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NA VLASTNÍ KŮŽI …

… PROLOG

Na začátek mi dovolte dva příběhy. Jenom dva, i když takových příběhů by se daly vyprávět desítky.
Jde o vyprávění lidí, kteří řádění živlů ve Stebně na vlastní kůži zažili.

TŘI CHLAPI V CHALUPĚ
Tři chlapi v chalupě – to je krásný úsměvný československý ﬁlm z roku 1968.
Novodobý příběh tří chlapů v chalupě z 24.6.2021 však není úsměvný ani v nejmenším.
Naopak.
Jaroslav Petráň a jeho dva synové byli toho osudného odpoledne doma. Každý se věnoval
své práci a v dálce se kupícím temným mračnům nevěnovali přílišnou pozornost. Považovali
je jen za předzvěst blížící se letní
bouřky. Nic zvláštního. Takových
už přece zažili desítky. V tu chvíli
však nikdo ještě netušil, že na
tuhle „bouřku“ ani jeden z nich do
smrti nezapomene. Když se toho
rána probouzeli, beze sporu
neměli ponětí, jak otřesným
způsobem se jim dnešní
odpoledne zapíše do jejich myslí,
do jejich duší, do jejich dalšího
života.

Jaroslav (vlevo) se svým bratrem Milanem, který bydlí ve Stebně v jiné ulici
(sám tu utrpěl škodu na čtyřech objektech, přesto zvládal pomáhat i jinde)

Jaroslav Petráň stojí opřený o
zeď svého vichřicí poškozeného
domu, odhodlaný odpovědět na
všechny mé otázky, byť by měly
být bolestivé. Je profesionálním
hasičem. Je zvyklý na cokoli. Ale…

„Víte, jsem na tohle všechno
při svojí práci zvyklej. Jenomže tam je to o tom, že když máme výjezd, přijedeme k zásahu a
automaticky děláme, co je potřeba. Hasíme, odklízíme, vyprošťujeme, prostě makáme jako
roboti. Pak celou věc předáme majiteli, nebo policii, sbalíme se, odjedem a tím to pro nás
končí. Ale tohle je jiný. Najednou je tady něco, co se týká vás samotných. Denně s tím usínáte,
denně se do toho probouzíte. Celou tu zkázu vnímáte úplně jinak – na vlastní kůži. Nedá se to
srovnat."
Ptám se na pocity a trochu se děsím, co uslyším.
„No…masakr to byl. Pocity? Těžko se to popisuje, nikdy dřív jsem to nezažil. Zrovna jsem
opravoval motor auta, když na mě starší syn volal: Táto pojď se schovat, jde sem bouřka.
Poklidil jsem nářadí a vlezl si do dílničky vedle stodoly. Víc už jsem nestihl. Najednou se
setmělo. Byla to taková bílá tma. Ozýval se strašný hukot. Když mi pod nohama začala
proudem valit voda, věděl jsem, že je něco špatně. Nejdřív padaly tašky ze stodoly a za chvíli
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na to už se na dvůr řítil
celý krov. Co teď?
Snad prvně v životě
jsem si nedokázal na
tuhle otázku
odpovědět. Všude
kolem byl šílený rachot
a zvláštní kvílení. Věděl
jsem jen jediné, že teď
nemůžu vylézt ven.
Zároveň jsem ale věděl,
že pokud půjde dílna k
zemi, já pod ní zůstanu.
Skrčil jsem se do kouta
a čekal, co bude dál. Po
nějaké době nastalo
ticho. Bylo to pryč. Celé
to trvalo maximálně
10 minut. Nekonečných
deset minut hrůzy. Když
jsem vyšel ven, byl to děsivej
pohled. Všude kolem bílo od
krup, stodola bez střechy, ve
střeše obytné části obrovské
díry, prolomený štít. Rozhlížel
jsem se kolem. Všude bylo
nezvykle moc světla. A vtom
mi to došlo. Téměř všechny
nádherné staré vzrostlé
stromy v celé ulici ležely
všechny do jednoho na zemi.
Popadaly jako třísky.“
Když Jaroslava
poslouchám, slyším, jak mu
měkne hlas. Moje poslední
otázka zní: „Vím, jste chlap,
ale… byly slzy?“
„Na slzy nebyl čas. Nebyl
čas se hroutit. Věděli jsme, že
musíme jít dál. Díky
kamarádům známým, díky
hasičům, dobrovolníkům,
sousedům i všem ostatním,
kteří pomáhají, to dáváme a
jedeme na plný plyn. Je to náš
domov. Nejdůležitější je, že
jsme přežili. Všechno ostatní
se dá zvládnout.“
Blanka Kubíková

LUCIANA …

… 15 LET

Když se bouřka blížila, byla jsem s kamarádkou přímo venku uprostřed
Stebna. Jak začalo pršet, snažily jsme se schovat, ale kamarádčin dům byl
zamčený – rodiče asi někam odběhli. Najednou začal nezvyklý „mlátivý déšť“.
Schovaly jsme se proto vedle do
stodoly, která se začala zaplavovat
vodou. Pak bylo slyšet dunivé
krupobití (kroupy jsme poté
naměřily o průměru 2,5 cm) a
padaly stromy.
Naštěstí jsme nestály v jedné z
těch budov, které se zcela zhroutily
k zemi… Mohla jsem být mrtvá,
došlo mi pak po pár dnech. Mohl
nás také třeba treﬁt kus z
nedaleké pergoly na loučce u
kostela: její střechu downburst
vymrštil, roztříštil a mrštil jí do
domu vzdáleného asi 100 metrů.
Když jsme pak prošly obec,
řekla jsem: „Je to jako po zombie
apokalypse!“ Některé děti od toho
dne mají strach z bouřek. Také si
těžko zvykají, že se vesnice změnila. Nepoznáváme ji. Místo, kde bylo plno
hustých stromů, prostě během 10 minut zmizelo. Došlo mi, že ty stromy už
znova nevyrostou. A máme to pořád na očích.
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STEBENSKÁ APOKALYPSA
Stebno, 24. červen 2021
Na nadcházející víkend jsme se těšili všichni. Ve Stebně i ve Strojeticích, kde se připravovaly Dětské
dny. V Kryrech, kde se měl odehrát další ročník nohejbalového turnaje „O pohár starosty“.
Nic z toho se neuskutečnilo… ve čtvrtek 24. 6. 2021 totiž ničivá bouře (a teď cituji oﬁciální zprávu ČTK)
„… značně poničila obec Stebno u Kryr na Lounsku. Meteorologové potvrdili, že místo zasáhlo tornádo o síle
F3, kdy se rychlost větru pohybuje kolem 219 km/h a nevyloučili ani vyšší stupeň. Škody jsou v řádech desítek
milionů korun. Na místě je stovka hasičů, dobrovolníků. Starosta Kryr Miroslav Brda řekl, že nikdo nebyl
zraněn.“
Následně přehodnoceno – jestli se totiž jižní Moravou v tentýž den prohnalo skutečně regulérní
tornádo, potom Blatno, Petrohrad a především Stebno poničil jiný meteorologický jev - tzv.

