K 31. 12. 2014 měla obec Patokryje 446 obyvatel. Během roku 2014 se narodily 3 děti - Adéla
Bérešová , Kristýna Kujová , David Zika. V témže roce zemřeli 4 lidé – Arnošt Lange, Miroslav
Mahnert, Ján Szabó, Laura Válečková (při narození). Z obce se odstěhovalo 20 osob a k trvalému
pobytu se přihlásilo 22 osob včetně novorozenců. Nejstarší obyvatelkou obce zůstává nadále paní
Marta Nováková, bydlící v domě č.p.16, která oslavila 94. narozeniny.
Koncem ledna 2014 obec zahájila nový blok kulturních vystoupení s názvem Povídání s… Obec zamýšlí
zvát na diskusní pořady známé a zajímavé osobnosti z různých oborů. Občané tak mohou z odpovědí
na položené dotazy poznat jejich názory, získat méně známé informace z jejich života nebo se jen
pobavit. Prvním hostem byl známý lékař a sexuolog MUDr. Radim Uzel. Se svým šarmem bavil téměř
hodinu plný sál posluchačů historkami z lékařské a soudní praxe. V květnu se konalo setkání s
osobností známou především z televizní tvorby – s Josefem Klímou. Záběr jeho aktivit je nesmírně
široký. Josef Klíma se publiku představil nejen jako investigativní novinář a televizní reportér, ale také
jako scénárista, spisovatel, a dokonce i skladatel a zpěvák. Návštěva Josefa Klímy byla velice
příjemná. Téměř dvě hodiny nepřetržitého povídání rychle utekly a zůstala po nich dobrá nálada a
věnování vepsané v jeho knížkách. V září se hosty pořadu staly herečky Jitka Asterová a Hana Čížková,
které ukázaly, že umí stárnout s humorem. V listopadu jsme v Obecním domě přivítali kulturního
publicistu, překladatele a moderátora PhDr. Ivo Šmoldase.
V lednu a v únoru jsem navštívila státní okresní archiv v Mostě, abych dohledala podrobnější
informace o smírčím kříži v Patokryjích a o křížku (božích mukách), z nichž se zachovalo torzo
podstavce u domu č.p.75. Samotný křížek je uchováván v hospodě před případnými vandaly. V tomto
úsilí jsem nebyla moc úspěšná. Náhoda však přála tomu, že pracovnice narazila v archivu na kroniku
divadelního souboru Jirásek. O této významné etapě historie Patokryjí se začalo více mluvit, když
v dubnu 2013 předala pamětnice paní Chlupsová obecnímu úřadu část dokumentů z jeho tvorby.
Díky ochotě pracovnice archivu bylo možné celou kroniku zdigitalizovat a vystavit ji na webových
stránkách obce k veřejnému nahlížení. Zároveň byly nejlepší fotky vytištěny a vystaveny v sále
Obecního domu. Během oslavy Mezinárodního dne žen a pak dále při všech dalších akcích v roce
2014 se s nimi všichni mohli seznámit.
Divadelní soubor Jirásek vznikl v Patokryjích v roce 1950, kronika se začala vést až o 5 let později. Do
souboru byla zapojena velká část obyvatel obce, ať už jako herci, tak i jako osvětlovači či kulisáci.
Divadelní sál se nacházel v dnes již nepoužívané budově č.p. 38, (naposledy známé jako hospoda U
Čendy), ale divadelní představení se odehrávala i v přírodních kulisách, například v místě nad dnešní
zděnou zastávkou autobusu. Ochotníci nastudovávali díla předních světových dramatiků a měli se
svými hrami velký úspěch u diváků. Na představení chodilo v průměru 160 diváků, přičemž lístek stál
25 Kčs.
V regionálním tisku je doloženo, že divadelní soubor Jirásek v roce 1960 oslavil 10. výročí vzniku I.
divadelním festivalem, v jehož rámci byla uspořádána i výstavka a byli oceněni nejobětavější členové.
V roce 1961 soubor nastudoval Ostrovského komedii „Nemá kocour pořád posvícení“, se kterou
objeli sály nejen v mosteckém a lounském okrese, ale uspořádali i zájezdová představení na
Táborsku. Patronem souboru byl v té době podnik Severočeské keramické závody.
V obci pořád žijí pamětníci těchto událostí a jejich potomci. Výstava fotografií byla určena nejen jim,
ale všem, kteří se chtějí něco dovědět o životě dřívějších obyvatel Patokryjí.

Při vzpomínání na staré časy se nalezly další fotografie ze starší doby. Obci je věnoval pan Václav
Opalecký a paní Vávrová. Na fotografiích můžeme spatřit například bývalou vodárnu nebo dům, který
stál místo současného Obecního domu, nádhernou parní lokomotivu, čištění požární nádrže či
společnou opékačku buřtů na návsi. Objevují se na nich i fotbalová družstva AC Sparta Patokryje
1934, práce na polích nebo již zaniklá kaplička na návsi. Tyto cenné dokumenty byly rovněž
převedeny do digitální formy a vystaveny na webových stránkách obce. Originály fotografií byly
uloženy v přílohách ke kronice, aby zůstaly dostupné i pro další generace.
