Ke dni 31. 12. 2018 měla obec Patokryje 471 obyvatel, jejich průměrný věk je 39,6 let. Během roku
2018 se narodilo celkem šest dětí – Josef Král, Jakub Štajger, Elen Slívová, Anežka Kadlecová, Adam
Váleček a Denisa Popluharová. V únoru zemřel pan František Fišer, v září pan Drahoslav Baxa a
v prosinci pan Emil Buřič. Nejstarším občanem nadále zůstává paní Růžena Fišerová z č. p. 83, která
v červnu oslavila 88. narozeniny. Z obce se odstěhovalo 15 lidí a přistěhovalo se 20 lidí. Dne 22.9.2018
si u rybníka dali svůj novomanželský slib Adam Váleček a Nikola Kokyová.
Začátkem roku se menší děti předvedly v maskách na dětském karnevalu. Zájemci z řad větších dětí a
mládeže mohly o pololetních prázdninách využít nabídky na výlet do muzea voskových figur a do
centra Prahy. Dospělí se dočkali svého dne až v sobotu 17.února, kdy se za Obecním domem děly
dosud nevídané věci – přijeli mistři řezníci se svou originální polní kuchyní a začali připravovat
zabijačkové pochutiny. Do oběda už byl pro návštěvníky nachystán zdarma zabíjačkový guláš, polévka
prdelačka a čerstvý ovar. U vedlejšího stánku se prodávaly jitrnice, tlačenka, sulc, prejt, klobásky prostě pořádná zabijačka. Každý se mohl najíst dle libosti a zapít to třeba čerstvě natočeným pivem.
Skvělé zázemí vytvořil nový veliký stan, který obec zakoupila za finanční částku související s loňským
oceněním v soutěži Vesnice roku. Když pominul největší zájem o jídlo, rozproudila zábavu tříčlenná
kapela Švejk music. Známé národní a staré vojenské písničky strhly většinu publika ke zpěvu a ty
nejodvážnější i k tanci. Během odpoledne se dobrovolníci zúčastnili soutěží ve špejlování, plnění i
konzumaci jitrnic. Pro zvídavé pak pan řezník názorně ukázal, jak se bourá prase. Trochu ve stínu této
mimořádně úspěšné akce pak 3.března proběhla oslava Mezinárodního dne žen. Tradiční průběh
oslavy však rozveselil místostarosta Pepa Kopřiva, který dohlížel na losování tomboly v převlečení za
příslušníka VB.
Obecní dům je nepostradatelnou základnou pro všechny společenské a kulturní akce, které se během
roku pořádají. Po několika letech došlo ke změně nájemce a od 1.dubna má restauraci v pronájmu
pan Zdeněk Gremlica. Otevírací doba se přizpůsobila zájmu návštěvníků – otevřeno je v úterý,
čtvrtek, pátek a v sobotu. Také se výrazně rozšířila nabídka pití a občerstvení.
Hned začátkem roku přišla první dobrá zpráva týkající se kanalizace. Zastupitelstvo Ústeckého kraje
usnesením číslo 073/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 schválilo poskytnutí dotace 3 359 069 Kč z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje na výstavbu splaškové kanalizace. A na konci února dorazila
zpráva ještě lepší – z Ministerstva zemědělství bude na kanalizaci poskytnuta dotace ve výši přibližně
70 % nákladů. Je ohromným úspěchem, že se podařilo sehnat finanční dotace z obou zdrojů, takže
podíl z obecní pokladny nebude muset být příliš vysoký. Jak se nám v tu dobu jevila budoucnost
růžová…. Další měsíce však přinesly i rozmrzelost a zklamání. První výběrové řízení na realizaci
kanalizace, které se konalo 29.5.2018 muselo být zrušeno, protože počet 4 podaných přihlášek
nesplňoval podmínku Ministerstva zemědělství. V dalším vypsaném výběrovém řízení dne 31.7.2018
přišly – i přes předchozí oslovení asi dvaceti firem – pouze dvě přihlášky. Výsledkem velké snahy
starosty a administrátora této akce bylo udělení výjimky z podmínek Ministerstva zemědělství na
počet přihlášených firem. Konečně při dalším kole výběrového řízení 7.9.2018 byla jako nejvhodnější
dodavatel vybrána ze čtyř nabídek nabídka Společnosti pro Patokryje, kde správcem je firma
Ekostavby Louny s.r.o. a druhým společníkem je PRESSKAN systém a.s. Zbývající čas do konce roku
probíhalo administrativní zpracování dotace a její definitivní schvalování na ministerstvu. Ačkoliv
jsme se na jaře těšili, že se stavba už brzy rozjede, tak na konci roku 2018 jsme v nepříjemné situaci,
kdy již několik měsíců čekáme na potřebné rozhodnutí stavebního úřadu.
