Rok 2012 začal mírnou zimou, ale v únoru uhodily tuhé mrazy, které trvaly nepřetržitě dva týdny.
Nájemci bývalé hasičárny v č.p.10 časem zastavěli její okolí vraky aut, které hyzdily vzhled obce při
příjezdu od Mostu, a nebyli přístupni výzvám na jejich odstranění. Proto s nimi byla ke konci ledna
ukončena dlouhodobá smlouva o pronájmu. Po předání objektu pak v březnu a dubnu obecní četa
upravila její okolí a vyčistila vnitřní prostory. V hasičárně byl nainstalován moderní poplachový
systém, a pak začala sloužit jako technické zázemí obecního úřadu. Je v ní uskladněno nářadí ,
technické prostředky pro údržbu a slouží jako garáž pro multikáru a traktor. Obecní četa se konečně
přestěhovala z chlívků na dvoře do prostor odpovídající významu práce, kterou pro vzhled a provoz
obce vykonává. Kontejnery na odpad, které také nepřidaly vzhledu obce, byly v březnu přemístěny za
požární nádrž a nově oploceny.

V únoru byla dovybavena knihovna dvěma počítači s přístupem na internet, které slouží především
dětem. Zastupitelstvo obce svým usnesením č.1/6 ze dne 24.2.2012 pověřilo kronikáře k založení a
vedení nové kroniky.

Oslava Mezinárodního dne žen v sobotu 24.3.2012 si letos zasloužila označení obecní ples. Zájem o
účast byl veliký, a proto vzhledem k omezeným prostorám restaurace U Maďara bylo nutné zakoupit
si včas vstupenky. Celou akci uváděl moderátor Marek Leština z Hitrádia FM. Mostecká skupina
Sortiment hrála známé písničky, které všechny přitáhly na parket. Během večera vystoupila travesti
skupina imitující proslulé zpěvačky. Pro všechny bylo milým překvapením nabídka a ochotná
obsluha, kterou poprvé zajistila restaurace Sportovka.
28.4.2012 se za úmorného vedra se sešla parta silných chlapů, aby přenesli a posléze postavili za
hospodou U Maďara Patokryjskou máj, která tentokrát pocházela z okolí Chomutova. Místní
„děvčata“ ji krásně ozdobila. Sotva byla máj postavena, začali přilétat první čarodějky a čarodějové.
Dokonalým kulisu dotvářelo poblíž zaparkované auto s perfektní loutkou-čarodějkou na střeše, která
jako by dohlížela na zábavu. Po spálení figuríny ze slámy a opečení buřtů, došlo na soutěž o
nejkrásnější, vlastně o nejošklivější, čarodějnici. Masek bylo ještě více než loni a soutěžilo se v
kategoriích „děti“ a „18+“. Počasí bylo jak v létě, a tak zábava pokračovala až do soumraku. Letos
jsme se však z májky dlouho neradovali… Snad aby se tradice dodržovaly až do detailu, tak nám
jednoho dne obecní máj uřízli a odvezli, stručně řečeno ukradli, sousedi z Lužic. Nedalo se nic dělat,
protože v dnešní době už není možné, aby ji někdo celý měsíc nepřetržitě hlídal. Měli jsme tedy
s kácením vystaráno a dětský den v sobotu 2.6.2012 mohl být věnován už pouze dětem. Během
dopoledne mohly sledovat předvádění automobilových modelů nebo ukázku výcviku policejních psů.
Pak se na hřiště s houkáním přiřítila sanita z mostecké záchranné služby a všechny si ji mohly
prošmejdit skrznaskrz. Obrničtí hasiči zase všem ukázali, jak se hasí různé hořící látky. Děti využily i
trampolíny, houpačky, kolotoč nebo se svezly na koních.
V květnu byly opraveny výtluky na obecních komunikacích, přičemž byl využit zakoupený dusací stroj,
aby výsledek opravy byl co nejtrvanlivější. Bývalá skládka bioodpadu mezi hřištěm a Srpinou byla
zavezena ornicí a upravený terén tak vytvořil přirozené prodloužení vycházkové cesty kolem rybníka.
Zároveň bylo směrem k železniční lávce připraveno nové navazující úložiště bioodpadu.
