
K 31. 12. 2015 měla obec Patokryje 458 obyvatel. Během roku 2015 se narodilo 5 dětí – Magdalena 

Hausnerová, Jiří Trejbal, Patrik Hora, Stanislava Struhovská a Zdeněk Valenta.  V témže roce zemřeli 3 

lidé – Gejza Gorol, Jindřich Raška a Milena Škrdlantová. Z obce se odstěhovalo 20 osob a k trvalému 

pobytu se přihlásilo 33 osob včetně novorozenců. Nejstarší obyvatelkou obce zůstává paní Marta 

Nováková, bydlící v domě č.p.16, která oslavila 95. narozeniny. Dne 29. 7. 2015 se konala historicky 

první svatba v Patokryjích. Ženicha Františka Kramla a nevěstu Františku Chaloupkovou oddal 

starosta Karel Řehák na slavnostně upraveném dvoře domu č.p. 6, kde spolu již delší dobu žijí. 

Novomanželé patří do místní rodiny Kramlových, která přes léto cestuje s pouťovými atrakcemi. 

Brzy na jaře ozdobila vjezd do obce nově opravená zastávka autobusů, která byla barevně sladěna 

s technickým zázemím obecního úřadu na protější straně silnice. Věž technického zázemí – bývalé 

hasičárny- zkrášlil nepřehlédnutelný osvětlený znak obce, který vítá přijíždějící od Mostu.  Konečná 

kolaudace přestavěného technického zázemí úspěšně proběhla 20. 3. 2015. Úpravy okolí se dočkala 

zastávka městské hromadné opravy u železniční lávky. Okolní stromy a keře byly důkladně prořezány, 

aby se zastávka a její okolí prosvětlilo a cestující se cítili bezpečněji. Obecní četa pak průklest rozšířila 

i na břehy rybníka, kde jako každoročně posekala a spálila staré rákosí.  Na březích byly do volných 

míst vysazeny čtyři vrby bílé. Výsadba mladých stromů zajistí potřebné zpevnění břehů a stále 

romantický pohled na rybník i v budoucnu, kdy už staré stromy uhynou. 

Obecní dům byl v prvních měsících roku naplněn zábavou. V lednu přinesl radost malým dětem 

maškarní ples s vystoupením Zdeňka Lukesleho a Aničky Vytlačilové. Jejich rodiče se zase pobavili při 

březnovém Povídání s… Vláďou Hronem. Atmosféra pořadu byla oproti dosavadním dílům více 

bezprostřední, protože moderátor Vláďa Hron je Mostečan a jeho vyprávění o známých místech nás 

zahřálo na duši. Tradiční oslava MDŽ s pohoštěním a tancem na začátku března jako obvykle patřila 

mezi nejnavštěvovanější akce. Oba sály Obecního domu praskaly ve švech a tanečníci na parketě 

vytrvali až do brzkého rána.  Na každé taneční zábavě pořizuje ochotný amatérský fotograf Aleš 

Sobotka mnoho portrétních fotek. Fotky jsou pak vystaveny na obecních webových stránkách a už 

mnohokrát posloužily i jako milý osobní dárek při různých příležitostech. 

Na jaře byla v dolní části vsi zahájena rozsáhlá výměna vodovodního řádu, která po určitou dobu 

ztížila život přibližně 100 obyvatel v ulici podél Srpiny. Podrobnější údaje uvádí část tiskové zprávy ze 

4. 2. 2015 vydanou investorem Severočeskou vodárenskou společností a.s.: 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Mostecku plánovanou investiční akci roku 
2015 – rekonstrukci 88 let starého poruchového vodovodu v obci Patokryje, v ulici  
U Srpiny. 

Stávající rozváděcí litinový vodovod v ulici U Srpiny o vnitřním průměru 80 a 100 mm pochází z roku 
1927. Je veden v hloubce cca 2 metry v asfaltobetonové místní komunikaci v majetku obce. Vodovod 
je vlivem stáří opakovaně poruchový, proto bude vyměněn. 