Začátkem března napadl sníh a klid rozvířila neobvyklá událost. Řidič kamionu pan Štajger ml. se
zřejmě snažil uličkou k hřišti zajet pod svůj dům, ale nepodařilo se mu dostatečně vytočit kamion.
Naložené auto po sněhu sklouzlo dolů, nabouralo do plotu, zlomilo strom a poškodilo skříňku na

elektriku. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Dechová zkouška pak ukázala, že řidič řídil pod vlivem
alkoholu. V dubnu se Patokryje opět nechtěně dostaly do hledáčku policie, když zásahová jednotka
zatýkala pana Karla Adáma v domě č.p.18. To znovu vyvolalo mnoho poprasku. Později byl pan Adám
propuštěn z vazby.
Jaro přineslo také veselejší události. V březnu byla slavnostně pojmenována cesta zadem kolem
rybníka jako Solnařova stezka, protože pan Ladislav Solnař z Obrnic měl před lety veliký podíl na její
výstavbě. Nový název je zvěčněn na plechových cedulích na obou koncích cesty.
Před velikonocemi se děti sešly v Obecním domě ke společnému malování velikonočních vajíček.
Koncem dubna vyrostla na návsi ozdobená májka a za Obecním domem se pálily čarodějnice.
Program se sestával z dětských soutěží, opékání buřtů a hlavně vládla dobrá nálada. Za měsíc nato
slavily děti svůj den. Je zvláštní, že účast na pálení čarodějnic je výrazně vyšší než na dětském dnu.
Zřejmě je to tím, že na čarodějnice chodí i dospělí bez dětí, a navíc jde o první ze společenských akcí
v roce, která se koná venku. Vždycky nám přálo dobré počasí. Nakonec úspěšně proběhl i dětský den
plný her, ačkoli tentokrát strašila pořádná bouřka. V červenci naši mládež ze skupiny My z Pato
přilákal výlet na bobovou dráhu a atrakce v Altenbergu. Většina dětí z této skupiny však už odrůstá a
má jiné zájmy.
Krajský úřad Ústeckého kraje přes zimu pokračoval v řízení o vyhlášení našeho rybníku rybářským
revírem. Rozhodnutím ze dne 23.2.2018 pak vyhlásil nový mimopstruhový rybářský revír pořadové
číslo 313 a číslo evidenční 06 741 002 s názvem „Nová voda Patokryje“. Rybník se nachází na
pozemkových parcelách č. 44/1 a 80 v katastrálním území Patokryje a na parcele číslo 80 v
katastrálním území Obrnice. Magistrát města Mostu jmenoval rybářskou stráží pana Pavla Pöschla a
obecní úřad Patokryje jmenoval jako rybářský dozor pana Petra Hoffera, Josefa Kopřivu a Karla
Řeháka. Při společné brigádě začátkem května jsme vyčistili rybník od odpadků a z vody jsme vytahali
plno harampádí. Následně pak obec začala vydávat roční nebo denní povolenky na lov ryb pro rok
2018. Cena pro zájemce s trvalým pobytem v obci je 350 Kč za rok nebo 100 Kč za den. Ostatní zaplatí
500 Kč za rok nebo 200 Kč za den.
Obec se nepřetržitě snaží rybník zvelebit a především mu zajistit trvalý a dostatečný přítok.