DOWNBURST.

CO JE DOWNBURST?
Downburst (převzato z angličtiny, kde složeno z down
„dole, dolů“ a burst „poryv“, též někdy nazývané českým
spojením propad studeného vzduchu) označuje v
meteorologii extrémně silný sestupný konvektivní proud,
který v přízemní vrstvě vytváří silný ničivý vítr vanoucí z
bodového zdroje radiálně, tj. přímočaře všemi směry od
středu roztékání v přízemní vrstvě.
Škody způsobené downbursty vedou
někdy k záměně s tornádem, mají však
odlišnou povahu. Zatímco v případě
tornáda vítr o vysoké rychlosti obtéká
centrální oblast, přičemž se pohybuje
směrem dovnitř a vzhůru, v downburstu
vítr směřuje dolů a poté od místa dopadu
na zemský povrch ven. Stejně jako tornáda
jsou i downbursty vázány na silné
konvektivní bouře.
Downbursty vznikají v oblasti vzduchu
výrazně ochlazeného deštěm, který se po
dosažení přízemní vrstvy šíří všemi směry
a vytváří silný vítr.
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VIDEO e-deníku TV

To slovo nemá český ekvivalent, nicméně působí
obdobné škody jako tornádo. Jenom se ten vítr netočí
kolem dokola, aby ve svém středu to, co zachytil,
neposlal vírem, jakýmsi trychtýřem nahoru, ale
naopak to ve středu bouřky pošle dolů, aby se to na
zemi „rozprsklo“ a odhozeno to bylo do všech
světových stran. Vypadá to prostě podobně, jako když
zapomenete v dřezu kávovou lžičku a pustíte vodu,
jejíž proud se do ní trefí.

Co tento meteorologický jev zanechal za paseku v
naší satelitní obci, ve Stebně, to se dá slovy jen těžko
vylíčit. Vyvrácené stromy i s kořeny – kde kořeny
vydržely, i vzrostlé stromy byly uťaty v polovině své
výšky. Rozmlácená okna, zdevastované střechy. Tašky
ze střech létaly po celé vsi. Jenom zázrakem se
nikomu nic nestalo. A to se ke mně dostala informace,
že tohle řádění živlů bez úhony přečkalaIa „ukrytá“ na
autobusové zastávce i nějaká paní. Když se pak
| 8
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s poničenými střechami se dostala voda a
napáchala další neuvěřitelné škody.
Ušetřena řádění živlů nezůstala ani
elektrická síť. Takže ve Stebně toho čtvrtečního
podvečera nevládlo jenom zoufalství, jistě
strach, beznaděj, ale i tma.
Do vsi se kvůli popadaným stromům
nedalo v podstatě dostat. Jako první tu
zasahovali hasiči, aby alespoň příjezdové
komunikace zprovoznili. Zaměstnanci ČEZu
předmětnou noc také nespali, dávali
dohromady přerušené dodávky proudu.
Druhý den, tedy v pátek ráno, se v obci
objevili zaměstnanci města. „Kdo má ruce a
nohy, je ve Stebně,“ řekl mi k tomu starosta
Miroslav Brda. A nehrálo se tu na nějakou
pracovní dobu, byli tu do pozdního odpoledne.
V první řadě se zakrývaly poškozené
střechy. Pršelo, a to občas i vydatně. Pomáhali
hasiči z celého Ústeckého kraje, všem jim za to
patří neskutečný dík.
Fascinující byla i solidarita obyčejných lidí nejen z nejbližšího okolí. Kdo pomoci mohl,
pomáhal. Fyzicky na místě nebo třeba
nákupem a darem těch nejpodstatnějších věcí.
Balenými vodami, jídlem, nářadím, kbelíky a
hadry, co já vím, čím vším ještě.
Nebo ﬁnancemi – na účtu Okrašlovacího
spolku Stebno „přistála“ do okamžiku uzávěrky
tohoto čísla Kryrské rozhledny fantastická
částka čítající více než bezmála 5 miliónu
korun. Jedná se o příspěvky od obyčejných lidí,
od organizací, spolků, vesniček i měst. Dary od
stokorun po statisíce. Další takovou sbírku

podíváte na fotograﬁi, jak dopadl jen název
zastávky (tedy zjevně bombardován
šrapnely tašek), pak je to skutečně k nevíře.
Spousta stodol u domků ve vsi vzala za
své – šly prostě k zemi. Do toho déšť, kroupy.
Zahrádky obyvatel Stebna byly v pár
minutách totálně a nenávratně v prachu.
Veškerá jejich úroda vzala za své. Do domů
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uspořádalo i město Kryry. Tady je na účtu dokonce
přes 21 a půl miliónů korun a zatímco okrašlovací
spolek bude své peníze dělit v souladu s dohodou
devíti nevládních organizací, nadací a nadačních
fondů, které plánují dary rozdělit transparentně a
podle dohodnutých pravidel, tak o použití ﬁnancí z
městské sbírky rozhodlo na svém zasedání
zastupitelstvo Kryr 25. 8. 2021.
O tom později…

potřebná data a sepisovali darovací smlouvy s
osmdesáti lidmi, aby o dva pracovní dny později měli
lidé tuto rychlou ﬁnanční pomoc na svých účtech. Z
pokladny města tak již v prvních dnech po katastrofě
odešel do Stebna milión a šest set tisíc korun.
Do Stebna – už v pátek 25. 6. – přijel náš senátor
MUDr. Ivo Trešl. Zavítal sem premiér České republiky
Andrej Babiš, zastavil se hejtman Ústeckého kraje
Jan Schiller a přijela také ministryně pro místní
rozvoj Klára Dostálová.