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu se použije potrubí z vysokohustotního 
polyetylénu o průměru 90 mm v celkové délce 448,6 metrů a potrubí průměru 63 mm v délce 21,3 
metrů. Součástí stavby je přepojení všech 23 stávajících vodovodních přípojek na trase. Stavba bude 
realizována v otevřeném paženém výkopu, v původní trase a hloubce. Po dobu rekonstrukce bude 
zásobování pitnou vodou zajištěno prostřednictvím tzv. suchovodu.   

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 29. 1. 2015 a stavební práce mají 
být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. května 2015. V tuto chvíli zajišťuje 



zhotovitel zřízení staveniště, označení stavby, a dopravní značení. Vlastní výkopové práce budou 
zahájeny, jakmile to umožní klimatické podmínky. 

Trasa opravovaného vodovodu vedla z návsi před Obecním domem, pak po ulici směrem k lávce a dál 
až k domu č.p. 96 na konci ulice u Srpiny. Stavba s sebou samozřejmě přinesla i nepříjemnosti, kdy byl 
ztížen přístup do domů a omezen příjezd automobilů. Výkopové práce ve složitých podmínkách 
znamenaly spoustu bláta a nepořádku. S tím vším se museli obyvatelé dotčené části smířit, aby v létě 
mohla být výměna vodovodních trubek úspěšně dokončena, výkopy byly zasypány a silnice zase byla 
uvedena do původního stavu. Z kamenů vybagrovaných při výkopu byl před domem č.p.52 vytvořen 
maličký kruhový objezd v odbočce na most do zahrádek. Obyvatelé byli s konečným stavem povrchu 
ulice nespokojeni a jejich snahou bylo dosáhnout celkové opravy a nového povrchu v celé šířce 
komunikace. Ulice sice byla v šířce výkopu pokryta asfaltovým obrusem, ale i po ukončení stavebních 
prací byla hrbolatá a po dešti se zde tvořily louže. Obrátili se na zástupce obce a ti se pokusili jednat 
se Severočeskou vodárenskou společností. Ta však nebyla přístupná žádosti o nadstandartní úpravy, 
protože její povinností bylo pouze uvést opravovanou část komunikace do původního stavu. Zůstalo 
tedy na straně obce, aby v budoucnu provedla celkovou opravu ulice. 

V tomto roce došlo i k dalším pozitivním změnám v cestní síti. Začátkem června byla konečně 
vyasfaltována cesta k vodárně. Prach z vyježděné cesty od domu č.p. 5 až k poslednímu domu č.p. 
156 trvale obtěžoval všechny obyvatele rodinných domků postavených  v posledních 15 letech a ti si 
na to oprávněně stěžovali. Podklad vyježděné cesty byl upraven zemními stroji a na něj byla 
nanesena vrstva směsi asfaltu a štěrku. Tato směs se musela nechat vytvrdit na slunečním světle. 
Bylo úsměvné, když všichni nechali svá auta stát zkraje ulice a do svých domovů došli pěšky, aby ještě 
měkkou asfaltovou plochu neponičili. Přitom se pozdravili a pobavili se stejně „postiženými“ sousedy. 
Je to při dnešním způsobu života neobvyklé – většina lidí jezdí autem a skoro jsme si odvykli chodit 
pěšky. Tento stav trval jen dva dny a od té doby nová silnice slouží spokojeným bydlícím.  

Na jaře se zrealizoval také záměr dokončit procházkový okruh okolo celého rybníka. Na západní 
straně rybníka byla cesta vytvořena již v předchozích letech, ale na východní straně bylo dosud nutné 
vracet se  po kraji frekventované silnice. Vlastními silami tak obec upravila těžkým zemním strojem 
prostor mezi silnicí a břehem rybníka a vytvořila tady zpevněnou pěšinu o šířce přibližně 2 metry. Na 
některých užších místech bylo potřeba doplnit zeminu, aby se břeh rozšířil a pěšina nepadala do 
vody. Procházka okolo rybníka je nyní příjemnější a hlavně bezpečnější. 