V letošním mimořádně suchém létě nedošlo k úhynu ryb pravděpodobně jen proto, že se mohly
schovat do „kapes“, které loni u břehů vyhloubil bagr. Hladina vody přitom letos díky velkému suchu
a horku poklesla přibližně o 60 centimetrů. Podle pamětníků vede pod zemí trubka z hasičské nádrže
přes hřiště do rybníka. Při vyhledání a kontrole této spojky se však zjistilo, že trubka je již rozlámaná a
voda se tedy vsakuje do země. Ale jak tedy doplňovat vodu do rybníka, když čerpání vody ze studny u
zastávky nestačí nahradit odpar? Zřejmě jediným spolehlivým, byť drahým, řešením je vyvrtat novou
vydatnou studnu, která bude sloužit pouze k zásobování rybníka. V červenci vybrala odborná firma na
hřišti pomocí virgule místo, kde lze očekávat největší vydatnost. Pak chvíle čekání a vyřizování
povolení… V úterý 4. prosince se vrtná souprava pustila do práce na označeném místě a během
jednoho dne prorazila v jílové půdě 50 metrů hluboký vrt. Hladina vody vystoupala do druhého dne
do 3 metrů pod povrch, takže to vypadá, že spodní vody je dostatečné množství. Bohužel výplachem
vrtu se na povrch dostalo hodně lepivého jílu a kolem bylo téměř neprůchodno. Na jaře zajistí
nápravu rašící tráva. Ale to jsem trošku předběhla časovou posloupnost dalších událostí v obci.

.

V červenci obecní četa zbourala polorozpadlou opěrnou zeď u chodníku z návsi k hasičárně, která
hrozila sesunutím. Šikovní chlapi z čety postavili novou zídku z pološtípaných betonových
prefabrikátů a během léta ještě bezvadně vyasfaltovali chodník. Také se v létě zapotili při obnově

dětského hřiště nad Obecním domem. Dosavadní atrakce na konci první řady okálů byly již staré a
nevábné. Proto byly nahrazeny třemi multifukčními věžemi s žebříky, houpačkami a skluzavkami.
Nové atrakce okamžitě přitáhly pozornost všech dětí, včetně těch starších.
Pejskaři v srpnu zahájili další ročník výcviku, který vedl zkušený psovod Pavel Šváb. Účast se
pravidelně pohybovala kolem 5 psů a z vlastní zkušenosti mohu říci, že se psi na výcvik vysloveně
těšili.
Symbolem Patokryjské vlny je v posledních letech ponton s parníkem, upoutaný uprostřed rybníku.
Nadšenci ho letos celý zrekonstruovali a pár dní před akcí ho přenesli na vodu. Nevydržel tam však
ani týden. Z kamerového záznamu je vidět, jak cikáňata z Obrnic dopluly na loďce k pontonu a během
chvilky celý parník rozmlátily na prkna. Zřejmě jako odvetu za to, že byly chvíli předtím vykázány ze
hřiště, protože dělaly nepořádek. Tato událost poznamenala náladu na Patokryjské vlně. Každý, kdo
uviděl zničenou loď, byl rozhořčený a všechny přešla chuť cokoliv dělat. Při neckyádě tak rybník
brázdily jen dvě osvědčené posádky YKCEN a Piráti z Karibiku pod vedením Pepíka Kopřivy. Do cíle
obě dojely ve stejný čas, takže o sud piva se musely bratrsky rozdělit. To do country soutěží se
přihlásila čtyři družstva, která bojovala na život a na smrt. Soutěžní klání prokládala písněmi skupina
Stará sešlost. Po vyhlášení výsledků soutěží nabralo odpoledne rychlý spád. Nejdříve vystoupil
Freddie Mercury revival, a hned v těsném závěsu skupina Olympic Revival Band. Ta dokázala roztančit
obecenstvo pod pódiem. Tanec pokračoval i při posledním bodu programu – diskotéce Zdeňka
Lukesleho. Během odpoledne se obrnická cikáňata pokoušela několikrát ukrást trysky z vyvíječe
vodní mlhy, ti starší pak úspěšně přeřezali hadičky od nádrže u kamiónu, který přivezl dětské atrakce.
Proto se po Patokryjské vlně začalo vážně mluvit o nutnosti oplotit hřiště a všechny akce pořádat
s placeným vstupem. Takovou stavbu však nelze dělat jen tak načerno, ale je potřeba nejprve
připravit projekt a získat stavební povolení.
Září uběhlo jak voda a začaly přípravy na komunální volby. Koncem měsíce připravilo Sdružení Za
lepší obec předvolební guláš. V sále Obecního domu nynější starosta vysvětloval, jaké problémy před
obcí stojí a jak by je sdružení chtělo řešit. Zmínil se mimo jiné o záměru využít v budoucnu obecní
pozemky nad čističkou vod k výstavbě rodinných domků. Obec jiné vhodné pozemky nemá.