Už tři dny po řádění živlů, o víkendu, jste ve
Stebně potkali lidi z Úřadu práce, kteří
obcházeli ves a v jednotlivých domech
sepisovali s jejich majiteli postižení jejich
domácností, aby jim byla vyplacena v jakési
první vlně ﬁnanční pomoc. V hodnotě až
Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová byla jedním z vrcholných
padesáti tisíc korun. „V pondělí se to u nás
politiků, kteří osobně přijeli do Stebna. Navštívila nejpoškozenější
zpracuje, ve středu by ty peníze měli mít lidé
domy a vyslala do místa mobilní týmy úředníků. Vyzvala všechny
na účtech,“ řekli mi. Pomáhal tedy i stát,
obyvatele, ať situaci berou jako podnět k tomu, aby si do budoucna
pomáhal bleskově, cíleně a smysluplně a
pojistili veškerý majetek proti živelním pohromám: „Musíme už v České
obávám se, že v tomto případě výrazně
republice očekávat cokoli. Moravu postihlo tornádo, ale tady řádil
rychleji než jakákoli pojišťovna. Pokud se týká
fenomenální jev, který se ještě nikdy na území České republiky
okamžité ﬁnanční injekce, angažovalo se i
neobjevil - takzvaný downburst, neboli obrácené tornádo,“ odůvodnila,
m ě s t o Kr y r y. 3 0 . 6 . 2 0 2 1 s c h v á l i l o
proč nejen na Moravu směřuje zcela speciﬁcká pomoc pro zničené
zastupitelstvo města Kryry rychlou ﬁnanční
obytné domy a obecní majetek.
pomoc - 20.000 Kč na postižené stavení,
„Věřím, že až dvoumilionová dotace pomůže mnoha lidem,“ dodala s
následující dva dny zástupci města pak sbírali
tím, že stát nezapomněl ani na

KLÁRA DOSTÁLOVÁ VE STEBNĚ

nepojištěné lidi, ale jejich
podpora pochopitelně nemůže
být taková jako u zodpovědných,
kteří se snaží postarat sami.
Podrobnosti lze nalézt na
stránkách Ministerstva pro
místní rozvoj.
Na řadu škod se však dle
místních pojistky nevztahují,
případně smršť zlikvidovala
„vejminky“ a stodoly, kterých se
státní pomoc netýká. V řadě
vedlejších budov přitom lidé
měli také majetek, garážovali
zde auta, stroje, techniku a
podobně. Kompenzace do
hospodářských budov ale půjdou
jen těm žadatelům, kteří v nich
provozují zemědělskou či
lesnickou činnost jako
podnikatelé.
Lucie Bartoš
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Vše v tichosti, bez extravagantního humbuku v
médiích. Všichni přijeli s úmyslem, je to můj názor (a
nemusíte ho sdílet…), pomoci, nikoli honit politické
bodíky před parlamentními volbami. Což se naší

vládě – především v souvislosti s událostmi z téhož
dne na Moravě – snažila podsunout naše
parlamentní opozice. Reagoval na to pan Pavel
Hewlit na blogu iDnes:

KAŠLETE NA POLITIKU, PROSTĚ BUĎTE LIDI
Co se stalo je něco, co jsem viděl jenom v akčních ﬁlmech. Hrůza, je to hrůza, a to jsem to nezažil. Nebyl jsem
tam. Najednou jsou tam trosky.
„Tohle není politika…"
Nejsou to moje slova, slyšel jsem je od očitých svědků. Muž říkal jednu věc, kterou bych rád zopakoval – neřešte
politiku, podejte si ruce a pomozte nám.
Nebudu mluvit o tom, co se na mnoha místech v České republice stalo, protože tam nejsem – jsem v Praze, tady
jen prší, tam je to, co mnozí nazývají apokalypsou, a já teď nemám jediný důvod jim nevěřit.
Viděl jsem první záběry na FB - a po pravdě, nevěřil jsem jim. Teď už věřím. Proč bych nevěřil? Vždycky když si
myslím, že se nic horšího nestane, stane se to horší. Chce mě to poučit, že jsem jen nikdo, jenom položka na tomhle
světě. Jsem jen nikdo, stejně jako každý, kdo si o sobě myslí to samé, co já.
Podejte si, prosím, ruce – ty vaše velké boje mohou přijít později. Podejte si ruce, nebuďte teď, jací někteří jste.
Protože já věřím, že takoví nejste.