V obci se však jen nestavělo, také jsme si do sytosti užívali zábavy. Na přelomu dubna a května se 
konalo tradiční Pálení čarodějnic za Obecním domem. Jako pokaždé jsme měli štěstí na příjemné 
počasí. Děti přebíhaly od soutěže k soutěži a nakonec byly vyhodnoceny nejlepší masky čarodějnice a 
čaroděje. Kromě vítězů získaly sladkou odměnu všechny děti. Hodnocení v kategorii dospělých se 
opakovaně stalo doménou Lenky Žitné a Marcely Kadlecové, které už víceméně jediné mají odvahu 
přijít namaškařené. V květnu přijal pozvání do pořadu Povídání s… herec Pavel Nový. Jeho humor a 
vůle překonat životní překážky přilákaly do sálu mnoho zájemců. Slavného herce váže k našemu 
regionu spolupráce s Docela velkým divadlem v Litvínově a právě herci tohoto divadla mu při pořadu 
zdatně sekundovali. Pár dní nato si děti mohly zařádit při Dětském dnu. Vzhledem k velikému horku 
ale místo divadla, soutěží a výcviku policejních psů nejvíc ocenily hasiče s vodní stříkačkou a s pěnou. 

V sobotu 15. srpna proběhl již pátý ročník Patokryjské vlny, tentokrát ve stylu revivalových kapel. 
Zábavné odpoledne zahájil závod všemožných podomácku vyrobených plavidel na rybníku. Těch se 
letos sešlo celkem sedm a navíc jeden trabant zaparkovaný uprostřed jezera. Veliké poděkování patří 
všem posádkám včetně té dětské, které překonaly stud a lenost, a předvedly se se svými plavidly. 
Všechny statečné posádky – Aurora, Broučci, Indiáni, Patíci, Patokryjští smradi, Vlnovi a Ykcen  – byly 
za svou účast oceněny šampusem a výživou, aby měly hodně síly do dalších let. Nejdříve proběhl 
rychlostní závod, kdy plavidla musela co nejrychleji urazit trasu od mola k ukotvenému trabantu a 
zpět. Po rozjezdech vyhrála posádka Broučci, za níž těsně skončila posádka Ykcen. Následoval další 
závod, kdo první zdolá ukotvený trabant. Ten bohužel takový útok nečekal a šel brzo ke dnu. Další 



blok programu patřil hrám pro děti pod vedením Zdeňka Lukesleho, který s dětmi skvěle tančil a 
výborně moderoval celou akci. Po vyhlášení vítězů neckyády začala hudební smršť. Jako první 
vystoupila skupina New Age of Smokie, následovaná zpívajícím hasičem Danem Moravským coby 
revivalem Dalibora Jandy.  Po chvilce zvučení nastoupil Elán Revival a celý hudební program uzavřeli 
již z loňska osvědčení Kabát Revival. A stejně jako loni měli neuvěřitelný úspěch. Po celé odpoledne 
byly všem k dispozici atrakce v podobě skákacího hradu, čtyřkolek a koní. Dětské kolotoče, mašinku a 
houpačky provozovali místní „světští“ Kramlovi. Celkem bylo k sezení ve stanech připraveno 250 míst, 
ale ani to zájmu návštěvníků nestačilo. Večerní závěr patřil stejně jako v předchozích letech DJ 
Valdovi a jeho diskotéce. Po jejím skončení však skupina asi třiceti obrnických cikánů vyvolala 
výtržnost, až musela zasáhnout přivolaná hlídka Městské policie v Mostě, která výtržníky vyprovodila 
za železniční lávku.  

V srpnu byla zahájena letos zřejmě nejvýznamnější stavba – nový chodník spojující okály s návsí. 
Vzhledem k velkému výškovému rozdílu byl chodník od rohového okálu č.p.102 naprojektován s 
delším schodištěm, které se dole napojilo na stávající chodník podél východní strany Obecního domu. 
Schody byly doplněny kovovým zábradlím a nahoře lampou veřejného osvětlení. Tato nová spojka 
zkrátila cestu od okálů do obchodu nebo k zastávce o 200 metrů a odstranila bezpečnostní riziko pro 
všechny, kteří si dříve zkracovali cestu po vyšlapané pěšině ze svahu dolů. Na projekt i výstavbu 
chodníku získala obec dotaci od Hospodářské a sociální rady města 40.000 Kč a od Ústeckého kraje 
celkem 195.000 Kč. Chodník jako první začaly používat děti, které dochází na zastávku autobusu nebo 
do obrnické školy. 