Z předpokládané výstavby na louce nad rybníkem zcela sešlo kvůli problémům na straně investora,
takže v současné době se obec nerozšiřuje. Přitom zájemců o dům či pozemek je pořád dost.
Volby do místních zastupitelstev proběhly 5. - 6. října 2018. Kandidátka byla podána pouze jedna, a
to Sdružení za lepší obec. Volební účast dosáhla 48,29 %. Na zahajovacím jednání, které se konalo
dne 31.10.2018 byl na další čtyři roky opět zvolen uvolněným starostou Karel Řehák, neuvolněným
místostarostou Josef Kopřiva a dalšími členy zastupitelstva Ing.Aleš Sobotka, Bc.Lucie Švábová,
Jaroslava Valová, Martin Sobotka (pouze shoda jmen s Alešem Sobotkou) a Petr Hofer.
Na podzim se děti zase stáhly z venku domů a v knihovně ukázaly, jak umí dlabat strašidelné dýně na
oslavu Halloweena. Linda Gremlicová s maminkou Mirkou podchytily zájem těchto dětí a každý
čtvrtek odpoledne pro ně mají připravené nápady a materiál na tvorbu drobných dárků. Klub dětí při
knihovně se tím nyní výrazně obměnil a hodně omladil.
Šikovní chlapi jsou také v obecní četě, která zhotovila posuvné dveře mezi sály v Obecním domě. Tím
se umožní využívat nezávisle oba sály k různým akcím. Bylo možné to vyzkoušet hned při dalších
dílech Povídání s…, kdy 16.října přijela spisovatelka a moderátorka Halina Pawlowská a následně pak
19.listopadu zpívající právník JUDr. Ivo Jahelka. O oba pořady byl od začátku mimořádný zájem. A
nebyli jsme zklamáni, smáli jsme se od začátku do konce.

Menší sál Obecního domu dostal i zcela nový účel - pod vedením paní Veroniky Sobotkové zde třikrát
týdně probíhá cvičení pro ženy. Hodiny aerobiku a zumby probíhají v příjemné atmosféře, kde se
nikdo nemusí ostýchat. Zatímco muži mají svůj fotbalový zápas Pepíka K. pouze jednou ročně, tak
ženy jsou podle všeho ve svém sportovním snažení vytrvalejší. Všechny cvičenky, stejně jako
fotbalisté a pejskaři, se stali členy spolku Sport Patokryje.
Ani letos nechyběl velmi oblíbený lampionový průvod s Aurorou. Parník byl zcela nově
zrekonstruován, však si to za sedm let už zasloužil. I Pepa Kopřiva coby generál Sergej Vasiljevič
Lukjanenko dorazil do obce téměř bez komplikací. Zakončení průvodu bylo tentokrát netradiční,
protože jsme nejdřív shlédli bubenickou šou a na úplný závěr byl odpálen ohňostroj. Kvůli větru a
zákazu otevřeného ohně jsme se museli obejít bez balónků štěstí.
Hned následující sobota patřila Svatomartinské zábavě. Hospoda byla dobře zásobená a na pódiu
byla pro tancechtivé připravena skupina Basic. Zájem o zábavu byl veliký a každý si ji mohl užít podle
libosti, zatančit si nebo jen popovídat s přáteli. Na pořádek, a hlavně na tombolu, dohlížel Pepa
Kopřiva jako praporčík Květoslav Jahůdka, kterému všichni obdivovali stylovou četnickou uniformu.
V neděli 2.prosince přišel pořádný déšť, ale zřejmě to nikoho neodradilo od setkání při rozsvěcení
vánočního stromu. Nepříznivé počasí možná naopak všechny stmelilo, protože přišlo nejvíc lidí za
celou dobu, ačkoliv museli být vybavení deštníky. Po písničkách Terezy Bláhové se při společném
zvonění rozsvítil vánoční smrk od pana hajného Hodinky.
Na Štědrý den se na náves vrátil již tradiční svařák. Po roce znovu zaznělo mnoho přání krásných
svátků všem, kteří se sešli popovídat si a zkrátit si chvíle před večeří a nadílkou. Proti studenému
větru se každý mohl bránit buď pořádně vyladěným svařákem nebo horkým čajem.