Pavel Hewlit,
25. 06. 2021

Zatímco ve Stebně se v první dny po katastrofě
horečnatě pracovalo na sanaci těch největších škod,
v Kryrech, Běsně i Strojeticích se zastavil život. Tady
nikdo nesekal trávu, nevyvážel odpadkové koše,
práce v lesích Kryr se prostě nekonaly... Stebno,
Stebno a zase Stebno, protože to bylo a ještě dlouho
bude potřeba. Je bohužel nutno podotknout, že jakási
nevraživost, jíž někteří obyvatelé Stebna cítí k městu,
jehož jsou součástí, v těchto vypjatých okamžicích
vyplula na povrch s ještě větší intenzitou, než tomu
bylo kdy dříve. Mám mnoho svědectví zaměstnanců
městského úřadu, kterým se ve Stebně nepracovalo
ani trochu dobře. A to mi místní obyvatelka, paní
redaktorka Lucie Bartoš, napsala někdy v průběhu
července následující. Zasloužilo by to tesat do
kamene:
„Moc bych si přála, kdyby tohle byla příležitost
zakopat zde všechny válečné sekery, které tu byly.
Stebenší dokázali do pár dní po běsnění větru
doslova zázrak, hasiči byli naprosto skvělí a všichni
jim moc děkují.
Je ideální čas na usmiřování. Osobně se bavím se
všemi skupinkami a moc bych si přála, aby se

rozpustily, nehledaly na sobě chyby a dokázaly všichni bez rozdílu - brát podněty jako poznatek, ne
jako nevraživou kritiku. Mimoto, vyzrálý člověk ví, že
uznat chybu a otevřít náruč posluchačům, je
obrovské a silné gesto, které lidé ocení hodně moc.
Snad těch podaných rukou v tomto smyslu bude
hodně, jako úsměvů, které tu přes obrovskou únavu,
bolest a slzy vídám denně... a jak je to osobní, tak to
vůbec není klišé. Jsme v situaci, která po všech
stránkách jednak odkrývá pravé charaktery (pomoc
sousedům vs. zneužití pomoci...), ale dokáže je i
rapidně proměnit k dobrému tam, kde by to nikdo
nečekal...“
Jenže chyba lávky. Že je přání otcem myšlenky,
obávám se, tady neplatí. Napjaté vztahy mezi
Okrašlovacím spolkem Stebno a kryrskou radnicí
hrotí někteří Stebenští, kteří na FB proﬁlu svého
spolku pochválí všechny, ale pro kryrskou radnici
mají jen slova hany:
„Bohužel naprosto zklamala místní samospráva,
která okamžitě nesmyslně odmítá jakoukoliv pomoc,“
píše pan Tomáš Ratiborský – předseda okrašlovacího
spolku – 28. června.
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požádal. Neodpověděl. Což je jeho svaté
právo, na druhou stranu je to ale škoda.

Přitom sám okrašlovací spolek, a to už 26. června,
pomoc odmítá. Do budoucna prosí o dobrovolníky. Teď
především peníze:
„Mnoho lidí se ptá, jakou materiální pomoc
potřebujeme. Jsme malá
vesnička a materiální pomoci již
máme dostatek. Během dneška
dorazilo několik aut plných věcí.
Největší pomocí v současnosti
bude asi pomoc ﬁnanční…“

Pro předsedu Okrašlovacího spolku
Stebno a jeho nejbližší je zjevně každá
aktivita Kryr vzhledem k obci, ve které
žije, dlouhodobě nejenom
nedostatečná, ale doslova škodlivá.
Když pan Petr Ulke, zastupitel města
Kryry, dokáže pro Stebno zorganizovat
beneﬁční koncert s velmi kvalitním
programem, jehož plakát v dobré víře,
že se jedná o záležitost, která může
Stebnu přinést další ﬁnance, na svém
FB proﬁlu zveřejní i starosta Podbořan
Radek Reindl, odpovídá manželka pana
Ratiborského Květuše takto:
„Doufám, že se budete dobře bavit. My máme
starost, kde bydlet. Dobrý hyenismus.“

Jenom faux pas? Spíš totální lapsus.
Zoufalý výkřik nešťastné ženy, která přišla
(rodina Ratiborských patří ve Stebně k
těm, kteří byli postiženi řáděním živlu
nejvíce…) o střechu nad hlavou.
To však nic nemění na tom, že tímhle
vyjádřením, které – obávám se – nebylo
znovu ničím jiným, než jen dalším
útokem na vedení města, popudila proti
Stebnu řadu lidí, kteří měli v úmyslu obec
podpořit, pomoci jí. Byť jenom tím, že by
na beneﬁční koncert, kde vstupné bylo
dobrovolné (a do té kasy mohli nějakou
stokorunu pro Stebno hodit…), přijeli.
O něco kulantněji se následně (11. 8.)
na facebookovém proﬁlu okrašlovacího
spolku vyjádřil jeho moderátor:
Zakopávání válečných seker musí být bilaterální
záležitostí. A tady – bohužel – není.
Já jsem o vyjádření pro Kryrskou rozhlednu, co
tedy vedení města udělalo špatně, pana Ratiborského

„Přátelé, sousedé a všichni, kdo pomáháte, chtěli
bychom vám sdělit, že beneﬁční koncert konaný tuto
sobotu ve Stebně není pořádán ani podporován
Okrašlovacím spolkem STEBNO 2020. Ač věříme, že je
pořádán s dobrými úmysly, jsme po dlouhých
konverzacích s postiženými občany přesvědčeni, že se
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akce koná ve špatný čas a na špatném
místě. Usilovali jsme o změnu místa i
data konání, avšak marně. Necelé dva
měsíce od přírodní katastrofy nejsou
práce ve vsi zdaleka hotové a místní jen
těžko přijímají představu veselících se
davů okolo ruien, které z jejich obydlí
zbyly. Všichni postižení obyvatelé jsou
po dlouhých dnech práce unavení a
poslední, co si přejí, jsou desítky cizích
lidí fotících si jejich neštěstí a burácející
hudbu z návsi. Zkuste se, prosím, vžít do
jejich situací a pochopit je. Rádi se se
všemi, kteří pomáháte, sejdeme při lepší
příležitosti, avšak až budou všechny
práce hotové a budeme moci přijít
oslavovat VŠICHNI. Děkujeme!“
Když vůbec nesouhlasím s paní
Ratiborskou, neztotožňuji se ani s tímto
názorem. Akce se konala ve správný čas
(protože za chvíli už po Stebně neštěkne
ani pes, čas prostě hojí všechny rány a s
jeho plynutím bude ve Stebně ubývat jak
dobrovolníků ochotných pomoci, tak
těch, kdo se uvolí utrousit něco ze své
peněženky) a na správném místě.
Protože tady se to stalo!
A protože jsem ve Stebně v sobotu
14. 8. na beneﬁční akci byl, vím, že jestli
se nějaké davy v postižené vsi veselily,
určitě to nebylo mezi poničenými domy
(nikoho jsem neviděl si nějaké ruiny
fotografovat…), ale na návsi. Ano, ti lidé
se tu – ve prospěch Stebna – skutečně
dobře bavili, nebyly jich desítky, ale
stovky a na poničenou obec přispěli
nikoli zanedbatelnou částkou.
Pojďme tuto kapitolku uzavřít: z
mého pohledu město Kryry nepochybilo.
Vedení města a krizový štáb jednal
aktivně od čtvrtečního odpoledne 24. 6. 2021.
Zaměstnanci města pracovali spolu s hasiči a
dobrovolníky na odstraňování škod. Finanční podpora
byla a je připravena pro každý poničený objekt.
Možná je chybou kryrské samosprávy, že vše více
nekoordinovala přímo se Stebenskými.
Jenomže
jejich okrašlovací spolek, který se, alespoň já to tak
vidím, pasuje do role jediných spravedlivých v této
obci, není v žádném případě partnerem města – tím je
jen a pouze místní osadní výbor.

