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RADOSTNÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ
ROK !
S posledním letošním číslem
Kryrské rozhledny se setkáváme na
konci roku 2020, který měl být ve
znamení oslav významného jubilea
našeho města: sedmi set let od první
písemné zmínky o něm. Nicméně HOMŌ
PUTAT, DEUS MŪTAT (Člověk míní, Pán
Bůh mění)… pandemie koronaviru, která
zachvátila celou naší planetu, nám tyto
kulaté narozeniny oslavit zkrátka
nedovolila.
Žádné vánoční rozhovory Kryrská
rozhledna tentokrát nepřipravila. Každý
jsme měl starostí sám se sebou až nad
hlavu, v Kryrech se bezmála utajeně (v
předvečer první adventní neděle)
rozsvítil vánoční strom i symbolická
první svíčka na kašně, připravený
adventní program však vzal díky
vládním nařízením za své.
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Také pro letošní rok kulturně
školská komise našeho města
připravila pro advent bohatý
kulturní program. Akci zrušila
vzhledem k epidemiologické
situaci a platným nařízením vlády
na svém listopadovém zasedání.

Po letním rozvolnění koronavirových opatření, které se naší zemi
tvrdě vymstilo (z jarní celosvětové
jedničky v boji s pandemií jsme se
propadli až na úplné dno…), jsme ještě
„tak nějak žili“ do konce září. Co jsme,
byť s určitými omezeními, stihli, stihli
jsme. O tom všem náš městský
zpravodaj informuje.

Oslavy adventu se tak v
Kryrech tentokrát
neuskutečnily,
vánočních trhů jsme se
nedočkali a vánoční strom jsme
tentokrát rozsvítili bezmála

Za celou redakční radu i sám za
sebe bych chtěl čtenářům Kryrské
rozhledny popřát radostné Vánoce.
Bohatého Ježíška (o toho se letos starají
internetové obchody o poznání více, než
kdykoli předtím…). Krásná setkání v
nejbližším kruhu rodinném.
Do nového roku pak především
zdraví, štěstí a spokojenost, jak v
osobním, tak i profesním životě.
Pavel Ďuran
šéfredaktor

utajeně – bez tradiční
účasti stovek lidí, kteří
se jinak, v jinou dobu a
v ušlechtilejších časech,
na náměstí v Kryrech při
této příležitosti sešly.
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PRVNÍ DOČESNÁ VE SKALICI

Z redakční pošty ...

Kedysi, zamlada, ked sem jezdíval na chmelové brigády do Kryr sa dicky vyskytli nejaké prekážky,
keré mi chceli zabránit v tejto bohumilej činnosti. Dicky sem ich nejak prekonal a do Kryr sem dojel.
Netušil sem, že najvječší prekážka sa
vyskytne až za 52 rokú od mojeho prvého
príjezdu do Kryr, v dobje, ked budu dúchodca
a teda nemjelo by mja nic omezovat.
Bohužel tí neslávne slávné opatreňá proti
koronavírusu mi znemožnili účasť na Dni
dobré nálady v máji a dokonca znemožnili aj
konání tehoto dńa. O tem sem písal v letním
čísli KR.
S hrúzú sem očekával, co sa stane v léte a
esli mi tí opatreňá neznemožňá poprvé za
52 rokú strhnút nejaký ten štok chmelu.
Naštestí sa mi podarilo začátkem září dostat
sa do Kryr a strhnút pár štoku na chmelnici u
cihelny. Dokonca sem strhával s kamošem
Jardú, s kerým sem chmelové štoky strhával
na brigádách v r. 1973 a 1974 a kerý mja do
Kryr svojim autem dovézel. Je štestí, že
chmel sa češe začátkem září, keby sa česal
neskúr, tak bych sa do Kryr nedostaL, lebo
slovenská vláda 18.9. zavrela hranice s ČR,
proti čemu sem hned na druhý deň 19.9.
držal protestní hladovku na námjestí ve
Skalici.
Ale byl
sem dlúhodobje pripravený
chmelové štoky strhnút, aj keby sa mi do Kryr
nepodarilo dostat. Asi pred 10 rokama, pri
jednej návštevje u nás, mi kamoši z Kryr
dovézli štyri sadenice chmelu, keré sem
zasadil v mojej záhrade. Každý rok sú
mohutnejší a už donášajú aj úrodu. Tento rok
bylo pro ne asi moc dobré počasí, lebo na
záhrade sem mjel štyri mohutné štoky
chmelu púvodem z Kryr s celkem pjeknú
úrodú chmelových šišek.
Tak 15.9.2020 došel historický deň, ked
sem v mojem chmelovém šíráku tí štyri štoky
chmelu v mojej záhrade strhel. Né na valník,
ale na zem a ručne sem očesal šišky do
pripraveného věrtele. Věrtel to byl malý, ale
múj. Aj tak mi to trošku ruky dodrápalo a na
památku brigád sem si „rany“ postríkal
peroxydem vodíka, jak nám to zamlada
delávali ošetrovatelky na chmelnicách v
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tento rok dokonca nebyla ani celostátní dočesná v
Žatci a nebyl ani košt piva ve Chmelovém institutu v
Žatci. Ale dočesná, aj košt piva byli! Netradične a
poprvé v dejinách ludstva ve vinárském mjeste
Skalica!!! Z návštevy Kryr sme si dovézli dvje velice
pjekné bedničky piva ze Žateckého pivovaru. V každej
bedničce bylo 10 piv, každé inačí. Nekolko mojich
kamošú ocenilo pri temto košte kvalitu žateckého
piva.
Tento článek píšú za krásného zářiového dne, ale
ked to v KR vyjde, bude pred Vánocama. Proto preju
šeckým Kryranom šťastné a veselé Vánoce a hlavne,
aby byl Nový rok 2021 pokojnejší, krajší a hlavne
menej problémový, než tento starý. Hlavne preju
Kryrom, aby konečne dústojne oslávili 700 let první
písemné zmínky o Kryrech a aby sa vydaril Den dobré
nálady 1.mája. Sebje preju, aby sem sa na týchto
akciách mohel bez problémú účastnit.

Kryroch. Načesané šišky sem nasypal na papír na húry,
kde sa to suší pri Kryrskej vlajce. Bože, jak to tam
krásne voní! Pochopitelne pred strhnutím, pri česání, s
malým věrtelem sem sa odfotil a odfotil sem aj
„sušičku“.
To neni šecko! V Kryroch už dlúho nebyla dočesná a

Dušan Krivský ze Skalice a z Kryr
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DVĚ PUBLIKACE,
KTERÉ BY VAŠÍ POZORNOSTI NEMĚLY UNIKNOUT

Z redakční pošty ...

Čítanka (nejen) pro volyňské Čechy

Mgr. Dagmar Martinková, předsedkyně celostátního výboru SČVP, na besedě k 75.
výročí konce 2. světové války (24. 9. 2020) představila svou novou publikaci „Čítanka
(nejen) pro volyňské Čechy“, která je jakousi příručkou a průvodcem po volyňské
historii a skládá se z mnoha příběhů, autentických vzpomínek, krátkých historických
úvodů a vstupů vysvětlujících speciﬁka místa a děje.
Čítanka má 340 stran, stojí 280 Kč a lze ji zakoupit v Městské knihovně v Kryrech.
Marie Čonková

Oslava 700 let knihou
Rok 2020 je historicky významným pro město Kryry. Jak už asi všichni ví, slavíme letos sedmisté výročí první
zmínky o našem městě. Původně jsem měl za cíl vydat v tomto roce knihu pohlednic Podbořan, ale díky tomuto
jubileu dostala přednost knížka o Kryrech. Velký podíl na této knize má moje žena
a kryrská rodačka Dana Jasanová a s ní další sběratelé, kteří dali nahlédnout do
svých sbírek. Své dlouholeté úsilí a vášeň zde tak přestavují také Alexandr
Gižynski ze Žatce a Václav Finfrle z Běsna, zřejmě největší sběratel kryrských
pohlednic. Díky těmto nadšencům se mi dostal do rukou vzácný a nevídaný
historický materiál, který by bylo smutné nechat ležet jen tak ladem. Opustil jsem
tedy práci na již rozdělané knize o Podbořanech a vrhl se do nové výzvy. Po
podrobném nastudování historie města Kryr a shromáždění všech potřebných
údajů a letopočtů mohlo dojít k realizaci. Pomocníky v této době mi byli také
Richard Vyhnálek a Martin Dressler, kteří sbírky pohlednic doplnili o další dobové
fotograﬁe a historické poznatky. Mně pak jako hlavnímu iniciátorovi a otci
myšlenky připadla ta tvůrčí, mravenčí a úmorná práce. Vše pečlivě shromáždit,
naskenovat, seřadit, urovnat, popsat, upravit do knižní podoby a vydat. Odměnou
mi pak byla možnost doprovodit v knize tyto staré historické skvosty svými
současnými fotograﬁemi. Knížka tak na více jak 300 pohlednicích ukazuje život a
dění v Kryrech na začátku a v první polovině dvacátého století. Přináší pozoruhodný obraz doby, historicky
zajímavých událostí a změn. Podrobně zachycuje významné památky, ale i prostá stavení, jejich rozkvět, proměny
a někdy i zánik.
Nikdo z nás netušil, že oslavy 700 let města připadnou do tak těžké doby, doby koronavirové. Doby, jež nám
znemožnila důstojně a hrdě oslavit toto významné výročí. Doufáme, že tato kniha pohlednic bude alespoň malým
připomenutím a skromným příspěvkem k této oslavě.
Za všechny, kdo se na tomto dílku podíleli, přeji našemu městu Kryry mnoho dalších a úspěšných let.
Jaroslav Jasan
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KRAJSKÉ A SENÁTNÍ VOLBY

Volby ...