Na jaře byl silami obecní čety vybudován chodník ke knihovně a dokončeny úpravy zeleně tak, aby
okolí Obecního domu působilo v souladu s opravenou budovou čistě a upraveně. Z téhož důvodu byly
kontejnery na tříděný odpad přesunuty z návsi k hasičárně.
V objektu firmy RACIO s.r.o. na pozemku č.93/1 po levé straně silnice před vjezdem do obce ze směru
od Mostu probíhalo na jaře obkládání budovy a další dokončovací práce, až nakonec dne 16. 5. 2014
byl areál připojen k elektrické síti. Za dva roky usilovné práce byl nevzhledný zarostlý terén na okraji
vsi upraven a vyrostla zde rozsáhlá stavba.
V dubnu proběhlo již tradiční stavění máje a pálení čarodějnic. Pan Pavel Hodinka s pomocníky přivezl
vysokou máj až z Krušných hor. Letos byla máj vztyčena na návsi před obecním úřadem, aby byla více
pod dohledem a nedošlo k její ztrátě jako v minulých letech. Společná oslava se konala na obvyklém
místě za Obecním domem, kde se na hranici nejprve upálila slaměná čarodějnice a pak se opékaly
buřty. Děti v maskách se zabavily při soutěžích a divadelním představení.
Dětem byl věnován i začátek června, kdy oslavily svůj mezinárodní den. Letos je pobavilo vystoupení
kouzelníka, dobrovolných hasičů a ukázka výcviku policejních psů.
V červnu obec Patokryje přistoupila do projektu Městské policie Most v rámci prevence kriminality.
Psovod městské policie Pavel Šváb, který se do obce čerstvě přistěhoval, v rámci této akce zahájil
výcvik psů základům poslušnosti a agility. Na hřišti u rybníka se na zahajovací hodině sešlo několik
místních občanů s psy různých ras, od malých jorkšírů až po mohutného kavkazského ovčáka. Výcvik
probíhal přibližně jednou za dva týdny a do podzimu se počet psů ustálil na osmi. Psi do listopadu
zvládli základní povely a dokonce se zúčastnili soutěže v Mostě a výletu na Zlatník. Psí škola Punťa
bude v příštím roce nadále pokračovat.
V červenci starosta a místostarosta předali ocenění za mimořádný sportovní úspěch Adamu Drožovi
a Aleši Popluhárovi. Oba šestnáctiletí chlapci jsou dlouholetými členy hokejbalového družstva HBC
PENTO Most. S tímto sportovním klubem získali titul mistra extraligy v období 2013/2014 a
v letošním roce vybojovali 3. místo na mistrovství světa v hokejbalu juniorů v Bratislavě. Oba
sportovci byli 9. 7. 2014 pozváni i s rodiči na obecní úřad, kde jako poděkování za tento vynikající
výkon převzali pamětní listy a dárkové koše.
V sobotu 16. srpna odpoledne se opět zaplnilo hřiště u rybníka návštěvníky Patokryjské vlny. I přes
chladné počasí vyrazilo na rybník několik odvážlivců s originálními plavidly. Poté se rozběhl zajímavý
program pro děti, které se kromě organizovaných soutěží mohly pobavit i na atrakcích, čtyřkolkách,
trampolínách a ti odvážnější i na koních. Později odpoledne začal téměř nepřetržitý sled vystoupení
pro všechny – nejdříve Davide Mattioli se známými italskými hity, a pak nestárnoucí Heidi Janků.
Krátká přeprška navečer některé návštěvníky zahnala od podia, ale stálo za to chvíli déšť vydržet a

užít si i vystoupení Vládi Hrona plné energie. A to nejlepší na konec – dvouhodinová show v podání
skvělého Kabát-revivalu rozproudila všem fanouškům krev v žilách. Z více než tisícovky návštěvníků,
si každý mohl vybrat program podle svého gusta. Tato akce se stává každým rokem známější a
mnoho návštěvníků na ni přijelo z Mostu a okolí. O akci projevila zájem i média, např. Ústecká TV,
Mostecký deník, Hitrádio FM.
Obec Patokryje se letos poprvé zúčastnila soutěže Vesnice roku Ústeckého kraje pro rok 2014.
Komise na jaře navštívila všechny přihlášené obce a hodnotila jejich mnoho aspektů jejich činnosti.
V rámci této soutěže Obec Patokryje v srpnu obdržela Čestné uznání za revitalizaci prostoru
u rybníka. Hřiště u rybníka a okolní prostory včetně nynějšího objektu technického zázemí jsou
neustále postupně upravovány a modernizovány, aby umožňovaly co největší využití při konání
společenských a sportovních akcí. Práce provádí především obecní četa. Před létem byly opraveny
stávající lavičky a na začátku cesty za rybníkem byly zabudovány další, včetně betonových košů na
odpadky. Staré rákosí se několikrát ročně vysekává. Nerovnosti na fotbalovém hřišti byly vyrovnány
navážkou hlíny.
