K 31. 12. 2013 měla obec Patokryje 448 obyvatel. Během roku 2013 se narodily 2 děti. Zemřeli 4 lidé,
odstěhovalo se 12 a přistěhovalo se 20 lidí. Nejstarší obyvatelkou obce je paní Marta Nováková ,
bydlící v domě č.p.16.
V roce 2013 proběhly v obci jediné volby, a to dne 25. - 26. ledna 2013 první přímá volba prezidenta
České republiky, jejímž vítězem se stal Miloš Zeman. Volba prezidenta se nijak nedotkla orgánů
samosprávy a zastupitelstvo pracovalo v tomto roce v nezměněném složení. Zastupitelé zorganizovali
téměř každý měsíc společenskou či sportovní akci. Na jaře probíhaly akce ještě v dosavadní restauraci
U Maďara. V březnu zde slavily ženy Mezinárodní den žen, na konci dubna patřilo prostranství za
restaurací malým čarodějkám a kouzelníkům při společném Pálení čarodějnic. Na základě
vypracovaného projektu architekta Ing. Jindřicha Syrového z firmy SIGREEN s.r.o. byla Obci Patokryje
přidělena dotace 717 618 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR na změnu vytápění a na
zateplení obvodu a střechy objektu restaurace U Maďara. V předchozím roce obec z vlastních
finančních prostředků zrekonstruovala sociální zařízení, prostory sálů i kuchyně a rozvody topení,
včetně výměny radiátorů. Vytápění objektu však bylo dále neekonomické a oprýskaná fasáda domu
spíše návštěvníky odpuzovala, než lákala k posezení. V březnu byla v otevřeném výběrovém řízení
vybrána stavební firma CHEROKEE TRADE COMPANY LIMITED, která za realizaci nabídla nejnižší cenu
1 405 100 Kč. Samotné práce začaly dne 2. 5. 2013 a skončily 16. 7. 2013. Dotace ze Státního fondu
životního prostředí ČR pokryla 51 procent celkové ceny opravy. Budova na závěr dostala moderní
oranžovohnědý plášť a stala se chloubou obce. V příloze jsou uloženy fotografie dokumentující
průběh prací a stav před a po rekonstrukci. V návaznosti na rekonstrukci byly vyměněny i staré
vstupní i vnitřní dveře.
Dřívější jméno restaurace U Maďara již neodpovídalo novému účelu budovy po opravě. Původní
název byl odvozen od bývalého provozovatele restaurace, který již před nějakou dobou zemřel a
zůstal obci dlužen vyšší částku. Otázku, jak nejvhodněji pojmenovat opravený objekt, vyřešil nakonec
starosta a trochu z recese jej nazval Obecní dům. V porovnání se secesní budovou v centru Prahy jde
sice o nesrovnatelně prostší stavbu, ale název opravdu jednoduše vystihuje situaci. Bude však dlouho
trvat, než si všichni na nové jméno zvyknou.
V Obecním domě jsou dva propojené sály včetně baru a kuchyně. V další části budovy je nyní
umístěna obecní knihovna, kterou je možno pomocí spojovací chodby buď přičlenit, nebo oddělit od
části se sály. Do knihovny se vchází samostatným vchodem v zadní části budovy. Knihovna má 3
místností a po přestěhování z dosavadních prostor byla vybavena novým nábytkem a policemi.
V květnu se stal knihovníkem pan Bc. Martin Hausner, který vytvořil nový knihovní řád a pustil se do
vymáhání starých nevrácených výpůjček. Od května také platí nové otvírací hodiny knihovny jak pro
půjčování knih, tak pro veřejnou internetovou stanici.
Pondělí

11:00 – 19:00

Úterý
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Čtvrtek

08:00 – 16:00
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Nové tituly přibývají do knihovny především darem od občanů. Knihovnu využívají hlavně děti.