V loňském roce vznikl v knihovně kolem paní Kláry Šimečkové dětský klub My z Pato. Kvůli naplnění 
podmínek pro poskytnutí dotace na toto místo, převzala na začátku května vedení knihovny paní 
Lada Plechingerová, a s tím i péči o dětský klub.  Pod jejím dohledem proběhla oblíbená strašidelná 
noc v knihovně a nechyběl ani výlet na  aquadrom do Mostu. Několik dětí absolvovalo se starostou 
také návštěvu pražského letiště a plavbu parníkem po Vltavě.  Takové výlety jsou však výrazně 
limitovány možností dopravy a účastí dospělého dozoru. Pod dohledem několika dospělých se děti 
v létě zúčastnily exkurze Uhelné safari. Společnosti Vršanská uhelná a Severní energetická organizují 
exkurze do těžebních lokalit za plného provozu a na zrekultivované plochy. Děti z klubu tak měly 
možnost seznámit se zblízka s technologií těžby hnědého uhlí na lomu Vršany i s obnovou krajiny po 
těžbě. Je dobře, že knihovna dál slouží jako klubovna pro setkávání mladých. Jádrem klubu je 
především dospívající mládež – Šárka Fišerová, Natálka Novotná, Eva Válečková, Kristýna Fričová, 
Lukáš Diepolt, Dominika Krejčová, Andrea Nohejlová, Pavel Hábl a Jára Doubrava.  Knihovna ale 
neslouží jen jim, pořádají se tam akce pro všechny. Koncem října se rodiče s menšími dětmi zúčastnili 
společného dlabání dýní. Výsledkem bylo čtrnáct kusů Haloweenských strašidel, z nichž některá si 
děti odnesly domů, a další zůstala v knihovně jako výzdoba. Dlabání dýní navštívila také regionální 
televize TV DAKR a natočila zde televizní spot. Aby se knihovna mohla dál rozvíjet, zažádala paní Eva 
Sobotková o finanční příspěvek z grantu „7 pro vás“ na její dovybavení. Za příspěvek od společnosti 
Severní energetická a.s. tak obec vybavila knihovnu novými regály.  

Během října byl do parku na návsi přemístěn opravený pomník s kovovým křížkem. Jeho torzo dosud 

stálo zapomenuté u schodů k domu č.p. 75 vedle smírčího kříže. Toto umístění ale jistě nebylo 

původní, protože podstavec nebyl pevně spojen se zemí. Na přední straně pomníku byl dříve vyryt 

nějaký nápis. To lze jen odhadovat podle prohlubní na přední pískovcové straně, ale text se už 

nedochoval. Vypadlý nebo ulomený litinový kříž s  Ježíšem Kristem byl v posledních letech uchováván 

v restauraci U Křížku, aby se zabránilo jeho ztrátě nebo zničení. Na opravu této památky získala obec 

finanční prostředky z dotace Ústeckého kraje. Před létem si kameník odvezl všechny části do své 

dílny. Otlučený pomník zrenovoval do původního tvaru a po odstranění zcela zerodované pískovcové 

přední desky zakryl plochou přední část pomníku mramorovou deskou. Nakonec osadil podstavec 



dochovaným litinovým křížem. Obec bohužel nemá žádnou církevní památku, které se v centrech 

většiny vesnic historicky dochovaly. Opravený pomník byl proto jako připomínka usazen v místě, kde 

stávala kaple Jana Nepomuckého. Střecha kaple byla stržena při větrné bouři v roce 1956, a celý 

objekt byl pak zbourán. Opravou prošel i smírčí kříž v podezdívce domu č.p. 75.  Ten je oproti většině 

ostatních smírčích křížů poněkud atypický nápadně krátkými rameny horizontálního břevna kříže. 