Letos do celoroční nabídky akcí přibyl zcela nový přírůstek - večer na první svátek vánoční se
v prostoru bývalé kaple Jana Nepomuckého konala vánoční mše, kterou pořádala Apoštolská církev
ve spolupráci s obcí. Obec se již koncem podzimu snažila oživit toto pamětní místo, proto vyznačila
obvod tehdejšího kostelíka mezníky a v prostoru oltáře vztyčila a osvětlila dřevěný kříž. Při mši byl
obvod kaple symbolicky osvětlen svíčkami. Mše probíhala velmi civilně, takže byla zajímavá i pro
nekřesťany, kterých byla mezi návštěvníky převážná většina. Společně jsme si zazpívali několik
známých koled a vánočních písní, proložených povídáním o historii naší kaple a o narození Ježíše
v Betlémě. Každý měl možnost při neobvyklé příležitosti – byť ve známém prostředí – zapřemýšlet
nad uplynulým rokem. Dokumenty týkající se kaple Jana Nepomuckého byly po dlouhém úsilí a ve
spolupráci s archivářem panem Barusem dohledány v archivu Biskupství litoměřického. Aby v
budoucnu nedošlo k jejich ztrátě a zároveň, aby byla historie kaple více rozšířena mezi veřejnost, jsou
zjištěné údaje popsány v závěru letošního zápisu do kroniky.
Z předchozích řádků je možné nabýt dojmu, že od podzimu jsme se už jen veselili. Ale není tomu tak.
Zastupitelstvo dále pokračovalo v přípravě stavby kanalizace a plánovalo další projekty pro zlepšení
života v obci. Také uspořádalo na obecním úřadu vítání občánků, kterých se zúčastnila téměř všechna
miminka, narozená v tomto roce, se svými rodiči a prarodiči. Upomínkou na příjemné slavnostní
chvíle dostala malé dárky. Přicházejí však i méně příjemné situace. Dne 18.12.2018 se konalo veřejné
setkání se zástupcem firmy Vellerin a.s., která se na pozemku po pravé straně na příjezdu od Mostu
chystá stavět rozsáhlé parkoviště kamionů a překladiště kontejnerů. Setkání mělo vysokou účast a
občané vyjádřili svůj silný nesouhlas a obavy ze zvýšené míry hluku, dopravy a prašnosti. Pozemek již
patří pod obec Obrnice, a proto naše obec je pouze účastníkem územního řízení, kde vyslovila své
nesouhlasné stanovisko. Bohužel stavební úřad naše námitky zamítl.

Ačkoliv před rokem to vypadalo, že dům č.p.38 se starou hospodou zůstane obci přítěží, letos na
podzim se kupodivu objevil nový zájemce o jeho koupi. Pan Pavel Hodinka na veřejném zastupitelstvu
20.12.2018 přítomným vysvětlil, že chce zchátralou budovu zrekonstruovat tak, aby v ní vznikl nejen
další byt, ale i malá provozovna pro výrobu drobných polystyrenových součástek. Podle jeho slov tato
výroba nebude mít žádné negativní vlivy na okolí. Zastupitelstvo proto znovu schválilo záměr prodeje
tohoto objektu.
Po úspěchu loňských kalendářů se srovnávacími fotkami domů v Patokryjích byl pro zájemce sestaven
a vytištěn kalendář na rok 2019, tentokráte s leteckými pohledy na naši vesnici.
Lze shrnout, že i letošní rok se zařadil mezi ty úspěšné, ačkoli výsledky letošní úřednické práce budou
zřejmě viditelné až v dalším roce či letech.
Historie kaple Jana Nepomuckého:
Patokryje byly součástí farnosti České Zlatníky (dnes se jedná o sloučenou farnost Most). Kaple sv.
