Ke dni 31. 12. 2017 měla obec Patokryje 461 obyvatel. Během roku 2017 se narodilo pouze jedno
děvčátko – Lilly Hodinková. V lednu zemřela paní Věra Chlupsová a květnu pan Ladislav Fencl.
Nejstarším občanem zůstává paní Růžena Fišerová z č. p. 83, která v červnu oslavila 87. narozeniny.
Z obce se odstěhovalo 21 lidí a přistěhovalo se 17 lidí.
V sobotu 1. července 2017 se na obecním úřadu konala malá svatba, kde starosta oddal pana Petra
Slováčka a slečnu Kateřinu Novákovou. Novomanželé před nedávnem zakoupili dům č.p 16 v areálu
správy silnic a celý ho zrenovovali.
Začátek roku byl v okrese Most poznamenán opakovanými senátními volbami, které se konaly 27.28.1.2017. Volební účast 18,55% v našem okrsku potvrdila obecně nízký zájem voličů. Vítězem se stala
favorizovaná MUDr. Alena Dernerová, která již v 1.kole získala 54,9% všech hlasů a své dosavadní
křeslo v Senátu obhájila.
Ihned z kraje roku proběhla u nás opět „Tříkrálová sbírka“, pořádaná Charitou České republiky. Pro
mnohé to byla novinka, se kterou se dosud v obci nesetkali. Tři krále představovala děvčata Maruška
a Anička Hausnerovy a Maruška Reichlová, doprovázené tatínkem. Pan Hausner pomáhal dětem se
zpěvem koledy a do zapečetěné kasičky vybíral dobrovolné příspěvky. Jako poděkování za jakýkoliv
finanční dar pak na dům křídou napsal známý symbol K+M+B 2017, který by měl jeho obyvatelům
přinést štěstí a radost během celého roku. Celkem bylo vybráno 3054 korun, které Charita rozdělila na
konkrétní dobročinné účely.
Ke konci ledna - po mnoha letech - dosáhla tloušťka ledu na jezeře bezpečných 12 centimetrů a
sportovně založení zastupitelé se rozhodli uspořádat v sobotu 28.ledna veřejné večerní bruslení. Podél
obvodu rybníka vedla upravená bruslařská dráha, která byla pro navození sváteční atmosféry osvětlena
malými svíčkami. Na vyčištěné ploše uprostřed rybníka sehrála hokejový zápas čtyřčlenná družstva,
mohutně povzbuzovaná velikými hokejovými maskoty. Nebruslící si přitom na břehu opékali buřty v
sudu s ohništěm nebo se zahřívali svařákem a grogem. Účast byla nečekaně vysoká, přibližně 60 lidí, a
akce měla velice příznivou odezvu. V článku v Mosteckém deníku ji novináři dokonce označili jako malý
Winter Classic, inspirovaný kanadskou NHL. Další večerní bruslení začátkem února však už tolik lidí
nepřilákalo, neboť led částečně rozmrzl a dráha už nešla kvalitně upravit.
Během února ustoupily silné mrazy a konečně mohla být zahájena stavba spojovacího chodníku mezi
první a druhou řadou okálů, který navazuje na cestu od Obecního domu k okálům. Chodník měl být
vystavěn už v průběhu zimy, ale počasí tomu nepřálo. Důvodem pro nezvyklý „zubatý“ tvar chodníku
byla nutnost nepřekročit povolený maximální sklon komunikace. V polovině března pak byla stavba
dokončena a později na jaře byly kolem vysazeny nízké keříky a vybudováno veřejné osvětlení.
Oslava Mezinárodního dne žen letos proběhla 4. března v tradičním duchu – tedy s růžemi, chlebíčky
a dortíky. Při tanci a tombole se dobře bavily nejen všechny oslavenkyně, ale i přítomní muži. Trochu
s napětím starosta očekával reakce na zákaz kouření v sále, ale nakonec všichni kuřáci byli velmi
ohleduplní a chodili si zakouřit před vchod. Především nekuřáci pak oceňovali, že po oslavě jejich
oblečení není cítit kouřem. Naše hospoda v Obecním domě tak byla mezi těmi, kde byl zákaz kouření
dodržován dobrovolně ještě před účinností protikuřáckého zákona od 31. května 2017. S odstupem
roku se dá říci, že zákaz kouření nijak významně provoz naší hospody neohrozil.
Vedení obce trvale trápí stav domu č.p.38, kde v přízemí dříve bývala hospoda U Čendy s velkým sálem.