Zástupce obce stála tato investiční akce veliké úsilí. Před jejím započetím bylo nutné vyřídit stavební
povolení a během práce pak museli se stavební firmou řešit aktuální problémy , které byly důsledkem
neúplného projektu. Po dokončení opravy ještě vybudovali osvětlení a příchodovou cestu ke vchodu
do knihovny ze zadní strany objektu. Plán na přemístění kontejnerů na tříděný odpad z předku na bok
budovy však nebyl realizován z důvodu nereálných finančních požadavků firmy ČEZ na přeložku
elektrického vedení v zemi. V srpnu před kolaudací byla upravena i levá strana pozemku, kde se
nacházel povalený plot a zeď, tvořící hranici s neobydleným domem č.p. 15.
Opravená budova byla využita poprvé při Svatomartinské zábavě dne 23. 11. 2013 a vzbudila
zasloužený obdiv návštěvníků.
Další významnou událostí se hned v březnu stala radikální úprava pozemku č.93/1 po levé straně
silnice před vjezdem do obce ze směru od Mostu. V roce 2012 pozemek č.93/1 a okolní koupila od
obce firma Racio s.r.o. s úmyslem postavit na něm haly pro garážování fekálních a čistících vozů,
včetně firemních kanceláří. Nebylo možné si předem představit, k jak výrazné změně v tomto území
dojde. Pozemek, tvořený navážkou ze stavby byl srovnán do roviny, očištěn a z místa bylo odvezeno
500 nákladních aut zeminy do bývalého lomu nad hřbitovem v Českých Zlatníkách. Po odklizení se
v místě vytvořilo upravené prostranství o velikosti přibližně 1 hektaru. Pak na několik měsíců, po
dobu stavebního řízení, probíhaly jen přípravné práce jako zhutnění podkladu, vyhledání starého
pramenu vody, odvodnění pozemku, které nebyly na první pohled od silnice tak patrné. Naštěstí
teplá zima stavebníkům velmi přála a bylo možné pokračovat dále. V prosinci byl na ze strany
komunikace po obvodu větší části pozemku vybudován masivní plot z betonových dílců a ze zadní
strany plot drátěný. Následně se začala montovat hala o rozměrech 40 x 11 metrů pro auta a menší
objekt kanceláří. Do konce roku se začal rýsovat úhledný hlídaný areál. Jeho provoz nijak nezatěžuje
občany, protože stojí mimo vesnici. Pro obec se naopak stává výhodou to, že byla upravena nevyužitá
a nevzhledná část území.
Během roku probíhalo jednání obce s projekční firmou 3D architects s.r.o. o výstavbě nových
rodinných domů na stráni vlevo před příjezdem do vsi směrem od Mostu. Záměrem je postavit cca 40
domů a školku. Pozemky určené pro zastavění jsou ve vlastnictví firmy SOFTWARE IT SOLUTIONS a.s.,
co by investora. V současné době je jeden z potřebných pozemků žádán církví v rámci církevních
restitucí. Aby investor mohl pokračovat ve svých záměrech, musí na vlastní náklady zkapacitnit
vodárnu, která je ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s.
Nejvýznamnější společenskou událostí léta se dne 17. 8. 2013 stala Patokryjská vlna, která navazovala
na loňské oslavy 670. výročí založení obce. Srpnová akce s novým názvem Patokryjská vlna –
odpoledne plné zábavy, přilákala mnoho návštěvníků. V 15 hodin vyrazili na rybník odvážlivci na
domácích plavidlech. Bylo jich znatelně méně než loni při oslavách 670 let obce, ale letošní plavci
museli dokázat svou výdrž ve dvou disciplínách: v rychlosti a ve slalomu. Dvoučlenná posádka necek
Michal Šedivec, Gejza Koky ukončila svou jízdu předčasně, ale naštěstí jim v mělkém rybníku
nehrozilo utopení, spíše ušpinění. Již potřetí se neckyády zúčastnila parta kamarádů se stylovým
vorem. Poté se konalo představení skupiny historického šermu Rekruti, které přitáhlo pozornost
především dětí. Největším tahákem dne se však nečekaně stal čtyřmístný vrtulník, který se zájemci
absolvoval krátké vyhlídkové lety nad Patokryjemi a po blízkém okolí. O tento zážitek stálo
mimořádné množství návštěvníků, takže ačkoliv vrtulník létal až do soumraku, ani nestačil všechny
zájemce uspokojit. O neočekávaném zájmu svědčí i to, že během odpoledne mu došly zásoby benzínu
a bylo nutné zaletět dotankovat. Vrtulník se postaral i o působivý začátek vystoupení zpěváka
Mariana Vojtka, který svou první píseň z muzikálu Baron Prášil zazpíval přímo na přistávací ploše
ihned po výstupu z kabiny. Poté už z podia v jeho podání zazněly muzikálové i jiné známé hity. Po
vystoupení následovala diskotéka oblíbeného DJ Valdy a na parketě se objevili první tanečníci. Během

odpoledne se děti bavily na houpačkách a pouťových atrakcích nebo mohly vybít svou energii na
trampolíně nebo ve skákacím hradě. Zábavné odpoledne se nakonec protáhlo skoro až do ranních
hodin. Počasí přálo, program klapnul a tak se Patokryjská vlna prostě vyvedla.
Letošní ročník fotbalového turnaje, tentokrát o pohár starosty Patokryjí, proběhl dne 21. 9. 2013 na
hřišti u rybníka. Zúčastnily se ho dokonce dvě družstva AC Sparta Patokryje 1934, dále Bělušický
koně, Sborná Skršín a FC Pralesní liga Obrnice. Rodina Michalíků připravila fotbalistům výborný guláš
z divočáka, který jim určitě dodal sil. Počasí sportu příliš nepřálo, a tak se bohužel zápasu účastnilo
minimum diváků. Letos naštěstí nedošlo k žádnému závažnějšímu zranění, takže po poledni byl turnaj
dokončen a reprezentanti Patokryjí se umístili na 3. a 4. místě:
FC Pralesní liga Obrnice
Sborná Skršín
AC Sparta Patokryje 1934 (2)
AC Sparta Patokryje 1934 (1)
Bělušický koně
V říjnu byla drakyáda zrušena kvůli vytrvalému dešti, ale 9. listopadu se opakoval úspěšný lampionový
průvod v čele s generálem Lukjaněnkem a jeho vnučkou Latrinou, které představovali místostarosta
Josef Kopřiva a Lada Plechingerová. Nakonec u hasičárny účastníci průvodu vypustili téměř najednou
50 lampionů štěstí, které na tmavé obloze zářily jako nová souhvězdí.
Letošní advent byl zahájen 1. 12. 2013 rozsvícením vánočního stromu, tentokrát darovaném Vaškem
Bicanem. Vánoční atmosféru podtrhli svým vystoupením Tereza a Nicola Poljanských z Mostu a
Marian Vojtko. V dalším prosincovém týdnu nechyběla tradiční mikulášská besídka pro děti. Jako
předchozí roky pak na Štědrý den odpoledne na návsi podávali starosta a místostarosta výborný
svařák a cukroví. Svařáku a čaje se rozdalo o něco méně než loni, zájemce zřejmě odradilo horší
počasí.
Během prosince obecní četa na žádost občanů a z bezpečnostních důvodů pokácela přerostlé stromy
v okolí domu č.p. 70.
Rok 2013 byl velmi významný, protože díky povedené rekonstrukci obec získala možnost pořádat
společenské akce v kulturním prostředí Obecního domu a opravená budova výrazně zkrášlila
prostředí, ve kterém žijeme.