Pravděpodobně pochází ze 17. století a zatím záhadou je rytý ornament, v němž prof. Wilhelm 

spatřoval možnou siluetu kalich s hostií. Bohužel zatím není známo, s jakým smírčím aktem postavení 

tohoto kříže souvisí. Ještě roku 1926 se kříž údajně nacházel někde na okraji obce, tj. stávající 

umístění je sekundární (údaj z publikace Kamenné kříže Čech a Moravy, 2001). Jedná se o nemovitou 

kulturní památku zapsanou v seznamu pod číslem 42744/5-5071, jejíž rekonstrukci může provádět 

jen odborník. Po několikaletém hledání se našel restaurátor, který smírčí kříž odborným způsobem 

očistil a napustil speciálním přípravkem, jenž by měl na delší čas zabránit zasolení, vzniku 

mikrovegetace a erozi. 

Na podzim pak následovaly společenské akce jedna za druhou…V září byla hostem Povídání 
s…muzikálová zpěvačka Hanka Křížková. Ačkoli zájem o tento pořad byl nižší než obvykle, všichni 
návštěvníci byli nadšeni jejím zpěvem a milým vystupováním. Říjnová drakiáda se již poněkolikáté 
nevyvedla. Její úspěšnost je závislá na příznivém větrném počasí, a to nám ani letos vůbec nepřálo. 
V listopadu následoval mimořádně oblíbený lampionový průvod s Aurorou, na který opět dorazil 
generál Sergej Vasiljevič Lukjanenko se svojí vnučkou Latrinou Lukjanenkovou. Každoročně je 
lampionový průvod zahájen přivítáním těchto dvou postav, jichž se zase skvěle zhostili místostarosta 
Josef Kopřiva a knihovnice Lada Plechingerová. Osvětlený průvod došel ulicemi až k opravené 
hasičárně, kde pak všichni obdivovali ohromující ohnivou šou. Na závěr děti vypustily lampiony štěstí. 
Týden po průvodu se v Obecním domě konala Svatomartinská zábava s bohatou tombolou. 
V průběhu letních měsíců pan Bohumil Půta položil novou dlažbu ve velkém sále Obecního domu, 
která nahradila dosavadní rozlámanou podlahu. Sály byly vybaveny novými stoly a židlemi, 
pořízenými z dotace od Ústeckého kraje. Příchozí obdivovali také moderní červenošedý bar, vyrobený 
panem Karlem Válečkem. Návštěvníci Svatomartinské zábavy tak jako první ocenili, že snaha 
zastupitelů vybudovat moderní multifunkční kulturní stánek byla letos dotažena do úspěšného konce. 

Závěr roku se rychle přiblížil a v neděli 30. listopadu jsme oslavili začátek adventu rozsvěcením 
vánočního smrku, který letos přivezl pan Pavel Hodinka z lesů Krušných hor. Vánoční atmosféru 
vytvořili svými písničkami Anička Vytlačilová z Braňan, Marián Vojtko a po rozsvícení stromu oblohu 
rozzářil pestrobarevný ohňostroj. Pro děti následovala hned další víkend Mikulášská besídka 
s pohádkou Zdeňka Lukesleho a s bohatou nadílkou. Vystoupení tohoto oblíbeného moderátora 
z Hitrádia FM zpestřilo dětem všechny jejich oslavy v letošním roce.  Dospělé přijel v polovině 
prosince pobavit herec Josef Carda v cyklu Povídání s… Odpoledne na Štědrý den se na návsi zase 
sešli sousedé, aby si popřáli krásné vánoční svátky. Účast byla o málo nižší než v předchozích letech, 
srdečnost setkání ale zůstala stejná. Veselá atmosféra byla umocněna horkým svařákem, čajem a 
cukrovím z rukou starosty a místostarosty.  

Rok 2015 byl dalším úspěšným rokem v historii obce,  mimo jiné to dokazuje vzrůstající zájem o 
bydlení v Patokryjích. I v letošním roce se naše obec přihlásila do soutěže Vesnice roku, aby zaujala 
především úsilím věnovaným rozvoji kulturního a společenského života. Početná komise z kraje si 
prohlédla obec a seznámila se se všemi jejími aktivitami. Poté na základě vyhodnocení udělila v 
krajském kole obci diplom za povedenou rekonstrukci bývalé hasičárny a její přeměnu na komfortní 
technické zázemí pro zaměstnance obce. Po loňském čestném uznání za revitalizaci prostoru u 
rybníka je to další významné ocenění, ačkoli nebylo uděleno v očekávané oblasti. 

 