Z celého domu, jehož vlastníkem je obec, je funkční pouze malý byt v patře. Dům je velmi zchátralý,
protože do přízemí dlouhodobě zatékalo. I přes zpracování projektu na výstavbu malometrážních bytů

nebyla mnohaletá snaha o získání dotace na rekonstrukci dosud úspěšná. Protože se ani na obzoru
nejeví reálná možnost dům opravit, rozhodlo se nakonec zastupitelstvo nabídnout dům č.p. 38
k prodeji. Finanční prostředky soukromého vlastníka by mohly zamezit dalšímu chátrání objektu a navíc
by se zlepšil vzhled obce. Již dříve o koupi projevil výrazný zájem Ing. Arch. Pješčak, který se netajil svou
představou, že by v domě rád opět zřídil hospodu. Byl jediným zájemcem a neustále si na obecním
úřadě ujasňoval podmínky a detaily prodeje. Jeho zájem nakonec přesvědčil zastupitele natolik, že na
březnové zasedání zařadili hlasování o prodeji domu č.p.38 panu Pješčakovi. Avšak ten přímo na
začátku projednávaného bodu bez uvedení důvodu od své nabídky ustoupil. Účelem tohoto jednání se
jeví hloupá snaha plýtvat časem a vstřícností ostatních zúčastněných. Aby se takový scénář neopakoval
s podobným zájemcem-vykukem, rozhodlo se zastupitelstvo vyhlášený záměr prodeje domu č.p. 38
zrušit. Kdo ví, jaká ho nakonec čeká budoucnost…
V první polovině roku měla všechna veřejná zasedání zastupitelstva velice hojnou účast a probíhaly zde
bouřlivé diskuse. Na každém zasedání se kromě připraveného programu znovu a znovu projednávaly
dotazy občanů k plánované výstavbě kanalizace. Opakovaně jim starosta vyvracel nesprávné představy
o jejím fungování a vysvětloval výhodnost připojení. Tato, byť v některých případech nepříjemná, ale
vytrvalá komunikace s občany, přinesla své ovoce. V květnu zahájil starosta s projektantem Ing.
Robertem Klementem návštěvy jednotlivých domů, kde si s jejich vlastníky ujasnili, v jakém místě bude
nejvhodnější umístit jímky. Na závěr jednání pak podepsali smlouvu s obcí o pronájmu tlakové jímky.
V červnu a v červenci tyto návštěvy pokračovaly ve všech částech obce, které v současné době nemají
kanalizaci zavedenou. Výsledkem mnoha měsíců usilovné přípravy a několika dní obcházení
domácností pak bylo uzavření 93 smluv o pronájmu jímky. Téměř všichni lidé si uvědomili nutnost
vyřešit do budoucna odpad z domácnosti. Pouze obyvatelé domů č.p 39, 80, 159 vybudování jímky a
připojení ke kanalizaci odmítli. Sjednané smlouvy se staly přílohou žádosti o stavební povolení. Koncem
července podala obec, prostřednictvím firmy Provod, žádost o poskytnutí dotace na výstavbu
kanalizace směřovanou jak na Ministerstvo zemědělství, tak na Ústecký kraj. V ideálním případě by
poskytnutí vzájemně se doplňujících příspěvků minimalizovalo potřebu vlastních finančních prostředků
ze strany obce.
I letos se s nástupem jara rozmnožily návštěvy cikánů z Obrnic, po kterých zůstává nepořádek a zničené
vybavení. Zastupitelstvo tedy přistoupilo k nepříliš populárnímu kroku a od května zřídilo v obci
kamerový systém. Ten je zaměřen na kritická veřejná prostranství, kde nejčastěji dochází k porušení
veřejného pořádku. Obsahuje 4 kamery se záznamem, které jsou nepřetržitě napojeny na záznamové
zařízení. Policie může záznamy využít při řešení přestupků nebo při vyšetřování trestných činů. O
monitorování informují občany cedule na vstupech do obce. Kéž by tento krok ochránil do budoucna
klid a majetek místních.
Konec jara a začátek léta vyplnily kulturní akce - v tradičním termínu se konalo pálení čarodějnic a o
měsíc později oslava Dne dětí. Počasí více než přálo a děti si ze soutěží odnesly hezké zážitky i drobné
výhry. V úterý 29.května pak pro dospělé vystoupil herec Josef Dvořák v dalším dílu Povídání s….
Nebylo třeba moderátora, herec si vystačil sám a ve svém povídání se dotkl dětských let v Kadani,
sportu, hereckých začátků v Kladivadle i natáčení filmů a televizních pořadů. Po přestávce si diváci
vyžádali na jeviště i jeho manželku - bylo to velice milé a bezprostřední setkání.