Okrašlovací spolek Stebno má stejná práva jako
kryrští houbaři nebo včelaři.
Znamená to asi tolik, že je Kryry budou
podporovat – nebo také ne. A Kryry je podporovaly a
podporují – dokonce nad rámec všech ostatních proto, že jejich činnost je pro Stebno (a tím celé
Kryry) přínosem. Stebenský okrašlovací spolek také od
Kryr obdržel na začátku roku dotaci na svou činnost
2x až 3x vyšší než spolky ostatní. Patrně i to je ale
málo…
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109.462 KORUN PRO STEBNO …
… BENEFICE
Více než sto tisíc korun na přírodní katastrofou poničené Stebno vynesla beneﬁční akce pořádaná na
návsi postižené obce. Konala se v sobotu 14. srpna 2021, a to od pravého poledne do pozdních večerních
hodin.
V řadě první mi dovolte, abych se na tomto místě
omluvil: když jsem připravoval z této akce video, které
bylo následně zveřejněno na kanálu youtube, pomotal
jsem jméno kryrského cukráře a pekaře. Panu Petru
Janoušovi (udělal jsem z něj Petra Janouška) se alespoň
touto cestou omlouvám.

Počasí bylo velmi vlídné, doprovodný program celé
akce byl určený především pro děti. Ty tu měly k
dispozici skákací hrad, nafukovací bludiště nebo
kuželnu, některé z těch nejmenších s povděkem přijali
i možnost smočit se v sice nevelkém, nicméně vodou
naplněném bazénku. Hasiči pak pro ně nachystali
oblíbenou kratochvíli – pěnu.

Pojďme do Stebna…
Sám za sebe mohu říci, že jsem stebenskou náves to
sobotní odpoledne nepoznal. Připomínkou přírodní
katastrofy byla jen provizorně zajištěná střecha
kostela, stromy vyrvané z půdy i s jejich kořeny na
sklonku června byly pryč a ty, které byly vichřicí uťaty v
polovičce své výšky, milosrdně obrostly listím.

Milým překvapením byl dort z kryrské Janoušovy
pekárny: vážil neskutečných 46 kg a byl největší, který
jsem kdy v životě na vlastní oči viděl a mohl ho také
ochutnat.

V pravé poledne pak na pódium vystoupila
Klára Kolomazníková, která všechny přítomné
přivítala: připomněla, proč jsme se ve Stebně
sešli a poděkovala všem, kteří se doposud na
likvidaci následků živelní pohromy v této
půvabné vísce podíleli.

Bylo připraveno také velmi solidní občerstvení –
mohli jste si dát langoše, potrápit chrup na vařené
kukuřici, nechyběly tradiční klobásy (jsou vynikající - a
pan Ulke mi odmítá prásknout, odkud je bere…), které
připravovali kryrští dobrovolní hasiči, čepovalo se tu
pivo za luxusních 20 kaček za půllitr – hospoda ve
Stebně (byl jsem se tam podívat) neměla odpoledne
jediného zákazníka – prostě žízeň a hlad jste tu bez
problémů uhasili.
Pokud jde o vzácné hosty, přivítali jsme ve Stebně
poslankyni PS Parlamentu ČR paní Hanu Aulickou
Jírovcovou, která jsa chatařkou v nedalekém Lubenci
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osobně přivezla postiženému Stebnu dar ve výši 10
tisíc korun, který slavnostně předala na pódiu.

a já jsem se účastníky této beneﬁční akce neodvážil
počítat.
Co se ale počítalo, to byly peníze.

A že jich tahle beneﬁce nepřinesla málo. „Kdyby to
bylo alespoň sto tisíc,“ doufal organizátor celé
záležitosti Petr Ulke. Jenomže nebylo…

NEČEKANÝ DAR
Tady také vystoupil starosta města Kryry,
který v krátkém vystoupení poděkoval za jejich
účast na likvidaci následků přírodní katastrofy
všem, kteří se na ní podíleli. Odměnil i některé z
těch, kteří se zasloužili – podle jeho názoru
nebo názoru širšího vedení města - nejzásadněji.
A jestli jsem výše hovořil o uspokojení
chuťových buněk, pak je třeba říci, že jste ve
Stebně tu sobotu nestrádali ani po stránce
„stravy“ kulturní:
Prvním z účinkujících (všichni se vzdali ve
prospěch Stebna nároku na honorář…) byl Iša
Barák, jehož vystřídala skupina Deepka a poté
Full Time. Zazpívala i Klára Kolomazníková, aby
se pak představil Milan Peroutka s kapelou
Perutě.

