledne probíhala na louce pod vodárnou rodinná akce Odpoledne 

na draka. Zúčastnili se dospělí s dětmi, sami dospělí, samotné děti, s draky kupovanými i 

doma vyrobenými - prostě každý, kdo si chtěl pohrát a pobavit se. Počasí bylo slunečně 

podzimní, ale bohužel vítr byl jen slabý, takže mnoho účastníků bylo zklamaných, že draci 

nechtějí létat. Děti si našly náhradní zábavu ve skákání do slámy nebo se vozily na 

čtyřkolkách, které někteří obětavě nabídli k dispozici. Vítr zesílil až pozdě odpoledne, a kdo 

vydržel, tak nelitoval. Obloha se zaplnila draky všech barev a druhů. S originálním nápadem 

přišel pan Karel Váleček, když přivázal svého draka na vlasec a ovládal jej rybářským prutem 

s navijákem. Po západu slunce se ochladilo, ale to už byl v improvizovaném bufetu u domu 

č.p. 36 připraven horký čaj a svařák, a pro zájemce opečené brambory.  

Aby se lidé pobavili i v nevlídném podzimu, uspořádalo zastupitelstvo navečer 6.11.2011 

další společnou akci Lampionový průvod. Děti ještě žádný lampionový průvod nezažily a my 

starší jsme si mohli zavzpomínat a porovnávat. Průvod byl pojat s velikou dávkou nadsázky, 

o čemž svědčí  křižník Aurora, vyrobený ze sádrokartonu a trubek do komína, který se vezl 

na obecním traktůrku v čele průvodu. Lampionový průvod, doprovázený známými 

budovatelskými písněmi z reproduktoru na Auroře, vedl místostarosta Josef Kopřiva v 

nezapomenutelném převleku za fiktivní postavu Sergeje Vasiljeviče Lukjaněnka, „vnuka 

lodníka památného křižníku, který přijel na návštěvu do Patokryjí z petrohradského domova 



důchodců“. V porovnání s povinnými lampionovými průvody z éry socialismu byl tento 

dobrovolný a nesrovnatelně veselejší.  

Na podzim bylo veřejné osvětlení napojeno na dvě nová fotorelé, která automaticky ovládají 

rozsvěcení a zhasínání pouličních lamp ve správný čas. Nákup fotorelé znamenal velkou 

úsporu elektrické energie. 

Autoservis sídlící v bývalé hasičárně dlouhodobě hyzdil vjezd do vsi neupraveným dvorem a 

stále přibývajícími vraky aut. Proto nájemcům autoservisu již nebyla prodloužena nájemní 

smlouva a obecní objekt hasičárny bude po úpravě sloužit jako dílna a zázemí pro 

pracovníky obecní čety. 

V druhé polovině listopadu byl za pomoci zastupitelů, obecní čety a dalších ochotných 

pomocníků poražen smrk u domu čp. 128. Smrk zasadili manželé Matušíkovi u příležitosti 

narození dcery v roce 1982 a nyní ho darovali obci, protože svou výškou nadměrně 

zastiňoval dům. Šikovné ruce všech mužů, včetně jedné hydraulické ruky jeřábu, jej podřízly, 

převezly a umístily do připraveného lože v parku před obecním úřadem. Dne 27.11.2011 o 

první adventní neděli se všichni sešli u ozdobeného stromu na návsi vybaveni zvonečky. Děti 

z komunitního centra Duhovka z Obrnic zazpívaly několik koled jak moderně upravených, 

tak i klasických. Poté se již rozezněly zvonečky o stošest, stromek se slavnostně rozsvítil a 

začal adventní čas. 

Prosinec byl zasvěcen přípravám na vánoce.  Mikulášská besídka proběhla v restauraci U 

Maďara, kde děti přednášely básničky a zpívaly, někteří místo přednášení raději dělaly dřepy 

či kliky. Za svůj výkon byli odměněni balíčkem sladkostí a vitamínů. Čas do vánoc pak utekl 

jako voda a na Štědrý den odpoledne před obecním úřadem rozléval starosta 

s místostarostou kolemjdoucím vánoční svařák. Mnoho obyvatel se během procházky 

zastavilo popřát si vzájemně klidné vánoční svátky a zároveň zkrátit dětem čekání na Štědrý 

večer. 

Rok 2011 byl rokem úspěšným, kdy se naše obec začlenila mezi ostatní aktivní obce 

Ústeckého kraje. Kolem zastupitelstva se vytvořil okruh občanů, kteří svojí aktivitou pomohli 

zlepšit fungování a image obce. 

 

 

 

 

 



 

  

 

  

 