Na jaře se rozběhla rekonstrukce vnitřku restaurace U Maďara. Sociální zařízení bylo zcela
vyměněno a rozjasnilo se veselými barvami. Na tyto práce navázala výměna rozvodů tepla, kotle a
radiátorů. V létě pak proběhla rekonstrukce sociálek i v hasičárně. Tyto investiční akce hradila ze

obec ze svého rozpočtu. Zároveň je však důležité zmínit, že obec se během celého roku aktivně
snažila získat dotace a na tomto poli dosáhla velkého úspěchu. V roce 2012 získala dotaci na
zhotovení územního plánu, na kulturní program oslav 670.výročí vzniku obce, na opravu pomníku
padlým a největší částku na zateplení restaurace U Maďara, ze které v budoucnu vznikne
multifunkční objekt.
Dne 23.5.2012 večer došlo v zatáčce na silnici směrem na Lužice k tragické nehodě osobního auta,
která měla za následek zmařený život mladého člověka.
V polovině srpna byla z dotace od Ústeckého kraje dokončena rekonstrukce památníku padlým v
parku před obecním úřadem. Na pomníku byla odbourána vrchní část betonu, která byla nahrazena
leštěným kamenem. Dále byla přeleštěna žulová deska a byly opraveny tesané nápisy. Celý památník
a podstavec byl pak naimpregnován, aby lépe snášel klimatické změny. Jako úplné finále byly přilehlé
záhony osázeny velkými listopadkami a maceškami. Je smutné, že květinovou výzdobu za několik dní
nějaký nenechavec ukradl.
Nejvýznamnější událostí letošního roku se jednoznačně stala oslava 670 let založení obce Patokryje,
která připadla na sobotu 18.8. Této akci předcházela dlouhodobá, pečlivá a velice náročná příprava.
Část finančních prostředků byla pokryta dotací z Fondu Ústeckého kraje a velkou měrou se
sponzorsky podíleli i místní občané. Bylo třeba vytvořit odpovídající zázemí jak pro vystupující, tak
pro návštěvníky. Znamenalo to zajistit podium, zvukovou aparaturu, osvětlení, dieselový agregát
k výrobě elektřiny, kovové zábrany, mobilní buňky, reklamu, stany s posezením, sociální zařízení,
občerstvení, parkování a v neposlední řadě i organizační službu. Horké počasí přálo všem účastníkům
neckyády, která ve 14 hodin odpolední slavnosti zahájila. Jezero se přímo pokrylo roztodivnými
plavidly domácí výroby. Mohli jsme vidět místostarostův „fekální vůz“, malého fiátka, obří vor
s vodníky a spoustu dalších prototypů… Obdiv patři všem, protože jejich fantazie a zručnost neznala
mezí. V 16 hodin začalo vystoupení skupiny Hannah Montana Revival a soutěže určené především
dětem. Diváci ocenili i následující skvělý výkon dívčí taneční skupiny Phoenix. Poté na podium
nastoupila dříve chlapecká, dnes spíše pánská, skupina Lunetic. Její členové pocházejí z Mostu a
Litvínova, a proto bylo v publiku vidět mnoho věkem přiměřených fanynek, které svým nadšením
skupinu vydatně podporovaly. Po skončení koncertu následovala autogramiáda, která uspokojila
všechny zájemce. Hlavním hostem večera byl ve 20 hodin Petr Kolář se svojí kapelou. Jeho vystoupení
zaplnilo hřiště a rozehřálo nejen jeho fandy, ale všechny, kteří ho znají jen z televize nebo z rádia.