Krátce před dvacátou hodinou bylo v beneﬁčních
pokladničkách 86.000 Kč. Já, Anička Semerádová a Věrka
Melicharová jsme si povzdechli, že už se nám vybrat těch
kýžených sto tisíc asi nepovede . To slyšel kousek od nás pan
Ladislav Humpál a ihned nás oslovil: „Kolik že Vám chybí do
těch sta tisíc?“ Odpověděli jsme, že 14.000 Kč a on ihned
oznámil, že tu částku dorovná. Během pár minut ty peníze
přinesl. Vhodil je – prostě jen tak, jako by o nic nešlo, jako by se
nic nestalo - do
pokladničky.
Ale ono se stalo…
Děkujeme tímto
panu Ladislavovi
Humpálovi z
Kamenictví Humpál
Rakovnk za štědrý dar při beneﬁci pro Stebno, kterým pomohl
dorovnat vybranou částku na rovných a krásných 100 000, - Kč.

Jestli na začátku akce byly na stebenské
návsi desítky lidí, pak jich při vystoupení Perutí
už byla sta. To se pomalu smrákalo a čekalo se
na vystoupení večera: na Jitku Asterovou, Petru
Peterovou a Bořka Slezáčka, kteří přijeli zazpívat
písničky „z amerického ﬁlmu, švédské skupiny – a v
češtině“ – tedy z muzikálu MAMMA MIA. To už byla tma

Václav Kadleček

A my už víme, že těch peněz se nakonec sešlo ještě víc.

| 15
!
|

Fotogalerierie

Video

| 16
!
|

Stebno

Kryrská rozhledna 3/2021

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Kryry, 25. srpen 2021
V úvodu tohoto příspěvku jsem slíbil, že nahlédneme i do zasedací síně našeho městského úřadu, kde
se ve středu 25. 8. naši zastupitelé rozhodli, jak naloží se sbírkou pomoci Stebnu, kterou město Kryry
bezprostředně po živelní katastrofě vyhlásilo.

21 MILIÓNŮ 638 TISÍC A 750 KORUN PRO STEBNO!
Pro Kryrskou rozhlednu
shrnul Václav Kadleček:
Na jednání ZM Kryry dorazilo
všech třináct zastupitelů a
všichni jsme věděli, že hlavní
bodem jednání bude místní část
Kryr Stebno. Po standardních
s c h v a l ov a c í c h p r o ce d u r á c h
(program jednání, ověřovatelé
zápisu, schválení zápisu z
minulého jednání, kontroly
plnění usnesení) se schvalovaly
zprávy o činnosti komisí kulturně
školské a pro sport, volnočasové
aktivity a soc. zdravotní.
Následovalo čerpání rozpočtu
města za 1. pololetí roku 2021,
příprava inventarizace majetku
města za rok 2021 a organizační
záležitosti, do kterých patří
žádosti o odprodej a pronájem nemovitostí a majetku,
kde bylo schváleno druhé kolo obálkové metody na
byt č. 1 v č.p. 582 (dle znaleckého posudku je cena
840.000 Kč).
Devátým bodem programu bylo STEBNO. Za účasti
zástupců několika nadací, občanů Stebna, zástupců
Okrašlovacího spolku Stebno 2020, Ing. Havlové Ph.D.
a jejího kolegy z Výzkumného ústavu okrasného
zahradnictví Průhonice začali zastupitelé projednávat
pokračování v obnově Stebna po ničivé vichřici. První
slova přednesl starosta Miroslav Brda a seznámil
všechny přítomné s konáním veřejné sbírky určené na
obnovu infrastruktury obce, techniky, likvidace odpadů
a pomoci občanům. Následovala prezentace Dr.
Havlové a jejího kolegy, která seznámila přítomné s
návrhy, jak co nejlépe obnovit veřejné prostranství ve
Stebně. Dle Dr. Havlové se jedná o první nástřel a
bude následovat diskuse zejména s občany Stebna a
dále také s nadacemi, které jsou ochotny přispět
společně s městem Kryry na obnovu centrální části

Stebna. Po prezentaci následovala krátká diskuse a
dohodnutí termínu další schůzky s dotčenými v
průběhu měsíce září 2021 (usnesení znělo: ZM Kryry
bere na vědomí informaci Ing. Havlové a další jednání
budeme pokračovat 6. 9. 2021 v Podbořanech i se
zúčastněnými nadacemi na dohodě obnovy poškozené
zeleně a majetku města).
Poté následoval blok schvalování veřejnoprávních
smluv a poskytnutí darů od měst Lysá nad Labem,
Ostrov nad Ohří a Ústí nad Labem.
Dalším podbodem jednání bylo schválení pravidel
pro rozdělení prostředků získaných z darů na obnovu
infrastruktury, úklid a likvidace odpadů v obci,
poničené techniky, ﬁnanční pomoc občanům.
K 17. 8. 2021 bylo poukázáno na účet města Kryry
formou peněžních darů 21 638 750,- Kč.
Zastupitelé schválili návrh ve znění 30 %
prostředků pro občany a 70 % na obnovu
infrastruktury, obnovu majetku a poničené techniky,
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úklid a likvidací odpadu, dary pro spolky a organizace.
Tato varianta byla doporučena ke schválení také členy
ﬁnančního výboru s dovětkem, že v případě prokázání
skutečnosti, že vyčleněná částka 30 % z darů
poskytnutá jako příspěvek občanům na obnovu
nemovitosti nebude dostačovat, je možné po
projednání v ZM tuto částku upravit.

Přerozdělení ﬁnančních prostředků občanům
(Dle míry poškození k datu podpisu darovací smlouvy
schválené 30. 6. 2021)
Poškozený majetek
(v Kč)

Finanční podpora
(v Kč)

do 200 000

30 000

do 500 000

50 000

do 1 000 000

100 000

nad 1 000 000

200 000

Dále zastupitelé schválili vyplatit podporu v plné
výši 100 % dle schválené podpory občanům majících v
obci Stebno trvalý pobyt a občanům vlastnících
nemovitosti (RD, chalupy, chaty), kteří nemají v obci
trvalý pobyt, podporu ve výši 50 %.