Kryry, 2., 3., 9. a 10. říjen 2020
V pátek 2. a v sobotu 3. října se v České republice volilo. Tentokrát do
zastupitelstev krajů a do třetiny senátu.
Celostátně se volební účast pohybovala jen něco málo pod
38 % - byla tedy vyšší, než
se očekávalo.
V Kryrech jsme hlasovali v
tradičních pěti volebních
okrscích (dva pro město Kryry, po
jednom pro Strojetice, Stebno a
Běsno).
Pokud se krajských voleb týče, zúčastnilo se jich v Kryrech 32,23% voličů
(v celém kraji 31,30 %), senátních voleb se pak zúčastnilo 32,01%
oprávněných voličů našeho města, v celých Lounech jich bylo více – 34,11%.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA ÚSTECKÉHO KRAJE
Koho jsme volili v Kryrech?
Opakuji, že se tu voleb účastnilo 32,23 % oprávněných voličů. Tedy z
1.871 potencionálních voličů se jich k urnám dostavilo a platný hlas
uplatnilo 596 obyvatel našeho města. S tímto výsledkem:
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Volby ...

Jak to pak vypadalo v rámci
celého kraje?

Znamená to, že v pětapadesátičlenném
zastupitelstvu Ústeckého kraje zasedne 17
zastupitelů za ANO, 8 za ODS a 7 za Starosty a Nezávislé, 6 Pirátů, 5 členů SPD a po
4 zastupitelích budou mít KSČM, koalice
JsmePro, LES, SNKED, Zelení a TOP 09 a
koalice UFO a ProMost.

Zástupci tří politických uskupení - ANO, ODS a Spojenců pro kraj
– 19. října 2020 odpoledne podepsali koaliční prohlášení.
Hejtmanem je podle dohody osmačtyřicetiletý geolog a poslanec
Jan Schiller z hnutí ANO.
Nově nebude mít hejtman Ústeckého kraje pět, ale pouze tři
náměstky. Prvním, takzvaně uvolněným náměstkem hejtmana je
varnsdorfský podnikatel a zastupitel Marian Čapek (ANO), druhým
teplický gymnaziální pedagog Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).
Neuvolněným a tedy neplaceným náměstkem je kadaňský starosta
Jiří Kulhánek (ODS).
Pokud jde o radu, tak ANO sice má post hejtmana, většinu v
jedenáctičlenné krajské radě ale ne – ANO v ní má pět radních, ODS
čtyři a Spojenci pro kraj dva. Koalice tak v pětapadesátičlenném
zastupitelstvu disponuje poměrně těsnou většinou 29 hlasů.
Nahradí současnou vládu kraje (KSČM, ČSSD a SPD) v čele s
komunistickým hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem.
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Volby ...

SENÁTNÍ VOLBY

O křesla v horní komoře Parlamentu usilovalo na Lounsku 10
kandidátů. Z Kryr bychom do druhého kola senátních voleb tohoto roku
poslali Milana Rychtaříka (ANO) a Dominika Hanka (SPD) – v tabulce níže
jsou vyznačeni i se ziskem hlasů modře, nicméně celkový počet hlasů
všech senátních volebních okrsků favorizoval jinou dvojici: Ivo Trešla
(STAN) a Vladimíra Drápala (TOP 09) – vyznačeni jsou červeně.

Volí starosta Kryr Miroslav Brda s chotí

Volební účast ve 2. kole byla
tristní. Obecně. Konkrétně v Kryrech dorazilo ve druhém kole k
volebním urnám celkem 206 voličů (z 1 870…), což reprezentuje
nějakých 11 %.
Srovnejme letošní volební
účast v Kryrech s volbami roku
2014:
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Volby ...
Pojďme k výsledkům hlasování. Zůstaňme pro tuto chvíli v Kryrech – tady zvítězil MUDr. Ivo Trešl.
Je zřejmé, že voliči podporující Vladimíra Drápala se
disciplinovaně 2. kola senátních voleb zúčastnili.
Kandidáta ODS, TOP 09, KDUČSL a KAN v 1. kole volilo 99
kryrských voličů, ve 2. pak 93.
Zatímco ale všichni ostatní
vsadili v prvním kole na jinou
osobnost, ve druhém kole se
postavili za chirurga rakovnického špitálu, ačkoli
právě jeho v prvním kole
volilo jen necelých 6 % oprávněných kryrských voličů (Vladimíra Drápala skoro 17 %), ve
druhém kole „dostal“ v našem městě procent víc než čtyřiapadesát.

Jak to vypadalo v rámci celého
lounského volebního okrsku?
Ve druhém kole tu volilo víc než v
Kryrech: ne o mnoho, ale víc. Volební
účast byla 14,98 %. Vladimír Drápal zde
dostal 7 252 (tj. 41,6 %) hlasů, na „účet“
Ivo Trešla jich přibylo 10 179 (58,38 %).

Senátorku Zdeňku Hamousovou tak v její funkci za náš
volební okrsek vystřídal Ivo Trešl.
Pojďme si ho krátce představit:
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Volby ...

IVO TREŠL
(* 5. července 1972 v Rakovníku) je český
politik a lékař, dlouholetý zastupitel města
Rakovník, člen hnutí STAN.
V letech 1986 až 1990 absolvoval
Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník a
následně v letech 1990 až 1996 vystudoval
3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v
Praze.
Od roku 1996 pracuje jako lékařtraumatolog na chirurgickém oddělení
Masarykovy nemocnice Rakovník. Od srpna
2007 do prosince 2010 byl členem dozorčí rady společnosti
Tepelné zásobování Rakovník, od listopadu 2019 je členem
představenstva Vodohospodářského sdružení obcí Rakovnicka.
Dále je od prosince 2019 členem dozorčí rady společnosti
RAVOS (Rakovnická vodárenská společnost), resp. od května
2020 jejím místopředsedou.
Ivo Trešl žije ve městě Rakovník, konkrétně v části Rakovník
II. Má rád sport. Je ženatý, má dvě dcery – Natálii a Nelu.
V komunálních volbách v roce 2006 byl jako nestraník za
ODS zvolen zastupitelem města Rakovník. Ve volbách v roce
2010 mandát opět jako nestraník za ODS obhájil a navíc se
pro volební období 2010 až 2014 stal radním města.
V roce 2014 se stal členem hnutí Město pro vás (MPV), za
něž ve volbách v roce 2014 obhájil post zastupitele města a ve
volebním období 2014 až 2018 byl členem kontrolního
výboru. Ve volbách v roce 2018 pak opět obhájil mandát
zastupitele města, když byl z pozice člena hnutí MPV lídrem
kandidátky subjektu „MĚSTO PRO VÁS“ (tj. hnutí MPV a hnutí
STAN). V listopadu 2018 byl opět zvolen radním města.
V krajských volbách v roce 2016 kandidoval jako nestraník
za hnutí STAN do Zastupitelstva Středočeského kraje, ale
neuspěl (hnutí MPV mělo od března 2016 do dubna 2017
pozastavenu činnost). Nicméně ve volebním období 2016 až
2020 působil jako člen Výboru pro zdravotnictví
Středočeského kraje. Také ve volbách do Poslanecké sněmovny
PČR v roce 2017 kandidoval jako nestraník za hnutí STAN ve
Středočeském kraji, avšak poslancem se nestal.
Ve volbách do Senátu PČR v roce 2014 kandidoval za hnutí
MPV v obvodu č. 6 – Louny. Získal 9,52 % hlasů a obsadil 5.
místo. Ve volbách do Senátu PČR v roce 2020 opět kandidoval
v obvodu č. 6 – Louny, tentokrát však za hnutí STAN. V prvním
kole získal 20,92 % hlasů a postoupil tak z 1. místa do druhého
kola, v němž porazil kandidáta ODS, TOP 09, KDU-ČSL a KAN
Vladimíra Drápala poměrem hlasů 58,39 % : 41,60 % a stal se
tak senátorem.