Jana Nepomuckého v Patokryjích byla barokní novostavbou (neexistují doklady o nějakém jejím
středověkém předchůdci). Kapli nechala postavit obec Patokryje s pomocí pozemkové vrchnosti
Lobkoviců na Bílině a stavba byla dokončena v roce 1741. Zasvěcení sv. Janu Nepomuckému, v té
době přirozeně oblíbenému světci (kanonizován roku 1729), bylo poměrně obvyklé. Jednalo se o
jednolodní obdélnou stavbu s polygonálně zakončeným přesbytářem orientovaným nezvykle k
západu. Vstup do kostela byl vchodem ve východním průčelí, nad dveřmi bylo menší okno uzavřené
stlačeným obloukem. Nad volutovým štítem vybíhala hranolová dřevěná vížka s lucernou a
jehlancovou střechou s makovicí. Oltář měl údajně pocházet z doby kolem roku 1700, což je však
poněkud zvláštní informace - časově by předcházel stavbě kaple a především by v té době (tj. před
svatořečením) nebylo zcela běžné vytvářet oltáře zasvěcené sv. Janu Nepomuckému. Ale nelze
vyloučit, že z doby kolem roku 1700 mohla pocházet jen samotná oltářní architektura, která byla do
Patokryjí přenesena odjinud.
Udává se rovněž, že kaple byla sklenuta valenou klenbou s lunetami. Níže citovaný inventář z roku
1869 tvrdí, že kostel je bez klenby. Buď je tedy předchozí informace chybná, nebo - což je
pravděpodobnější - byla klenba v kapli zřízena až po roce 1869.
Krátce po vzniku kaple, konkrétně 4. května 1744, byla obcí Patokryje zřízena mešní nadace, z níž byla
každý rok na sv. Jana Nepomuckého sloužena v kapli slavná mše a konalo se zde kázání (zdroj: Archiv
Biskupství litoměřického, Archiv far I, České Zlatníky, Soupis mešních nadací kaple sv. Jana
Nepomuckého v Patokryjích z roku 1839).
Cenným pramenem je inventář kostela z roku 1869 (Archiv Biskupství litoměřického, Archiv far I,
České Zlatníky, inventář farnosti 1869), ze kterého jsou vypsány základní informace:
Kaple je orientována na západ. Jedná se o kamennou stavbu bez klenby s rákosovým stropem.
Budova má jedny dveře a 5 oken. Střecha je pokryta taškami a ozdobena dřevěnou věžičkou
s jedním zvonem o váze 11-16 kg.. V kapli je umístěn jeden oltář s obrazem sv.Jana
Nepomuckého a dřevěnými sochami sv.Rocha a sv.Prokopa. Vnitřní vybavení tvoří 12 lavic
z měkkého dřeva, positiv (hudební nástroj podobný varhanům), naopak zde není křtitelnice ani
zpovědnice. Další výzdobu tvořily kromě kovových a dřevěných svícnů také 2 malé sochy sv.
Anny a sv. Pavla, socha Panny Marie Bolestné, 2 malé sochy Matky Boží a sv. Václava, jeden
velký a dva malé krucifixy, socha Ecce homo a 2 korouhve (snad k procesím).
Ke mši sloužily měděný pacifikál (ostatkový kříž) s ostatkem sv.Jana Nepomuckého, mešní
konvičky a další drobné náčiní, liturgická roucha, misál a misál pro zádušní mše . Dokladem toho,

že mše se sloužily jen občas, je skutečnost, že kalich, monstrance, liturgické knihy –rituál a
evangeliář si kněz musel do kaple dovážet.
K záduší kaple (záduší = majetkový fond sloužící zejména k financování nákladů na opravy a
údržbu kostela a také některých výdajů spojených s bohoslužbami) náležely kapitálie, z nichž
plynul roční výnos v celkové výší 61 zl. 29 kr. konvenční měny. Dále také pozemky: parcela č. 177
/pole/, 229 /louka/, 230 /pole/, 231 /louka/, 232 /pole/ a 233 /louka/ z čehož plynou roční
příjmy ve výši 21 zlatých konvenční měny. Roční výdaje v roce 1868 činily (na zajištění svíček,
mešního vína, výplatu hudebníků u mší atd., kancelářské výlohy, daně atd.) celkem 18 zl 58 kr.
Kaple sv.Jana Nepomuckého byla postižena vichřicí dne 27.srpna 1956, která jí zničila značnou část
střechy. Podle dobových fotografií se poškozený objekt stal nebezpečným pro kolemjdoucí. Není
divu, že v tehdejší době nebyla vůle pro její opravu. Na základě žádosti místního národního výboru
byla kaple ještě v témže roce demolována a stavební materiál byl použit při budování rybníka a též
parku v centru obce.