V případě doložení posudku, který upravuje výši
škody, je možno žadatele přeřadit do jiné kategorie
poškození. Finanční prostředky budou čerpány z
rozpočtu Města Kryry a ostatních cizích prostředků.

Pro získání ﬁnančních prostředků ze sbírky je
nutné vyplnit jednoduchý formulář, který je na základě
schválení ZM Kryry k dispozici na MěÚ Kryry a webu
města v sekci „formuláře“ přístupné z hlavní stránky
kryrského webu.

Jeden z návrhů možné revitalizace stebenské návsi
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JAK TO VIDÍ STEBENŠTÍ
Jestli jsem v průběhu tohoto článku napsal, že dle mého názoru město nepochybilo, pak někteří
tento názor nesdílí. Dávám prostor i jednomu z nich. Osobně s jeho názorem nesouhlasím, v mnoha
případech, které uvádí, „se mýlí“ a jestliže o starostovi Kryr dokáže napsat, že (cituji:) „… Jeho postoj k
některým občanům Stebna bohužel ovlivnil zřejmě celý proces pomoci-nepomoci celé obci,“ pak už
skutečně není co dodávat. Tahle konstrukce je totiž natolik „smělá“, že mi to vyráží dech. A tady už
opravdu nemá smysl jakkoli argumentovat, cokoli se pokoušet vysvětlit.
O vyjádření k tomuto textu jsem požádal i starostu města Miroslava Brdu, i to na těchto stránkách
uvádím.
A samozřejmě nejen pan Prošek nebo okrašlovací spolek je Stebno. O možnost vyjádřit se
prostřednictvím městského časopisu mne požádal i pan Suttner, i jeho mínění, jeho náhled na stebenské
události tady uvádím.

LUDĚK PROŠEK
(chalupář ze Stebna, člen Okrašlovacího spolku Stebno 2020)
Ve Stebně jsem vyrůstal. Dnes jsou to více jak dva
měsíce po katastrofě, které jsem celé intenzivně trávil
ve Stebně. Pokusím se být stručný a věcný, bez
zbytečných osobních útoků. Nebudu psát své pocity a
domněnky, má tvrzení vyplývají z naší osobní
zkušenosti.
Na začátek bych chtěl reagovat na tvrzení, že náš
spolek dostává 2-3x více ﬁnančních zdrojů než spolky
ostatní. Jedná se zhruba o 35 tisíc korun. Náplní spolku
je především obnova památek ve Stebně a jeho okolí.
Především na tuto činnost tedy vynakládá ﬁnanční
náklady, pečuje a zvedá hodnotu obecního majetku. Na
dotacích získal v posledních 3 letech okolo 250 tisíc
korun, které vložil do těchto aktivit (do majetku obce).
Nyní se pokusím popsat události, které následovaly
ihned po katastrofě. Přestože jsem osobně několikrát
žádal a prosil pana starostu o spolupráci a součinnost
v této věci, nebylo vyslyšeno. Jeho postoj k některým
občanům Stebna bohužel ovlivnil zřejmě celý proces
pomoci-nepomoci celé obci.
Za nás patří největší díky organizaci Člověk v tísni,
která velice rychle reagovala, zhruba do 10 dnů
rozdala postiženým občanům zhruba 3 miliony korun
a ve spolupráci se spolkem zajistila občanům kolem
15 kamionů stavebního materiálu (střešní tašky, latě,
folie). Další díky patří všem hasičům, vojákům,
dobrovolníkům, kteří odvedli neskutečný kus práce.

Finanční pomoc 20 tisíc korun pro občany s
postiženými nemovitostmi
Tuto podporu obec vyplácela zřejmě od dárců
(informace ještě nemáme). Podle organizace Člověk v
tísni bylo poškozeno zhruba 50 domácností. Obec však
vyplatila bez detailnějšího zjišťování okolo 80
příspěvků.

Nebyl vyhlášen krizový stav
Pan starosta nepožádal hejtmana kraje o
vyhlášení krizového stavu, veškeré akce tím vlastně
měly fungovat v normálním režimu. Dobrovolní hasiči
si tedy museli v práci brát dovolenou, aby mohli
pomáhat likvidovat následky katastrofy.

Pan starosta odmítal pomoc od ostatních
obcí a měst
Toto tvrzení zní dosti šíleně, ale z mnoha zdrojů
máme informaci, že pomoc byla odmítnuta (potvrzeno
od řady zastupitelů, starostů, dobrovolníků, organizací).

Pan starosta odjel několik dní po
katastrofě na dovolenou
V této situaci by se vrcholný představitel obce měl
věnovat především občanům a své obci. Z této
skutečnosti byl překvapen i pan hejtman, který Stebno
navštívil a starostu zde nezastihl.

A nyní tedy k pomoci z vedení obce:
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Převedení ﬁnancí ze sbírkového účtu do
rozpočtu města

Pan starosta téměř vůbec nekomunikuje s
postiženými občany
V obci nejsou průběžně mapovány potřeby a stavy
občanů a jejich nemovitostí.

Žádná koordinace dobrovolníků a
stavebního materiálu od dárců
Po chaotickém „bloumání“ dobrovolníků po obci,
převzal organizaci náš spolek, který vytvořil seznamy
dobrovolníků a koordinoval jejich pomoc. Stavební
materiál byl nekontrolovatelně rozebírán občany, kteří
nebyli nijak poškozeni. Spolek ve spolupráci s
kryrskými dobrovolnými hasiči později získal
kontejnery na uskladnění humanitární a materiální
pomoci (Stebno po prodeji všech obecních
nemovitostí totiž nedisponuje žádným prostorem,
který by sloužil občanům).