Zdroj: Wikipedie.cz
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O Senátu se říká, že je zbytečný, drahý nebo že je
„odkladištěm“ přestárlých politiků. To poslední se vás
zjevně netýká. Pravda je ale taková, že volební účast
byla doslova zoufalá. Co vás osobně na horní komoře
našeho Parlamentu upoutalo natolik, že jste se chtěl
stát (a na podruhé, když vám to v roce 2014 uniklo,
se letos stal) jeho součástí?
Byť se může jednat o klišé, Senát má důležité
postavení na politické scéně ČR, je to takový
oponent či protipól Poslanecké sněmovny. Může
připomínkovat či vracet PS předložené zákony
nebo předkládat vlastní zákonné normy. Ale co je
nejdůležitější, bez souhlasného stanoviska ústavní
většiny Senátu nelze přijmout změnu Ústavy nebo
volebního zákona, což v dnešní době a při
současném rozložení politických sil považuji za
zvláště důležité. Dále hnutí STAN, za které jsem
byl zvolen, by si do budoucna více představovalo
funkci Senátu jako jakousi „komoru regionů“, což
souvisí i se způsobem volby senátorů, tedy přímá
volba lidí z jednotlivých regionů.
Jste lékař, chirurg. O našem zdravotnictví toho víte
nepoměrně více než já, laik a potencionální pacient.
Předpokládám, že v Senátu chcete přispívat hlavně v
této oblasti. Co si tedy myslíte o našem zdravotnictví,
kam by se mělo v budoucnosti posouvat? Jak?
Naše zdravotnictví poskytuje velmi dobrou, v
evropském měřítku si dovolím tvrdit, že dokonce
nadprůměrnou zdravotní péči, ale za české peníze.
Z toho plyne, že podhodnocen je stav nemovitostí,
občasně přístrojové vybavení a v neposlední řadě
ohodnocení zdravotníků. Přesto jako pacient bych
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Volby ...
se nebál svěřit do rukou českého zdravotnictví, což
jsem i ostatně v posledních letech již několikrát byl
nucen udělat. Přesto jsou úkoly do budoucna jako
například transparentní a nediskriminační úhradová
vyhláška rovná pro všechny poskytovatele zdravotní
péče, přehledný systém postgraduálního vzdělávání
ve zdravotnictví.
Řekl jsem, že jste lékař, chirurg. Ale dlouhá léta i politik.
Také manžel,
otec dvou dcer. Já
osobně si
chirurga
představuji tak,
že stojí nad
operačním
stolem a řeže a
řeže (následně
zašívá a
zašívá…).
Politika vidím na
nespočetných
schůzích, na
kterých hájí
svoje stanoviska.
A manžela a tátu
tak, že se svojí
rodině alespoň
pár hodin denně
věnuje. Jak to
děláte vy? Jste víc
doktor, politik nebo táta? Jak se vám to do čtyřiadvaceti
hodin jednoho dne vejde?
Máte pravdu, že v nemocnici trávím již skoro 25
let hodně času a rodina si na to už, bohužel, zvykla.
Jako politik se moc dosud necítím, protože komunální
politiku na úrovni města velikosti Rakovníka chápu
spíše jako zájem o věci veřejné a o chod města, než
jako politiku. Pokud sečtu hodiny strávené v
nemocnici za měsíc, včetně přesčasů, tak to dá kolem
1,8 úvazku. Proto budu muset, pochopitelně, tuto
činnost nějak omezit. Ale, jak vidíte, je kde brát. Mám
představu o snížení času stráveného v nemocnici na
běžný úvazek a zbytek věnovat senátorské práci a
především rodině. Věřím, že moji pacienti si této
změny ani nevšimnou a péče o ně se to dramaticky
nedotkne.

Kryry znám, několikrát v minulosti, a také i při
předvolebních cestách po regionu, jsem je navštívil.
Nakonec z Rakovníka to není tak daleko. Je tam
krásná Schillerova rozhledna, hezky opravené
náměstí, ale také třeba letní kino, které však už něco
pamatuje. Jako traumatolog vím, že v Kryrech je také
velmi dobrá rehabilitace, kterou někteří moji pacienti
navštěvují . A ještě třeba ﬁrmu AGC, kterou mají na
dresech tepličtí fotbalisté.

Ve funkci jste vystřídal paní magistru Hamouzovou,
která do našeho města ráda čas od času zavítala. Ne
jako primátorka nedalekého Žatce, ne jako senátorka,
ale – jak ona sama říkala – kamarádka, prostě Zdeňka.
Přijedete pod Schillerovu rozhlednu i vy?
Určitě přijedu moc rád, z rozhledny je krásný
výhled. Loni na podzim jsme to spojili s návštěvou
zříceniny Petrohradu a moc se nám obě místa líbila.
Mám rád cykloturistiku, takže určitě do těchto míst
plánuji v brzké době zase zavítat.
Díky za rozhovor.

Znáte Kryry?
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13. JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Kryry, 27.říjen 2020
Opět - díky pandemii koronaviru – se
jednání našeho zastupitelstva odehrálo na
sále kulturního domu, který svou rozlohou
umožňuje dostát všem vládním nařízením. S
bohatou rezervou. Z jednání se omluvili dva
zastupitelé: paní Trinerová a pan Kneiﬂ. Přišlo
se podívat – na jednáních zastupitelstva bývá
lidí více - pět občanů.
Některé body, které
ZM schvalovalo:
Zápis z 12. jednání
ZM
Předloženou
výroční zprávu ZŠ
Kryry za školní rok
2019/2020 a podanou
informaci k současnému stavu na ZŠ Kryry

Městský úřad Kryry ...

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
pomalu nám končí rok 2020, který si budeme všichni dlouho
pamatovat, jak hektický a nepříjemný čas to pro nás letos byl. Rok
oslav, na který jsme se připravovali v našem městečku již na jaře,
překazila první a od října i druhá vlna Covidu-19.
Zrušeny byly veškeré akce pro děti, oslava 700 let od první
písemné zmínky o našem městě, dvě
velká kulturní a společenská
vystoupení umělců pro naše
spoluobčany a v neposlední řadě i
adventní oslavy spojené s
rozsvěcením vánočního stromu.
Zrušeny byly i veškeré sportovní akce
– společenský život v Kryrech se
prostě zastavil.
Přes veškeré problémy se však
nezastavily práce na plnění
schváleného volebního programu
našeho města.

Čerpání rozpočtu
města Kryry za 3.
čtvrtletí 2020
V rámci plnění programu Strategie rozvoje
města Kryry na roky 2018-2022 podání žádostí
o dotace na rekonstrukci místních komunikací (v
ulici Komenského, Valovská, Jezerní, Železniční a
Pivovarská) v Kryrech dle návrhu a rekonstrukci
dětského hřiště ve Stebně
Vstup města Kryry do společenství vlastníků
bytů v č.p. 582 Hlavní, Kryry se svým podílem
bytového fondu
Podání žádosti Města Kryry Státnímu fondu
životního prostředí na využití vrácených
prostředků od občanů na úpravu zeleně v Kryrech,
Běsně, Stebně a Strojeticích dle původního záměru
Vzhledem k mimořádným okolnostem proběhlo
vše co nejrychleji a jednání bylo v 19.00 hodin
ukončeno.