Obecní knihovna - v letošním roce nadále pod vedením Lady Plechingerové - více než jindy zacílila svou
aktivitu na děti. Trvalou snahou je nabídnout místním dětem zajímavé podněty a přivést je k aktivnímu

způsobu trávení volného času. Už na jaře malé děti společně malovaly velikonoční vajíčka a vytvářely
výzdobu pro maminky. V srpnu se povedly výlety vlakem do chomutovského lesoparku a Chmelařského
muzea v Žatci. V září si děti společně užily zábavu na výstavě Mořský svět v pražských Holešovicích.
Těchto výletů se zúčastnily především starší děti a mládež. Může se zdát, že téma výletů je vhodnější
spíše pro mladší děti, ale ty zájem neprojevily. Přesto i teenageři svým vlastním způsobem oceňují, že
mají možnost vytrhnout se ze stereotypu a někam se podívat.
Zvláštní shodou náhod se letos o zábavu všem postarala nová obyvatelka z č.p.75 paní Iveta Hotová.
Zaslala do Radia Blaník tuto soutěžní SMS: „Mily Blanicku.... letim k telefonu,abych napsala,klice jsem
pri tom ztratila,snad ti vse dopadne nej. Moooc bych vas chtela pozvat s vasi hospudkou na koleckach
do nasi malebne vesnicky Patokryje u Mostu. Pisi nasi, ale vlastne zde zijeme par mesicu.... tak jako
„zapisne“ pro nase sousedy a ostatni lidicky. Zrovna jednoduchy start to tu nebyl... loni jsme totiz
zavreli jejich mistni hospodu ,,U Krizku,, a predelavame ji k trvalemu bydleni. Bylo by moc fajn, lidem
alespon vasim prostrednictvim hospudku nachvilku vratit. Byva tu spousta akci,ale tato by byla
jedinecna. Se srdecnim pozdravem se louci Iveta Hotova,Patokryje 75, Most.“ V rádiu je její přání
zaujalo, a tak v sobotu 8.července přijela na hřiště blanická Hospoda na kolečkách. V útrobách dodávek
a stánků se našlo všechno, co ke správné hospodě patří – studené pivo, limonáda i grilovaná šunka. Pro
zábavu zazpíval své známé hity Standa Hložek.
V letošním krajském kole Vesnice roku získaly Patokryje diplom za květinovou výzdobu obce. Komisi
při červnové návštěvě pravděpodobně nejvíc zaujal upravený vzhled obce, ke kterému přispěla
pestrobarevná výsadba letniček okolo pomníku i závěsné květináče s petúniemi na lampách veřejného
osvětlení. Jedním z výsledků trvalé snahy obce o příjemné prostředí je také projekt revitalizace zeleně,
zpracovaný na konci loňského roku. Park ve středu obce by si již zasloužil regeneraci a novou, odborně
vedenou, výsadbu. Finanční prostředky jsou však přednostně potřeba jinde, a proto je nutné vyčkat na
nějaký vhodný dotační titul.
Náš romanticky vyhlížející rybník se časem stal centrem naší obce, jejího společenského života a
místem na příjemnou procházku. Aby nám dál přinášel radost, musí se o něj někdo trvale starat. Snaha
zajistit přítok čerstvé vody do rybníka byla realizována už v roce 2016 propojením studny u zastávky
s rybníkem. Nelze se však spoléhat jen na více či méně dostačující výškový rozdíl vodních hladin.
V červenci tak bylo do studny doinstalováno čerpadlo s hladinovým spínačem. Elektrické připojení bylo
vedeno výkopem od dílny obecního úřadu k vývodu trubky v rybníku, a potom protaženo trubkou až
do studny k čerpadlu. V posledních letech ležela veškerá péče o rybník výhradně na bedrech obce.
Český rybářský svaz měl rybník v dlouhodobém pronájmu, ale kromě zarybnění neplnil své další
povinnosti stanovené nájemní smlouvou. Obec proto nájemní vztah s rybářským svazem ukončila
výpovědí smlouvy ke dni 31.10.2017. Rybník byl vyjmut z mimopstruhového rybářského revíru 441 005
Bílina 6, podrevír 24, a počínaje dnem 1. listopadu 2017 byl na něm ukončen rybolov. Následně obec
požádala Krajský úřad Ústeckého kraje o vyhlášení nového mimopstruhového revíru. Jeho vlastníkem
a zároveň provozovatelem bude pouze Obec Patokryje. Přibudou jí možnosti, jak rybník využívat například na rybářské závody. Obec na podzim nechala provést rozbor sedimentů, což je nutnou
součástí připravovaného projektu na jeho revitalizaci.