Obecní četa během jara a léta vybudovala chodník vzadu ke vchodu do knihovny i po levé straně
Obecního domu. Zároveň osázela přilehlé prostranství nízkými dřevinami, na pravé straně budovy se
vyjímá kroucená vrba, kterou na toto místo darovali obyvatelé domu č.p. 73 . V září začala
rekonstrukce bytu po bývalé knihovně v budově obecního úřadu. Přeměnu nepoužívaného prostoru
na moderní třípokojový byt si zajistili nájemci bytu na vlastní náklady. Přestavba byla dokončena na
začátku roku 2015.
Ve dnech 10. - 11.října 2014 proběhly v celé České republice komunální volby do obcí a měst. O
vedení obce Patokryje se ucházelo Sdružení za lepší obec a Česká strana sociálně demokratická.
Kandidátku Sdružení za lepší obec tvořili zčásti členové dosavadního zastupitelstva a měla 7 členů–
Karel Řehák, Josef Kopřiva, Aleš Sobotka, Marcela Kadlecová, Klára Šimečková, Zdeněk Gremlica,
Jaroslava Valová. Kandidátku ČSSD tvořilo 5 žen – Michaela Staňková, Ivana Staňková, Stanislava
Bílková, Nikola Kokošková a Eva Matušíková. Podle výsledků voleb bylo sestaveno sedmičlenné
zastupitelstvo obce ve složení Karel Řehák, Josef Kopřiva, Aleš Sobotka, Marcela Kadlecová, Klára
Šimečková, Zdeněk Gremlica (všichni Sdružení za lepší obec), Michaela Staňková (ČSSD). Zastupitelé
složili slavnostní slib na ustavující schůzi dne 6. listopadu 2014, starostou byl zvolen stejně jako
v minulém volebním období Karel Řehák a místostarostou Josef Kopřiva.
Během prázdninových měsíců jakoby nad naší obcí přelétla „dotační smršť“. Na podkladě žádostí
podložených pečlivě připravenými projekty byly obci poskytnuty vysoké dotace ze Státního fondu
životního prostředí na zateplení technického zázemí obce v bývalé hasičárně a na nákup čistícího
stroje pro úklid silnic a chodníků. Další dotace tentokrát z Ministerstva pro místní rozvoj byla určena
na nákup komunálního vozidla, lidově řečeno multikáry. V tutéž dobu poskytla Hospodářská a sociální
rada dotaci na projekt spojovacího chodníku mezi okály a Obecním domem. Nákup čistícího vozu a
multikáry provázel pečlivý výběr obou strojů tak, aby byly co nejvíce využitelné pro všemožné práce a
úkoly v obci. K samotnému nákupu došlo až koncem roku. Budova hasičárny se začala zateplovat
začátkem listopadu a stavbařům naštěstí přála velmi mírná zima. Nad rámec plánovaných prací však
bylo nutné do hloubky odkopat stávající podlahu a vybudovat zcela novou, která vyhovuje
požadavkům na zateplený objekt. Na přelomu roku byla stavba dokončena a její fasáda v kombinaci
barev žluté a vínové rozsvítila vjezd do obce. Záměrem do budoucna je umístit na její věž osvětlený
obecní znak.

Od května se stala knihovnicí v obecní knihovně paní Klára Šimečková. Okolo sebe neformálně
soustředila skupinku místních –náctiletých, především děvčat, ale i jednoho chlapce. Pod jejím
patronátem se knihovna pro ně stala jakousi klubovnou. Tato skupina se sama nazvala „My z Pato“ a
pod dozorem paní Šimečkové letos uspořádali výlet na kole do Lužic, stezku odvahy na hřbitov
v Českých Zlatníkách , vyřezávali haloweenské dýně nebo strávili společné večery a noci v knihovně.
Často přispěli svou pomocí i při přípravě společenských akcí v Obecním domě. Knihovna se tak
v tomto roce stala kromě půjčovny i místem setkávání mládeže, za což patří paní knihovnici veliké
uznání. Je velká škoda, že místo knihovníka je placeno z dotace na zvýšení zaměstnanosti, kterou lze
pro jednoho zaměstnance čerpat jen na jeden rok.
V posledních dnech před nástupem zimy se ve spolupráci obce a zahrádkářů stihla vyspravit cesta do
zahrádek mezi tratí a Srpinou. Nejvíce poničené části byly pokryty vrstvou asfaltového obrusu.
V listopadu se při lampionovém průvodu sešlo velké množství dětí a dospělých, aby se opět setkali
s postavou generála Lukjaněnka v podání místostarosty p. Kopřivy, a aby po skončení pochodu obcí
vypustili do tmy lampiony štěstí. Prosinec byl zahájen tradičním rozsvěcením vánočního stromku
spojeným s hudebním vystoupením a Mikulášskou besídkou pro děti. Na Štědrý den odpoledne
proběhlo každoroční milé setkání sousedů při vánočním svařáku se starostou a místostarostou.
Během roku 2014 se podařilo v obci mnohé opravit a vylepšit především díky získaným finančním
dotacím. Patokryje v regionu získaly dobré jméno díky mnoha úspěšným kulturním a společenským
akcím, které jsou otevřeny pro návštěvníky z širokého okolí.