V letošním roce se nám podařilo
upravit hřbitovy v Běsně a ve
Strojeticích a rozšířit je o nová kolumbária, zrekonstruovat
sportoviště a dětské hřiště v Běsně, pokračovala rekonstrukce
domu č. p. 94 Strojetice na čtyři bytové jednotky, proběhla
výměna oken a vchodových dveří ve spojovacím traktu ZŠ Kryry,
provedena byla kompletní rekonstrukce ústředního topení v MŠ
Kryry, kde došlo v březnu k havárii (prorezlé rozvody topení),
opravena byla místní komunikace v Nové ulici. V letošním roce
byla také zahájena největší investiční akce volebního období
2018 - 2022 - výstavba 17 bytových jednotek v lokalitě Jarní
zahrada v hodnotě cca 28 mil. Kč, jejíž výstavba bude dokončena
na jaře 2022.
Letošní závěr roku byl proti ostatním letům trochu netradiční.
Odpadlo nám slavnostní rozsvěcení vánočního stromu s
připraveným programem pro děti.
Pro navození pohodové vánoční atmosféry Vám alespoň
každou neděli zahrajeme pár koled a připravíme bohatší a
slavnostnější výzdobu města.
Přeji Vám, vážení občané, do nového roku 2021 pevné nervy a
hlavně zdraví.

Vladimíra Járová
Fotografie: Jaroslava Bělíčková

Miroslav Brda, starosta
| 12
!
|

Kryrská rozhledna 4/2020

DÍVEJ SE !

Zaznamenali jsme ...
Kryry, 31. srpen 2020

Poslední srpnový den byl pro děti povinného předškolního vzdělávání v Mateřské škole Kryry tím
opravdu posledním možným dnem, kdy se mohli rozloučit s prostředím a s paní učitelkami.
V zahradě mateřinky Pohoda se po rozprostřeném červeném koberci (po vzoru Hollywoodu),
procházely naše předškolní celebrity. Každý předškolák, se pohádkovým mávnutím pasovacího meče
proměnil v malého absolventa. Kouzlo proměnilo všechny malé děti, které jsme denně potkávali,
hráli si s nimi, vzdělávali je, vychovávali, ve školáky. Vždyť už druhý den po probuzení na ně čekala
„velká“ škola.
Den byl plný úsměvů, ale i slziček maminek,
které si plně uvědomovaly, co děti čeká. My jsme
však v první řadě vnímali hrdé školáky, kteří se
vztyčenou hlavou a důstojně kráčeli vstříc
budoucnosti.
Oﬁciální rozloučení jsme, jak jinak než dětským
způsobem, uzavřeli bublinovou show, která
nadchla nejen děti, ale i dospělé diváky. Zatím k
nám do Pohody přišly nové tvářičky, které budeme

za tři roky vyprovázet se stejnými pocity. Budeme
doufat, že jsme spolu s rodiči zaseli do dětí
semínka, ze kterých budou (jak doufáme), sklízet
po celý svůj budoucí život.
Krásným způsobem vyjádřil význam mateřských škol pan Robert Fulghum v knize

„VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT,
JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLCE“.

O všechno se rozděl.
Hraj fér. Nikoho nebij.
Vracej věci tam, kde jsi je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni promiň. Před jídlem si umy j ruce. Splachuj. Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.
Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a tancuj a hraj si a pracuj.
Každý den odpoledne si zdřímni.
Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.
Nepřestávej žasnout.
Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku - kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my
všichni jsme takoví.
Zlaté rybičky, křečci a bílé myšky a dokonce i to semínko v kelímku - všichni umřou.
My také.
A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses naučil - největší slovo ze všech –

DÍVEJ SE!

| 13
!
|

Kryrská rozhledna 4/2020

Šťastný konec roku 2020!
Všem posíláme z mateřinky v Kryrech pozdrav –
buďte zdraví, mějte se rádi a věřte!
Věřte v to dobré, co máte, nezoufejte, bude lépe!
Zaměstnanci a děti z mateřinky Pohoda
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ZPÁTKY DO ŠKOLY

Zaznamenali jsme ...
Kryry, 1. září 2020

V úterý 1. září 2020 také kryrská základní škola po neuvěřitelných 174 dnech (t.j. po více než pěti
měsících) zahájila standardní výuku. Ve svých zdech přivítala většinu svých žáků, pro které ale
tentokrát nemohla připravit zahájení školního roku takové, na které jsme v minulosti byli zvyklí.

Slavnostní entrée na nádvoří
školy, jehož se běžně účastní
mimo našich pedagogů jak vedení města i jeho hosté, se
nekonalo. Kvůli koronavirovým
opatřením odpadlo. Žáky přivítali jen jejich učitelé ve třídách.
Ředitelka školy Hana Lehnerová, starosta města Miroslav Brda
a místostarosta Miroslav Sahulka přivítali a pozdravili jen naše
nejmladší „studenty“, prvňáčky.
„Těch se na naši školu zapsalo
tento rok dvacet čtyři,“ řekla k
tomu paní ředitelka, „pokud ale
víme, jeden z nových žáků se se
svými rodiči odstěhoval, takže do
naší školy chodit nebude.“
A tak třiadvacítka těchto
„noviců“ usedla v Kryrech do
školních škamen. Někteří z těchto človíčků s
nedůvěrou, někteří v novém prostředí tak trochu
vystrašení (byli i tací, kteří se hrdinně doznali k tomu,
že ráno i malinko plakali), přesto natěšení a zvědaví.
Jejich paní učitelka, pro letošní prvňáky jí je Mgr.
Alena Beerová, a bude v příštích měsících jejich
druhou, tou školní maminkou, se dokázala s těmito
dětmi za těch pár minut, co s nimi byla, skamarádit,
spřátelit. Je to právě ona, která je bude provázet jejich
prvními krůčky skutečného studia.
Popřejte spolu se mnou všem těmhle prckům, aby
se jim ve škole líbilo, aby si odsud odnesli to, co už my
všichni máme za sebou. Co je jedinečné, neopakovatelné, obrovské.
Proč?
Psal jsem o tom už vloni: již nikdy ve svém životě
nedosáhnou ve svém vzdělávání takového pokroku,
jako právě v první třídě. Aby si všechny tyhle děti
mohly přečíst před prázdninami roku 2021 to, co já
jsem mohl ve své první knížce, Slabikáři, před více než
padesáti lety. Mimochodem, já ten Slabikář stále mám.

A i když ty učebnice jsou dneska jiné, soﬁstikovanější a možná i lepší, poslední stránka toho
„mého“ Slabikáře stojí za připomenutí:
„Milé děti!
Celý rok jste se pilně učily. Umíte už číst, psát a počítat.
Nyní si budete hrát. Budete chodit do lesa a na pole. Také se
budete koupat. Mamince, tátovi i tetě budete číst ze svých
knížek. To budou hezké dva měsíce. Pěkně je užijte! V září
vesele do druhé třídy!“

Přeju všem, aby to tentokrát „klaplo“. Aby se naše
děti (a nejen prvňáčci…) měly možnost učit celý rok.
Poznámka:
Víme, že to „neklaplo“. V polovině října přešly školy v ČR opět na
distanční výuku.
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27. SETKÁNÍ RADIOAMATÉRŮ
VE STROJETICÍCH

Zaznamenali jsme ...

Strojetice, 12. září 2020

V době mobilních telefonů a internetu (a zde sociálních sítí, ICQ či Skype) zní pojem radioamatér
poněkud archaicky. Přesto jsou mezi námi stále lidé, které baví zkoumat rádiové vlny a jejich šíření. Patří
mezi ně i ti z Podbořanska, kteří se letos 12. září sešli již po sedmadvacáté.

Lidé, kteří si sice tykají, ale neříkají si Jano nebo
Jeníku, nýbrž „Ókájednaelkvéen“ nebo „Ókásedumár“,
kterým, sejdou-li se a náhodou se dostanete mezi ně,
rozumíte díky jejich slangu jen každému pátému
slovu. Oni se během roku vidí málo, ale slyší třeba i
několikrát denně. Spojuje je vášeň pro něco, co
existuje všude kolem nás, ale není to vidět, co nevoní
ani nepáchne, nač si neumíme sáhnout, ohmatat to, co
prostě nemá tvar a co slyšet můžeme jen zprostředkovaně přes jistá technická zařízení.
Hovořím o rádiových vlnách.
Mám mezi nimi známého. Víc, kamaráda, přítele!
Bydlí v Podbořanech, rodinu má ale i v Kryrech, ve
Strojeticích. Rádio je pro
něj celoživotním hobby, ne
koníčkem, ale koněm.
Zdeněk Říha, OK1AR