A co by byla Patokryjská vlna bez rybníku? Ta letošní se přivalila v sobotu 19.srpna skoro jako tsunami,
protože předešlou noc vydatně pršelo. Ale připravené stany a kolotoče vydržely nepřízeň pátečního
počasí a v sobotu již čekaly připravené na své příznivce. Ve tři odpoledne se roztočily pípy a na
neckyádu vyrazilo pět odvážných plavidel, povzbuzovaných diváky ze břehu. Kromě drobné kolize
plavidla Pepíka Kopřivy byly všechny lodi tak bytelné, že vydržely až do konce závodů. Vítězem se stali

zdravotníci z mobilní vojenské nemocnice MASH na velkém voru, avšak gratulace patřila všem
statečným posádkám. Voda totiž byla letos mimořádně zelená a spíše než rybník připomínala
hrachovou polévku. Naši akci pozdravil i europoslanec JUDr. Stanislav Polčák, předseda Svazu místních
samospráv, a pochválil naši obec za její upravený vzhled a velkou míru společenského života. Po čtvrté
hodině zahájil moderátor Zdeněk Lukesle Patokryjské historické hry. Ačkoliv to napřed nevypadalo,
nakonec se do hry spontánně zapojilo nevídaných 10 družstev. Jednalo se o mix dětí i dospělých,
místních i z okolních vesnic. Čtyřčlenné týmy bojovaly v mnoha neobvyklých soutěžích, které byly
inspirovány událostmi z historie naší obce. Po hodinách zápolení a legrace se vítězi stalo družstvo
z nedalekých Obrnic. Sportovního ducha a smysl pro humor však prokázali všichni zúčastnění. Večer
vystoupili zpěváci z muzikálu Mamma Mia a osvědčená skupina Kabát revival. Vystoupení kapely bylo
završeno ohňostrojem. Pro vytrvalce moderátor přichystal diskotéku písniček z osmdesátých a
devadesátých let. Největší starosti na takových akcích vždy přináší účast sociálně méně přizpůsobivých
občanů z Obrnic.
Sportovně založeným mužům všeho věku patřilo fotbalové odpoledne v sobotu 2. září – pod lákavým
názvem Poslední zápas Pepíka K(opřivy). Dopoledne na hřišti nejdříve vyrostly stany, rozpálil se gril,
pak se nalajnovalo kolbiště. Odpolední zápas Stará garda versus Mlíčňáci prověřil síly všech bojujících
a nakonec skončil s výsledkem 3:4. Nezájem diváků však ochudil sportovní výkon o burcující atmosféru.
Oba týmy se pak stmelily u piva a grilovaného prasátka. Odpoledne se protáhlo až do večera, kdy
sportovci ve stanu společně sledovali záznam zápasu, který pořídil Zdeněk Gremlica.
V posledních letech bylo vyhlášení termínu podzimní drakiády spíše lístkem do loterie. Bohulibý záměr
zabavit děti pouštěním draků nebyl už několik let podpořen správným větrným počasím. Proto se letos
od společné drakiády ustoupilo a aktivita se ponechala na jednotlivých rodičích, aby sami vystihli tu
správnou dobu a vytáhli své děti ven od tabletů a počítačů. Zato se na podzim v knihovně opakovalo
úspěšné dlabání dýní, kterého se zúčastnily i malé děti s rodiči. Výsledky fantazie a šikovných rukou si
každý odnesl domů, aby si na halloweenský svátek vyzdobil své okno.
V Obecním domě jsme 17.září přivítali mistra dabingu a rétoriky, herce Jana Přeučila. V dalším díle
Povídání s… nám vyprávěl o svém životě a svým mocným hlasem zaujmul celý sál.
Ve dnech 20. a 21.10.2018 se letos opět otevřely dveře volebního okrsku na obecním úřadě a voliči
mohli vybírat své kandidáty do Poslanecké sněmovny. Volební účast byla významně větší než
v lednových volbách do Senátu a dosáhla 62,47 %. Po spočtení hlasů bylo jasné, že 39,82%. hlasů získalo
hnutí ANO, následované Občanskou demokratickou stranou.
V noci ze soboty 28. na neděli 29.října se nad Českou republikou přehnala vichřice Herwart, která se
po sečtení škod stala nejničivější vichřicí po uragánu Kyril v roce 2007. V noci škody určitě nikdo
nepočítal, ale ráno se naskytl smutný pohled. U domů č.p.132, 60, 150 ležely položené ploty, jakoby se
jednalo o hračku. Z okálu č.p 102 vítr odtrhl povrchové desky a obnažil vrstvy izolace pod nimi. Nápory
větru nevydržela ani jedna z velikých vrb u rybníka. Obrovská větev se z ní odlomila a téměř přehradila
silnici. Na jejím rychlém odklizení se ráno podílela jak obecní četa, tak okolojedoucí kolotočáři Kramlovi.