Střídaly se písničky známé i méně známé, spíše rockové. Za celé odpoledne navštívilo oslavy
odborným odhadem moderátora Marka Leštiny 2500 návštěvníků. Vzhledem k vysokým teplotám a
slunci bez mráčku byly stany s občerstvením, zajišťovaným Sportovkou a.s., a posezením ve stínu
pořád v obležení přítomných. Během dne si na své přišly i děti, které mohly využívat pouťové atrakce,
trampolíny, stánky se sladkostmi a osvěžit se zmrzlinou. Po skončení hlavního programu udržoval
zábavu náš DJ Valda, takže ti, které nezmohlo denní vedro, tančili až do brzkých ranních hodin. Oslava
byla perfektně připravená po organizační stránce, vyšlo i počasí, takže se stala skvělou vizitkou naší
obce v širokém okolí. Mezi místními posílila pocit sounáležitosti s obcí a návštěvníkům z okolních míst
ukázala, že i na malé vesnici lze s velkým nasazením uspořádat zajímavou zábavu pro všechny. Ukázky
z oslav 670 let založení obce se okamžitě dostaly do regionálních televizí a novin. Tento den bude
zřejmě svým rozsahem nadlouho největší akcí, už kvůli finanční náročnosti. S napětím očekáváme, co
se bude dít příští léto.

Na 6.zasedání zastupitelstva se k 31.8.2012 paní Jana Nachtigalová vzdala funkce zastupitele kvůli
pracovnímu vytížení. Po vzdání se mandátu následujícího náhradníka doplnila zastupitelstvo od
1.9.2012 paní Marie Vávrová.
Dne 14.9.2012 vydalo ministerstvo zdravotnictví mimořádné prohlášení, kterým zakázalo prodej
lihovin s obsahem 20 a více procent alkoholu. Důvodem vyhlášení prohibice byl razantně narůstající
počet osob otrávených pančovaným alkoholem, který obsahoval smrtelně jedovatý metylalkohol.
Prohibice byla za několik týdnů ukončena, ale ke konci roku 2012 bylo v České republice potvrzeno 38
úmrtí na otravu metylalkoholem, další lidé měli nezvratně poškozený zrak.
12.-13.října 2012 proběhly volby do zastupitelstev krajů. Výsledek hlasování v naší obci v podstatě
odpovídal konečnému výsledku v kraji, kdy nejvíce hlasů obdržely strany v tomto pořadí –
Komunistická strana Čech a Moravy, Československá strana sociálnědemokratická, Severočeši.cz.
Komunistická strana Čech a Moravy po volbách utvořila koalici s Československou stranou
sociálnědemokratickou. Tak se Ústecký kraj stal prvním krajem od roku 1989, kde byl hejtmanem
zvolen člen komunistické strany, pan Oldřich Bubeníček.

Fotbalové družstvo AC Sparta Patokryje 1934 se letos rozrostlo o mladé posily, a proto jsme mohli v
turnaji „O pohár starostky obce Obrnice“ postavit dokonce dva týmy. Zápas se odehrával 23.9.2012
na hřišti v Českých Zlatníkách a letos se našim sportovcům podařilo dohrát zápasy se zdravýma
nohama. Ba co víc, jednu kančí „nohu“ a karton piva ještě vyhráli.
I přes nepříznivé počasí se v říjnu opět vyrazilo společně autobusem na houbařský zájezd, který byl
rozhodně úspěšnější než loni. Účastníci se neztratili a vrátili se domů s naplněnými košíky.
V sobotu 13.10. se u vodárny pod kopcem Zlatník pořádal 2. ročník pouštění draků, „Odpoledne na
draka“. Stejně jako loni „místostarosta – meteorolog“ Pepa Kopřiva sice zajistil nádherné slunečné
odpoledne, leč vítr dorazil až o půl páté. Na první poryv větru čekali jak majitelé draků, tak přihlížející.
Během odpoledne se soutěžilo o tři ceny: o největší dosaženou výšku a o největšího a nejmenšího
draka. Příští rok by to však už chtělo příhodnější, tedy větrné počasí.