Zdenku, komunikace prostřednictvím radiových vln není
zase až tak letitá záležitost, v dějinách lidstva je pár set
roků přeci jen poměrně krátkou epizodou vývoje. Můžete
čtenářům říci, kdy a kdo s tím přišel?
Jestli si to ze školy dobře pamatuji, tak to, že
nějaké radiové vlny existují poprvé dokázal Heinrich
Hertz, v roce 1876. Tehdy se první krůčky radiové
komunikace řešily tečkami a čárkami (krátkými nebo
dlouhými zvuky), tedy morseovkou, od roku 1895. A
kdo to začal? Jistě znáte oblíbené rčení ze Svěrákova
ﬁlmu „Marconi, zkuste to bez drátů“. I když Jára
Cimrman mu to skutečně neporadil.
První krůčky radiové komunikace se řešily tečkami a
čárkami (krátkými nebo dlouhými zvuky), tedy
morseovkou. I když se dneska do vysílaček mluví
normálním jazykem, vy osobně morseovku umíte?
Samozřejmě. Již od svých 9 let. Tenkrát bylo
výhodné, že existovaly radiokluby téměř v každém
městě, čili i v Podbořanech. Rádi přivítali do svých řad
školáka, který měl zájem. Morseovka neumřela ani
nyní, v době digitální techniky, i když již ji
profesionální služby příliš nevyužívají.
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Zaznamenali jsme ...
Zdravotním klubem,
mykology atd.) se těch
mladých objevuje ale čím
dál míň. Jak je to s
radioamatéry? Budete mít
vy, jako Zdeněk Říha, jako
OK1AR, své pokračovatele,
následovníky?
Ano, i nám ubývají mladí
zájemci. Těžko se jim
vysvětluje, v čem spočívá
to kouzlo navázat spojení
třeba s protinožcem v Honolulu. Na dotaz, proč
pořizovat vysílačku, když
mám mobilní telefon, vždy
jen odpovídám: „A už sis
zkusil vytočit někoho v
Honolulu a popovídat si s
ním? Třeba o počasí u nás a
u nich, o jeho rodině, radostech a

Když už jsme u toho, že radioamatéři dnes komunikují
normálním jazykem – jaký jazyk v debatách
radioamatérů převládá? Vy jste schopni „poklábosit“ si s
lidmi ze všech kontinentů – v jaké řeči hovoříte?
Samozřejmě převažuje angličtina. Ale pro zdar,
například v radioamatérských závodech, je dobré znát
alespoň základy dalších řečí. Latinská Amerika po
člověku, který je zavolá španělsky, skočí spíše jak po
lidech, kteří volají anglicky. Totéž je ale i u mne, kdy si
ze změti deseti až patnácti volajících zahraničních
stanic vyberu toho, kdo zavolá česky. Byť by uměl jen
těch prvních pár slov pro navázání spojení.
V době, kdy jsem aktivně závodil a téměř všechny
závody jsem, minimálně v ČR vyhrával, jsem to
praktikoval běžně. Takže kompletně zvládnu spojení
ve slovenštině (žádný zázrak u toho, kdo byl na vojně
spolu s kluky ze Slovenska), v ruštině (taky žádný div,
když dříve se jiná cizí řeč na škole neučila), němčině,
angličtině. Pár slovíček nutných pro základní
dorozumění znám i ve španělštině a francouzštině, i
když na větší domluvu to není. Absolutně neovládám
čínštinu a arabské řeči a japonsky se umím jen
rozloučit – sayonara, což je česky Na shledanou. Ale i
to dokáže protějška potěšit. Tak jako mně, Čechovi,
skoro každý radioamatér z celého světa řekne na
konci Ahoj.
Viděl jsem ve Strojeticích vedle těch dříve narozených i
poměrně dost mladých lidí. Na akcích v Kryrech
(pořádaných např. Českým svazem žen nebo místním

problémech?“ To ale, že na našem setkání ve
Strojeticích byli vidět i mladí, skutečně nebyl jen
optický klam. V posledních cca třech letech se k nám
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Zaznamenali jsme ...
přidalo dost mladých; právě díky setkání ve Strojeticích a jeho propagaci.
Díky, že k tomu přispívá pravidelně i
Kryrská rozhledna, jinde to tak růžově
nevypadá.
Je milou tradicí, že se setkání
radioamatérů ve Strojeticích účastní
nejen ti, kteří to do Strojetic nemají příliš
daleko, ale i zahraniční hosté. Letošek
nebyl výjimkou. Kdo tedy dorazil roku
2020? Kdo přijel – a odkud – z
nejvzdálenějšího koutu České republiky a
kdo z ciziny?
Nejvzdálenější účastník byl Wieszek, SP1EG z Polska, námořní kapitán
ve výslužbě. Přijel až z dalekého Štětína. Měli jsme zde i jednoho účastníka z Německa a z
České republiky od Kroměříže, z Ústí nad Orlicí i
jihočeského Dráchova.

Můžete na závěr našeho krátkého povídání tradiční
setkání radioamatérů zhodnotit?
Zde bych použil slova zemřelého senátora Kubery
– u mě dobrý. Bohužel, oproti předpokládaným cca
sto dvaceti účastníkům, se to díky proticovidovým
opatřením (nařízeným dva dny před setkáním)
smrsklo na pětašedesát přítomných. Řada se mi
omluvila mailem den předem, že nebudou celý den
chodit v rouškách. Ale... díky tomu, že restaurace patří
příbuznému, můžeme být rádi, že se setkání
uskutečnilo. A snad jako jediné. Tomáš pro nás
přizpůsobil a rozšířil sezení venku a díky hezkému
počasí si účastníci museli vzít roušku jen na těch 6
metrů přes chodbu na WC. Takže strach těch, co
nepřijeli, byl naprosto zbytečný.
Chcete dodat něco závěrem?

Potěšilo mne jak osobní poděkování od účastníků
přimo na setkání, tak následná na facebooku. Doufám,
že příští rok již to bude bez covidových opatření.
Dovolil bych si apelovat hlavně na mladé v okolí a
lidi, kteří provozuji občanské radiostanice
(CB), aby neváhali a zašli na naše setkáni.
Koná se pravidelně druhou sobotu v září.
Wieszek, SP1EG
Třeba přičichnou k našemu koníčku a
rozšíří naše řady.

V minulých letech, kdy neřádil koronavirus, zde
bývalo účastníků z Německa více. Za těch dvacet
sedm let jsme zde ve Strojeticích měli i Ukrajince,
Rusa, Bělorusa, Francouze, Belgičana, Slováky.

Díky za rozhovor.
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SKALICKÝ MAHÁTMA GHÁNDÍ

Dušan Krivský je svými neortodoxními protestními akcemi proslulý. Při rozdělení Československa roku 1993 si
vysloužil pozornost médií tím, že umísťoval psí exkrementy na hraniční kameny („na to vám se vy.…“), proti opatřením
Vlády SR, jež zpřísnila přeshraniční styk s naší republikou z 18. 9. t. r. pak čtyřiadvacetihodinovou hladovkou, jíž
veřejně (a v triku města Kryry) absolvoval ve Skalici při dojezdu cyklistického závodu Kolem Slovenska.
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BESEDA K 75. VÝROČÍ
KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Zaznamenali jsme ...
Kryry, 24. září 2020

Beseda k 75. výročí konce 2. světové války s předsedkyní celostátního výboru SČVP paní Mgr. Dagmar
Martinkovou se uskutečnila 24. 9. 2020 a zúčastnilo se jí téměř čtyřicet návštěvníků z Kryr i blízkého
okolí. V rámci letošních oslav k výročí osvobození se měla konat již v měsíci květnu, ale - vzhledem k
mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru - byl zvolen náhradní termín.

Předsedkyně ve svém vystoupení nejprve krátce
přiblížila historii a důvody odchodu Čechů do
Volyňské gubernie v tehdejším carském Rusku po
roce 1867, kde postupně vybudovali přes stovku
českých vesnic a díky své rozvinuté hospodářské
základně mohli podpořit první
odboj za první světové války.
Vstupovali nejprve do České
Družiny a posléze do Československých legií. Když vypukla
druhá světová válka, začali
vstupovat volyňští Češi do
Československého legionu tvořícího se již v Polsku. Po obsazení zbytku Volyně Sovětským
svazem (ta patřila doposud
Polsku), byli mnozí Češi uvězněni nebo vysídleni na východ
Ruska a do Kazachstánu. Odtud
se pak hlásili do vznikající
vojenské jednotky v Buzuluku, a
to již v roce 1942. Přicházely
celé rodiny Čechů a dobrovolníci utvořili 1. československou brigádu. První boj se
uskutečnil u ukrajinské vesnice
Sokolovo, další výcvik pokračoval v Novochopersku, jednotka
se významně podílela na osvobození Kyjeva.
Následně se přesunula na Volyň, kde do ní začaly
vstupovat další tisíce dobrovolně se hlásících
volyňských Čechů, aniž by čekali na mobilizaci. Mezi
volyňskými Čechy byla uskutečněna velká ﬁnanční
sbírka na nové tanky pro čs. armádu a taktéž se
podíleli na dodávání potravin pro armádu. Díky
vstupu 10 500 volyňských mužů a žen mohla být
brigáda přetvořena na armádní sbor. Ten pak měl
celkový počet necelých 17 tisíc příslušníků.
Na počátku září byl armádní sbor nasazen do
nejtěžší horské bojové operace zvané Karpatsko dukelská. Zde také padl největší počet příslušníků