Již od jara obecní četa postupně opravovala výmoly ve všech ulicích. Toto „záplatování“ největších děr
se odehrává každý rok, pořád však jde pouze o provizorium. Dlouhodobým řešením - ale převelice
drahým - je generální oprava ulic. V loni nově zrekonstruované ulici směrem k rybníku byla v dubnu
pro zvýšení bezpečnosti vyznačena pochůzná část a v červenci byly ve dvou úrovních osazeny
zpomalovací prahy. Občané na jarním zasedání zastupitelstva také poukazovali na nebezpečně rychlou
jízdu kamionů, zajíždějících do skladového areálu bývalého obrnického nádraží. Zvýšil se jejich počet,

projíždějících obcí ze směru od Prahy. V listopadu, po schválení dopravní policií, byly proto u vjezdů do
obce umístěny nové dopravní značky omezující rychlost automobilů nad 3,5 tuny na 30 km/hod.
Stávající prostory hasičárny se postupně staly malé pro rozšiřující se vybavení obecní čety. V garáži
hasičárny již parkuje zametací stroj, a bylo potřeba umístit ještě multikáru a traktůrky. Obec se proto
dohodla s místními rybáři, kteří mají pronajatou maringotku u hasičské nádrže Kostkáč, že na podzim
ukončí jejich dlouholetý pronájem velké garáže v levé části hasičárny. K tomu, aby obec mohla využívat
tento prostor jako garáž, však bylo potřeba vykonat ještě mnoho práce. Obecní četa nejprve opravila
podlahu, vymalovala, vybourala otvor do stávající dílny a zabudovala do něj nové dveře. Do zimy byla
garáž jako nová a obecní technika mohla přezimovat pod střechou.
V závěru roku jsme si užili tradiční „šňůru“ společenských akcí. Tu zahájil začátkem listopadu hojně
navštěvovaný lampionový průvod – samozřejmě opět s generálem Lukjaněnkem a s Aurorou –
zakončený novou verzí ohňové show a spoustou balonků štěstí. Další týden se všichni tancechtiví mohli
pobavit na Svatomartinské zábavě v Obecním domě. První neděli v prosinci jsme se opět sešli na návsi
před připraveným vánočním stromem. Letos došlo k malé obměně tradičního programu a vánoční
atmosféru nám svými melodiemi měla navodit skupina Trubadúři. Pravda však je, že jejich pomalé
tempo spíše připomínalo smutnější chvíle než je veselé předvánoční těšení. Po jejich vystoupení jsme
se dočkali rozsvícení krásně nazdobeného vánočního smrku, který do prosince rostl u domu čp.89 a
obci ho darovala paní Renata Greenová. Radostné očekávání završil velký ohňostroj, který všem zahájil
adventní čas. Nedočkavé děti všeho věku se hned přesunuly do Obecního domu, kde je čekala veselá
Mikulášská besídka s bohatou nadílkou. Účast dětí na besídce byla neobvykle vysoká, ale radosti,
legrace a dárků bylo pro všechny dost a dost. Na Štědrý den vyrostl před obecním úřadem stánek, ve
kterém starosta s místostarostou nalévali všem příchozím svařené víno či horký čaj. Místo obvyklého
sladkého cukroví nabízeli ke svařáku jelení klobásy s okurkou. Letošního svařáku se rozdalo 23 litrů, a
k tomu téměř deset litrů čaje. I když letošní počasí vypadalo více na vítání jara než na vánoční setkání,
sešla se spousta lidí, kteří se před večerní nadílkou rozhodli potkat s přáteli a navzájem si popřát krásné
Vánoce. Kdo se nestyděl, mohl si zazpívat s kytarou koledy.
Na vánočním svařáku byl představen kalendář na rok 2018, nazvaný Patokryje včera a dnes. Ke
každému měsíci jsou přiřazeny dvě fotografie téhož místa. Staré fotografie pocházejí z různého období
- například při výstavbě rybníka, při odhalení památníku nebo po velké vichřici v roce 1956. Nové
fotografie ze stejného úhlu pohledu pořídil starosta v tomto roce. Tak vynikly změny, kterými obec za
uplynulé období prošla. Porovnání je to velmi pozitivní a doufejme, že tento kalendář nebude poslední.
Pokud se bude obec dál měnit k lepšímu, pořád bude možné na fotografiích dokumentovat její úspěšný
rozvoj.