Začátkem listopadu se stejně jako loni „vzpomínalo na rok 1917“. Navečer 10.11. se před úřadem
sešel houf lidí vybavený lampiony, kteří před televizí dali přednost legraci a kamarádům. I letos byl
doprovod lampionového průvodu pojat jako recese. Nadšenci vyrobili nový model Aurory
s propracovanými detaily a dělem přizpůsobeným na dýmovnice proti krtkům. Místní i tentokrát
netrpělivě vyhlíželi příjezd „vnuka lodníka z Aurory pana Sergejeviče Vasiljeviče Lukjanenka“, protože
jeho účast byla nejistá. Ale nakonec vše dobře dopadlo, a generál, stejně jako loni představovaný
místostarostou, se dostavil, aby vzdal poctu křižníku a zúčastnil se pochodu obcí. K modelu Aurory byl
dopraven na invalidním vozíku. Po nástupu do lodi následoval výstřel z děla a průvod se vydal na
pochod obcí. Bohužel vysadila zvuková aparatura, takže část cesty byl bez hudebního doprovodu. Pak
však mladý „komsomolec“, který šel v průvodu spolu se svou „soudružkou manželkou“, zapůjčil
generálovi vlastní zdroj, a celý zbytek průvodu byl již doprovázen hudbou z generálova mládí. Počtem
68 lampionů jsme překonali loňský rok a průvod byl ukončen u jezera, kde na úplný závěr všichni
společně vypustili lampiony štěstí.

V sobotu 24.11. se trochu opožděně konala Svatomartinská taneční zábava, při které jsme si zatančili
při písničkách v podání skupiny Miniband. Restaurace U Maďara po rekonstrukci vnitřních prostor
všechny návštěvníky překvapila čistotou, moderním sociálním zařízením a příjemnou tepelnou
pohodou. Oproti loňsku byl už sál vybaven vlastními židlemi a stoly, a kuchyně funkčními spotřebiči.
Po zateplení a vnějších úpravách v příštím roce se z tohoto objektu stane moderní a víceúčelově
využitelná budova.
Na podzim začaly naší vesnicí projíždět vozy Městské policie Most, aby jejich hlídky předcházely
drobné kriminalitě nebo porušování vyhlášek. Namátkové výjezdy jsou prováděny na základě
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Most a obcí Patokryje. Strážníci také odchytávají toulavá
zvířata.
Rok rychle utekl a bylo znovu třeba zajistit vánoční stromek. Nabídek přišlo více, ale nejvhodnější
smrk nakonec daroval pan Václav Bican. Začátek adventu letos vyšel na „magické“ datum 2.12.2012 a
i počasí bylo příhodné na malou oslavu. Letos jsme oproti loňsku nasadili pomyslnou laťku hodně
vysoko. Jako první zazpíval smíšený pěvecký sbor Vox Melodica II, vedený sbormistrem Martinem
Laxou, několik vánočních koled. Po každé skladbě byl sbor odměněn potleskem. A pak vystoupil
držitel ceny Thalie za rok 2010 v kategorii opereta a muzikál, pan Marián Vojtko. V jeho podání
zazněla píseň z filmu Kmotr a z muzikálu Baron Prášil. Jako přídavek jsme pak slyšeli písně z muzikálu
Dracula, k čemuž si pozval i svou muzikálovou kolegyni Kamilu Nývltovou. Oba byli odměněni
zaslouženým bouřlivým potleskem diváků. Pak už se všechny děti ztišily v očekávání… Marián Vojtko
zazvonil obrovskou rolničkou, ke které se přidalo spousta menších zvonků…a vánoční stromek se
rozsvítil a začal adventní čas.
Již tradičně se 8.prosince konala Mikulášská besídka pro nejmenší i starší děti. Před samotnou
nadílkou se o děti postaralo již vyzkoušené duo Marek Leština a Zdeněk Lukesle z Hitradia FM s
připravenými soutěžemi a dětskou diskotékou.
I letos vyrostl na Štědrý den před obecním úřadem stánek, ze kterého dva Santové či dědové
Mrázové nebo Ježíškové nalévali všem příchozím svařené víno a horký čaj. A oproti loňsku přibylo i
cukroví a vyřezávané ozdoby na vánoční stromek. Letošního svařáku se rozdalo 28 litrů (loni 17) a k
tomu 15 litrů čaje (loni 10) a také několik kilo vánočního cukroví. Stalo se tak milou tradicí sejít se
odpoledne na návsi a popřát ostatním příjemné vánoční svátky a klidný konec roku.
Rok 2012 se zapsal do povědomí jako rok oslav 670 let od vzniku obce a povedená srpnová oslava
v nás zanechala krásné vzpomínky. Zároveň se podařilo významně opravit a zvelebit obecní objekty,
takže mohou lépe sloužit všem obyvatelům. Přejeme si, aby i příští rok byl tak úspěšný jako ten
letošní.