armádního sboru, jak Čechů, tak Ukrajinců, Podkarpatských Rusínů, Židů, Slováků a dalších. Největší
procento žen v armádním sboru tvořily volyňské
Češky. V armádě byly celé rodiny: otcové, synové a
dcery, matky, starší ženy většinou sloužily v zázemí.
Armádní sbor skončil válku na
Moravě, kde je zastihlo vyhlášení
konce války. Tankisté se podíleli na
osvobození Ostravy. Poté byli
volyňští Češi převeleni do Žatce,
který se stal centrem zvláštní
vojenské skupiny. Většina demobilizovaných chtěla pracovat v zemědělství a usadit se na vesnicích,
kde se pěstoval chmel. Mnoho z
nich bylo následně po roce 1948,
kdy převzali v Československu moc
komunisté, perzekuováno, protože
odmítali kolektivizaci a také si
dovolili varovat českou společnost
před komunismem - za což byli
zavíráni, nebo pronásledováni
STB.
Beseda byla doplňována
promítáním fotograﬁí a
dalších materiálů, které
budou také použity pro připravovanou putovní výstavu s názvem
„Po stopách 1. československého armádního sboru“.
Pro účastníky byl k dispozici i letos nově vydaný
„Sborník podle vzpomínek pamětníků“, který obsahuje
medailonky příslušníků armádního sboru z regionu
Kryry a je poděkováním za jejich statečnost a vlastenectví v průběhu bojů druhé světové války a při osvobozování Československa.
Mgr. Dagmar Martinková

Dnes žije v České republice minimálně čtvrt milionu potomků volyňských Čechů a jejich historie je
součástí i naší národní historie.
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ A SRAZ RODÁKŮ
V BĚSNĚ

Zaznamenali jsme ...

Běsno, 26. září 2020

Město Kryry splnilo další z bodů svého Programu rozvoje a poslední zářijovou sobotu slavnostně
otevřelo v Běsně víceúčelové hřiště, které vybudovalo za více než 1,2 miliónu korun. Bez dotací, z
vlastních prostředků.
Je tak na místě parafrázovat z Pecháčkových Básníků: „I na malých obcích se dají dělat velké věci!“
V Běsně tak už mají to, nač se ve Strojeticích těšíme a co ve Stebně nechtějí. Nebo nechtějí… chtějí, ale
jinde. Jenomže tam naše město pozemky jaksi nevlastní.
Říci o počasí onoho sobotního odpoledne 26. 9.
2020, že bylo nevlídné, je skutečně málo. Namísto
babího léta to byl studený, sychravý a notně ubrečený
den, který do Běsna, kde bylo slavnostně otevřeno
nové víceúčelové hřiště a odehrál se tu i sraz
místních rodáků, davy rozhodně nepřilákal. Na druhou
stranu je na místě říci, že tak byla jaksi automaticky
dodržena protipandemická opatření: povolený počet
účastníků akce nebyl překročen a sociální
půldruhametrový distanc byl dodržován i díky
rozblácenému terénu a všudypřítomným kalužím.
Nakonec ani klobouky deštníků, které měli všichni
nad hlavami, se jeden k druhému příliš přiblížit
nedovolovaly.

Kdo však nechyběl, to byl jako vždy pečlivě
připravený moderátor odpoledne Mgr. Kamil Kraus.
Ten u příležitosti běsenské slavnosti složil i polku.
Předat běsenským do užívání nové víceúčelové
hřiště přišli samozřejmě i nejvyšší představitelé
našeho města, kterých dorazila většina. Koho jsem
samozřejmě přehlédnout nemohl, byli hosté, kteří v
tento slavnostní den do Běsna přijeli: senátorka a
primátorka Žatce Zdeňka Hamousová, krajský
zastupitel (a soupeř Zdeňky Hamousové v
nadcházejících senátních volbách), starosta Blatna
Václav Beneš. Účastníky srazu rodáků Běsna, což jsou
v hojné míře potomci volyňských Čechů, přijel

Díky počasí se měnil i připravený program: z
pochopitelných důvodů nevystoupily Kryrské
mažoretky a své umění nepředvedli ani naši karatisté.
Nekonala se také avizovaná
mše v kostele Sv.
Mikuláše.

Každý svou vesničku nosíme v srdíčku
Není tam nikdy těsno
Byli jsme malí, na stráních si hráli
V údolí leží Běsno
Nahoru chmelnice a tam Strojetice

pozdravit také plk. Jaroslav Vodička – předseda
Českého svazu bojovníků za svobodu, člen
předsednictva Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel.

vzadu zas silnice do blízké Vrbice
Býval zde v mládí ráj…
Dnes říkejme si v létě

Zapomenout nesmíme ani na zástupce duchovní:
římskokatolickou církev reprezentoval otec Alexander
Siudzik, pravoslavnou pak vladyka Kryštof, emeritní
metropolita českých zemí a Slovenska v pravoslavné
církvi v českých zemích a na Slovensku.

Ještě jsme na světě, pijme i zpívejme
A TY, HUDBO, HRAJ!
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„Slavnostní výkop provedla senátorka Zdeňka Hamouzová.
Byla tak první, která se na nově otevřeném hřišti dotkla nohou míče...“

VIDEO

Pod deštníkem nebo pod stanem

FOTOGALERIE
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hřiště. Krátkou zdravici pronesla senátorka
Zdeňka Hamouzová a starosta našeho města
Miroslav Brda. Přidali se oba duchovní, kteří po
krátkých proslovech hřiště pokropili svěcenou
vodou.

Svoje kuplety na pódiu vyhrávala Muzika na klíč a
potěšit přítomné svým vyprávěním i písničkami
přijel také spisovatel, básník, textař, humorista,
písničkář, cestovatel a fotograf Pepa Fousek. O závěr
odpoledne i večerní pokračování se pak postaral Iša
Barák a Jiří Holubička.
Zdeňka Hamouzová, Miroslav Brda a předsedkyně
Osadního výboru Běsno Zlata Drimlová pak přestřižením pásky hřiště otevřeli. Slavnostní výkop pak
provedla paní senátorka. Byla tak první, která se na
nově otevřeném hřišti dotkla nohou míče.

Akce v mizerném počasí (a díky koronaviru) i v
mizerné době se nakonec vydařila. Víceúčelové
hřiště bylo předáno běsenským do užívání a sešli se i
ti, kdo v Běsně vyrůstali, kdo tu dnes už nebydlí – s
těmi, kteří v této půvabné vsi zůstali.

Pro účastníky srazu rodáků vystoupil s krátkým
projevem tradičně Antonín Synek.
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VÝTĚŽEK Z DAROVANÝCH DÝNÍ
PUTUJE NA DOBROU VĚC

Zaznamenali jsme ...

Stebno, 17. říjen 2020

Rodina místního zemědělce Milana Pěničky věnovala Okrašlovacímu spolku Stebno 2020
vydatnou úrodu dýní. Třetí říjnovou sobotu si je místní mohli přijít odkoupit na venkovní provizorní
stanoviště u kostela ve Stebně.

Tím přispěli na činnost spolku, který se v obci stará
o obnovu památek a řadu akcí pro veřejnost,
zejména pro děti. „Na účet tak přibude 7 040 korun,
které snad budeme moci v příštím roce ve prospěch
místních smysluplně využít,“ informoval předseda
spolku Tomáš Ratiborský.
Na výběr měli zájemci z výpěstků různých velikostí
i barev, a to dekoračních i jedlých – od malých
hokaidó, po velké několikakilové kusy na halloweenské zdobení. Ty nejmenší začínaly na ceně pět
korun, největší dýně pak 150 korun. Plaťák za
traktorem byl plný žlutých, oranžových až zelených
odstínů.
Akce, kterou Stebenští znají už z loňska, se letos
konala za zpřísněných pravidel. „Sklizeň nepočká, a
vypěstované dýně bylo potřeba předat a zužitkovat
nyní. Proto jsme – po řadě zrušených aktivit – tuto
venkovní uspořádali,“ podotkl Ratiborský.
Kolem „výstavky“ dýní se pohybovaly v jeden čas
maximálně vždy čtyři osoby, a i to jen v případě, že
šlo o rodinné příslušníky. K dispozici byla dezinfekce

a s rouškou na obličeji dorazila
kupodivu i valná většina dětí.
„Lidé se chovali obezřetně, nikdo se netlačil, všichni se u
plaťáku s dýněmi průběžně
prostřídali,“ ocenil předseda
spolku všechny, kteří i v mírném dešti dorazili, a dodal: „Děkujeme darující rodině za velkorysost a sousedům, kteří si je
přišli zakoupit, za podporu.“

Lucie Bartoš
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Z kultury ...

SKUPINA ATLAS V KRYRECH
Kryry, 30. srpen 2020

Spolek Lekaf na poslední srpnový víkend naplánoval akci pro naše seniory. Měla to být poslední akce,
která se uskuteční v letním kině.
Bohužel kvůli nepřízni počasí
byla akce přesunuta do klubu „U tří
kytar“.
Do Kryr přijela v neděli 30. 8.
2020, Myslivecká kapela Atlas pod
vedením pana kapelníka Miroslava
Čepického. O úvodní slovo se
postaral pořadatel a člen lekafu,
který má na starosti tyto kulturní
akce, František Musílek. Popřál všem
skvělou zábavu a ujistil, že spolek
Lekaf bude pokračovat s kulturními
a společenskými akcemi pro
všechny generace. Tuto akci věnoval
všem, kteří si našli cestu do klubu
„U tří kytar“ k 700 letům města
Kryry.
Do klubu si přišla v tomto

MYSLIVECKÁ SKUPINA ATLAS
Myslivecká kapela Atlas byla založena v roce 1974 jako
malý taneční orchestr a již v té době spolupracovala s
dechovkou Úhlavan. Obě skupiny hudebníků postupem času
splynuly. Lidové písničky a také moderní střední proud
povznesly kapelu do povědomí posluchačů v širokém okolí
hned v osmdesátých a
devadesátých létech minulého
století. Hrají při různých oslavách soukromých i spolkových,
včetně průvodů, na svatbách,
tanečních zábavách a plesech,
při poslední leči okoření
vystoupení mysliveckymi
fanfárami.

rozpačitém období vychutnat atmosféru dechové hudby desítka diváků.
Tančilo se, zpívalo do pozdního odpoledne. Na čepu bylo připraveno pivo
Pioneer Beer a další nápoje.

Jejich písničky můžete slyšet
i na vlnách Českého rozhlasu
nebo v Tv Šlágr.
Lukáš Hájek
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VÝSTAVY OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ

Z kultury ...

Kryry, 2. září a 18. říjen 2020

Prožili jsme zvláštní rok… díky pandemii koronaviru jsme jak na jaře, tak na podzim přišli o spoustu již
připravených akcí. Ty, které se však – i když ne v původním termínu – odehrály, byly dvě výstavy (obrazů
a fotograﬁí), na které jsme zvali v prvním letošním čísle Kryrské rozhledny.
Soubor prací, vybraných pro tuto
kryrskou expozici, byl vytvořen razítkem.
Kresba razítkem je technika, která vznikla
při jeho působení jako arteterapeuta v PN
Bohnice, když denně rozdal desítky
razítek k potvrzení účasti pacientů na

Původně byly plánovány do areálu letního kina u
příležitosti Svátku dobré nálady a oslav 700 let od
první písemné zmínky o našem městě, jejichž konání
však smetla pandemie a s ní související nařízení naší
vlády. Konání obou výstav se tak posunulo do
podzimních měsíců a útočiště jim poskytl kryrský
kostel Narození Panny Marie, o jehož obnovu usiluje
(a už roky na ní také pracuje) spolek Dietrich.
Ve zmíněných prostorách, které se široké
veřejnosti otevřely v neděli 2. 9., se jako první
představil výtvarník Filip Kazda. Ten, než se začal
věnovat volné ateliérové tvorbě, vystudoval
truhlářství, stavebnictví a také obor ražené medaile a
mince na Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší
odborné škole v Jablonci nad Nisou. Následujících
osm let působil jako arteterapeut v Psychiatrické
nemocnici Bohnice.
Mezi jeho největší úspěchy patří výstava Velvet
Evolution na zámku Duchcov, výstava v městské
galerii MY v Jablonci nad Nisou a dlouhodobá
expozice v pražské Bokovce.

terapii. Během jedné z nich ho napadlo portrétovat
jím jednoho z pacientů - a tuto techniku rozvíjel až do
podoby, kterou bylo vidět v našem městě na
vystavených dílech.
Fotograf Filip Šimandl se pak na témže místě
představil jen o několik týdnů později: 18. 10.
výstavou „Život v trávě“ – byla to expozice snímků
zajímavých bezobratlých živočichů.
Tohle všechno za přísných protikoronavirových
opatření. Facebookový proﬁl Lekafu, který výstavy
organizoval, uvádí lakonický příspěvek: „Připraveno,
navěšeno, nasvíceno. Vstoupit může pouze 6 osob...
vždyť co vám budem povídat!“
Lukáš Hájek
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NOHEJBALOVÝ TURNAJ „O POHÁR STAROSTY“

Ze sportu ...

Běsno, 27. září 2020

Již 15. ročník nohejbalového turnaje „O pohár starosty“ se letos odehrál v netradičním čase na
netradičním místě. V neděli 27. září 2020 na novém víceúčelovém hřišti v Běsně.

Do tohoto satelitu Kryr se nedělního dopoledne
sjelo celkem 11 tříčlenných družstev změřit své síly
ve sportu, který bychom v programu olympijských her
hledali sice marně, přesto má ale dnes svůj
Mezinárodní nohejbalový svaz (FIFTA - Federation
International Footballtennis Association - založen v
roce 1987) či Mezinárodní nohejbalovou unii (UNIF Union Internationale de Futnet - založena v roce

2010). V nohejbalu se pořádají mistrovství světa i
Evropy, přičemž naši nohejbalisté patří celosvětově k
těm nejlepším.
Hostem turnaje byla stejně jako i účastnicí
slavnostního otevření víceúčelového hřiště den
předtím senátorka Zdeňka Hamousová, která přivezla
ze Žatce i vzácného sportovního hosta.
O tom krátce později…

FOTOGALERIE

VIDEO
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Ze sportu ...

VÍTE, ŽE NOHEJBAL DALI SVĚTU PRÁVĚ ČEŠI?
Nejstarší počátky hry se datují do roku 1921, kdy v obci Řitka
začal pořádat místní místostarosta překopání pivních tácků přes stůl.
V roce 1922 členové fotbalového klubu Slavia Praha začali hrát hru
zvanou „fotbal přes šňůru“, protože až později se nohejbal začal hrát
přes síť. Tahle nová hra měla pravidla téměř shodná s volejbalem, ale
hraje se nohama místo rukama a také se liší počtem hráčů, obvykle 1,
2 nebo 3 na každé straně. Roku 1936 pak byla napsána první
oﬁciální pravidla. První pohár se hrál roku 1940. Od roku 1962 byl
nohejbal považován za rekreační sport, také v tomto roce byla
založena Česká nohejbalová liga, ale pouze v Praze. V roce 1971 byl
založen Český nohejbalový svaz. Nohejbal je velmi populární nejen v
Čechách a na Slovensku, ale také v Rumunsku, Maďarsku, Brazílii,
Švýcarsku, Rakousku, Chorvatsku a ve Francii. Nejslavnější česká
soutěž se na počest „tatíčka zakladatele“ pořádá ve
středočeské obci Řitka a nazývá se „Řitecká smeč“.

Jestli jsem zmínil konání mezinárodních mistrovství
a úspěchy našich nohejbalistů – a avizoval jsem
návštěvu vzácného sportovního hosta - pak letošní
ročník turnaje navštívil i jeden z našich nejlepších
nohejbalových reprezentantů: několikanásobný mistr
světa Ondřej Vít (SK Nohejbal Žatec), který se
sice měl jen exhibičně představit, nicméně se
nakonec turnaje účastnil jako regulérní hráč,
když bojoval v týmu Města Kryry po boku
Petra Václavíka, Milana Presbruchého a
Miroslava Brdy. Tím jim výrazně pokazil úctyhodný
věkový průměr – nicméně „dědkové“ s ním vyhráli
skupinu „A“ a na ﬁnální 4. místo je odsunuly až
závěrečné duely. Kdo umí, ten prostě umí – a mistr
světa umí opravdu. Byla
radost ho na hřišti sledovat.

joval tým Řopíci, šestá skončila Jamajka a
příčku za nimi pak hráči z Blšan. Domácí
Běsno poslalo do turnaje dvě skvadry –
mužskou a ženskou sestavu. Muži – Kopyta
– dosáhla na osmou příčku, předposlední,
desátá skončila běsenská děvčata – Jelita.
Mezi ně se na deváté místo dostalo
družstvo Sportklubu Kryry a poslední
skončili naši dobrovolní hasiči.
Sláva vítězům, čest poraženým!
Závěrem parafrázuji někdejšího „sporťáka“
Československé televize Štěpána Škorpila:
Sportu zdar – a nohejbalu zvlášť!

Ondřej Vít

Jak celý turnaj nakonec
dopadl? První místo vybojoval Čenda tým (Čenda Souček, Ctibor Pospíšil a Marek
Pertlík), stříbrnou příčku
obsadilo družstvo Františka
Lorence (otec a syn Lorencové, Jan Demeter a Lukáš
Němčák), třetí skončilo mužstvo AGC Kryry (Radek Goldšmíd, Petr Lávička a Roman
Jelínek).

Doufejme, že nám koronavirus dovolí se při této
hře, kterou světu
d a l a n a š e ze m ,
setkat v polovičce
května příštího roku, tedy v tradičním termínu. A ještě o rok později
snad i na novém
hřišti ve Strojeticích.

Pavel Ďuran

O čtvrtém pořadí jsme
hovořili, páté místo vybo| 28
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SK HAVRAN KRYRY, Z. S.

Ze sportu ...

Nucená podzimní fotbalová přestávka (díky omezením ohledně covid – 19) nikoho v klubu
nepotěšila - ani naše nejmladší fotbalisty.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
V mladší přípravce jsem společně se svým
realizačním týmem už tři roky, přičemž letošní sezóna
je naše poslední v nejmladší kategorii. Čeká nás
přesun do starší přípravky. Na začátku nové sezóny se
objevilo i několik nových hráčů, kteří s fotbalem
teprve začínali. V součtu s kluky, kteří už sem chodí,
máme tak k dispozici až 30 dětí ve věku od 5 do 10

let. Ti starší už nastupují k zápasům a ty
nejmladší teprve učíme fotbalovým
základům.
Na podzim jsme odehráli 4
satelitní turnaje, z nichž jsme
poznali jen jednou hořkost
porážky. S tímto výsledkem jsem
vcelku spokojen. Tejně tak i s
tím, jak děti přistupují k
zápasům, tréninkům.
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Ze sportu ...
Jak jsem již naznačil, v utkáních nastupují převážně
starší kluci, kteří už mají určitě zkušenosti z loňské
sezóny. Postupně se ale snažíme zařadit i nové hráče,
velmi dobře se jeví například Dominik Vágner (16
branek) a Matyáš Dubec (17 branek) - ten patří mezi
naše nejlepší střelce. Další úspěšní střelci jsou Adam
Kopřiva (20), Petr Fürst (20), Zdeněk Eisenhammer
(14), Jaroslav Kovář (12) Luboš Jedlička (2), Karel
Rubáš (1) a Šimon Marišler (2).
Za dobré výkony musím pochválit také Jakuba
Kadeřábka; je velice šikovný a dohání manko před
ostatními. Dále mě překvapuje brankář Petr Lavička,
který až na pár výjimek v brance doslova zářil. Udělal
opět veliký pokrok, zlepšil hlavně hru nohou,
koncentraci během utkání a reﬂex. Musím uznat, že v

DOROST A DOSPĚLÍ
SK Havran Kryry - tým
dospělých a dorostu - zahájil
letní přípravu už koncem
července, i když na hřiště se
po pauze nařízené vládou
chodilo trénovat i dříve.
Letní příprava trvala tři týdny,
obsahovala každodenní trénink s
vloženými přípravnými zápasy. Po
skončení letní přípravy dále probíhaly tréninky
minimálně dvakrát týdně s průměrným počtem až
osmnácti fotbalistů v týdnu a páteční tréninky se
dostaly dokonce na průměr dvaceti lidí.
Dorostenci se snaží zapojit do týmu
dospělých, kterým tak vzniká zdravá konkurence, což
je znát i na každém tréninku, který má náboj, chuť a
energii. To všechno se ukázalo při vstupu do soutěže náš tým byl dobře fyzicky připraven. Dorostenci zatím
vzhledem k odloženým zápasům odehráli jen tři
utkání, kde se nebojím konstatovat, že nenarazili na
alespoň vyrovnaného soupeře. Mužstvo dospělých
své soupeře herně přehrávalo co týče fyzické
výkonnosti a předvedené hry, s tím by se dalo mluvit

několika zápasech nás výrazně podržel. S úsměvem
dodávám: „Doufám, že mi teď, po téhle chvále, jeho
tatínek něco zaplatí…“
Uvědomuji si, že výsledky a vstřelené branky však
v této kategorii nejsou tím nejdůležitější, především
jde o to, aby kluky fotbal co nejvíce bavil a chtěli jej
se stejným zápalem hrát i nadále.
Na závěr bych chtěl poděkovat, vyzdvihnout
rodiče, s kterými je velmi dobrá spolupráce a
podporují nás. Chtěl bych tímto svůj dík adresovat i
celému realizačnímu týmu, bez kterého bych se
neobešel.
Lukáš Hájek

o určité spokojenosti, bohužel, pokud jde o
proměňování šancí, někdy i stoprocentních, tak tam už
se o spokojeností mluvit nedá. Odehráli jsme sedm
soutěžních utkání, ve kterých jsme si dokázali vytvořit
tlak a neskutečné množství šancí, bohužel jsme v těch
sedmi zápasech vstřelili pouze patnáct branek.
Troufnu si říci, že to je hlavně tím, že máme celkově
mladé a ještě ne tak zkušené mužstvo. Ztrátu devíti
bodů na třech hřištích soupeře a dvou bodů na
domácím hřišti v jednom utkání bych přičetl právě k
té nezkušenosti našich mladých hráčů, kteří
nedokázali proměnit vyložené šance, kterých si tým
vytvořil spoustu. Ale v družstvu je zdravý duch, je to
výborná parta, která má chuť
trénovat a zlepšovat
se, takže věřím,
že mladí budou zkušenosti
postupně získávat a
s tím přijdou i výsledky.

| 30
!
|

Roman Vobořil

Kryrská rozhledna 4/2020

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Město Kryry ...

Jubilejní věk 70, 75 a od 80 každý rok

Gratulujeme

ŽIVOTNÍ JUBILEA V ZÁŘÍ, ŘÍJNU A LISTOPADU

Září

Říjen

Listopad

Kryry
JUDASOVÁ MARIE
FENCL MILAN
KŘIVAN FRANTIŠEK
KASTLOVÁ LUDMILA
KACHELMAIEROVÁ STANISLAVA
STAŇKOVÁ LIBUŠE
LOUŽECKÁ ALENA

VESELÁ STANISLAVA
STRIEBORNI JIŘÍ
KRAUS KAMIL
JANOTA ANTONÍN
FLEISCHMANNOVÁ HEDVIKA
JÁNSKÁ VĚRA
ŠEBEK STANISLAV
LAHVIČKOVÁ HELENA
KONOPÁSKOVÁ EMILIE
MELNÍK IVAN
EISENHAMMEROVÁ MARIE
HRADIL JAN
FENCLOVÁ MARIE

HABERZETTLOVÁ MARTA
SUBOTOVÁ MARIE
NEVEČEŘAL JAROSLAV
HUBALÍK VÁCLAV
SVOBODOVÁ KVĚTUŠE
BEEROVÁ ANNA
KŘÍŽ JAROSLAV
NĚMČÁKOVÁ MARIE
VINŠKOVSKÝ ALEXANDR
POLCAR JAROSLAV

Strojetice
ZETKOVÁ MARIE
MOTTL VÁCLAV

KUČEROVÁ ALENA
VAŠÍČKOVÁ RŮŽENA

Stebno
JELÍNEK FRANTIŠEK VÁCLAV

Srdečně blahopřejeme !
| 31
!
|

MÜLLEROVÁ ZDEŇKA
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Dovolte nám, abychom se připojili k přání Města a popřáli všem našim čtenářům především
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Krásné a pohodové Vánoce a rok 2021 lepší toho letošního!
Redakce Kryrské rozhledny

Kryrská rozhledna, čtvrtletník městského úřadu pro Kryry, Běsno, Stebno
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