Likvidace skládky po katastrofě
Pan starosta nechal bez vědomí zastupitelstva
zlikvidovat skládku za 2 miliony korun (v jeho
pravomoci je přitom zakázka do 500 tis. korun). Na
tuto zakázku oslovil ﬁrmu pana Šilhánka a zaplatí ji z
peněz dárců, přičemž o likvidaci skládky se měl
postarat Ústecký kraj ze státních peněz. Pan starosta
tedy připravil občany a obec o 2 miliony korun.
Požádal Český červený kříž, aby dárcovskou smlouvu
napsali na likvidaci odpadu, přestože byla možnost ji
poskytnout na materiální pomoc. Pro představu za tyto
peníze, které mohl zaplatit stát, mohli získat obyvatelé
Stebna zhruba 50 nových střech (při slevách, které pro
Stebno poskytli někteří výrobci střešních tašek).

Obec Kryry vybrala zhruba 21 milionů korun na
Stebno. My doufáme, že peníze dárců budou použity
výhradně pro obec Stebno, po posledním jednání
zastupitelstva o tom lehce pochybujeme.

Sbírkový účet Okrašlovacího spolku 2020
Náš spolek zřídil sbírkový účet, jehož výtěžek
bude věnován především občanům a z části i na
obnovu Stebna. Byli jsme účastni hovoru a z několika
dalších zdrojů nám bylo též potvrzeno, že pan starosta
tvrdil, že na něj plátci nemají nic posílat, že se jedná o
soukromý účet pana Ratiborského. Ve skutečnosti se
jedná o transparentní účet spolku, tj. oﬁciální účet
právnické osoby.
Má reakce je bohužel omezená délkou, tak na závěr
jen poslední, možná úsměvnou, pro nás však smutnou
zkušenost. Ihned po katastrofě ve Stebně pomáhaly
stovky dobrovolníků a profesionálů, bohužel si ale
neměly ani kam zajít na záchod, ani tato maličkost
nebyla doručena.
Ještě jednou mockrát děkujeme všem
dobrovolníkům a dárcům a těšíme se na oslavu, třeba
příští rok, až bude Stebno zase trochu „na nohou“.
Luděk Prošek
Stebno, 30. 8. 2021

MIROSLAV BRDA
K tomuto článku plném nepravd a nenávisti se nebudu veřejně vyjadřovat, vůbec mi to
nestojí za to, abych reagoval na nenávistná slova pána z Mostu, který si své ego vybíjí
rozdmýcháváním nenávistných vášní a zloby.
Teprve čas ukáže, jak to město Kryry myslí vážně s občany Stebna, zda jim pomáhá
nebo ne, zda se stará o majetek města, kraje a státu.
Miroslav Brda
starosta města Kryry
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KAREL SUTTNER
(od roku 1969 obyvatel Stebna)
Vzhledem k tomu, že historie se nejen opakuje, ale
velice často i překrucuje, dovoluji si
napsat pár
postřehů z průběhu obnovy Stebna poničeného
tornádem.

okamžitá řešení všech problémů. Dnes, na konci srpna,
se dá říct, že úprava návsi a parku je těsně před
dokončením. Je zárověň rozpracována realizace
výsadby nové stebenské zeleně.

Již v pátek ráno organizoval MÚ Kryry pomoc
nejvíce postiženým občanům Stebna pracovníky
údržby MÚ a hasičů. Když o víkendu 26. - 27. 6. začala
přicházet humanitární pomoc, její organizace se
nezištně ujaly občanky naší obce, podotýkám, že
nečlenky některého spolku či organizace. A teprve
začátkem prázdnin se začaly zapojovat i některé
členky OS 2020 a část přespolních pracovnic. A hned
po neděli 27. 6. se ve Stebně objevily pracovnice
„Člověka v tísni“ a Úřadu práce z Podbořan, které začaly
zajišťovat ﬁnanční a dá se říci okamžitou ﬁnanční
pomoc postiženým rodinám. Stejně se pak projevily i
pracovnice některých pojišťoven. Zvláště pak zaujala
okamžitá ﬁnanční pomoc 20 000 Kč každé rodině ve
Stebně od MÚ Kryry. A to postižené rodiny ještě čeká
určitá pomoc z transparentního (průhledného) účtu
Okrašlovacího spolku a MÚ Kryry.

14.8. se ve Stebně „u kostela“ konal velice úspěšný
Beneﬁční koncert, který zajišťoval p. P. Ulke z Kryr. Na
dobrovolném vstupném se shromáždilo
neuvěřitelných 109 000 Kč! Překvapila hojná účast
obyvatel Stebna a z okolí. Všem ještě jednou velké
díky.

A pak nastala vlastní obnova jak soukromého, tak i
veřejného majetku v obci. Desítky hasičů a ostatních
dobrovolníků pomáhaly do úmoru s velkým elánem.
Takřka denní účast starosty p. Brdy, místostarosty p.
Sahulky a vedoucího technika p. Koláře zajišťovala

Proto velice překvapila občany Stebna nervózní
reakce Okrašlovacího spolku 2020 před jeho konáním,
víceméně odsuzující konání koncertu. Zaujal pak
slogan „jinde a jindy“. K tomuto problému doporučuji
přečíst si na internetu článek pod zn. Standa Soc. Zlatá
slova!
A perlička nakonec. Během víkendu po Beneﬁčním
koncertu, a sice z neděle na pondělí, se z plochy u
kostela ztratily 2 pivní sety, což obnáší 2 stoly a 4
lavice. Ať se „novému majiteli“ dobře pije. Hurá, situace
se normalizuje.

Po konzultacích se spoluobčany

Karel Suttner

ZÁVĚREM ...
Tento příspěvek je souhrnem informací, poznatků či postřehů, které jsem v průběhu posledních dvou
měsíců načerpal během několika svých návštěv přírodní katastrofou postiženého Stebna, z e-mailů nebo
telefonátů, které jsem dostal nebo absolvoval, mnoha rozhovorů, které jsem vedl.
Předkládám své osobní stanovisko…
Chtěl bych na závěr říci, že pevně věřím tomu, že Stebno, poničené (opravdu brutálně) řáděním
přírodních živlů, vstane – brzy - jak bájný pták Fénix ze svého popela.
Lepší a krásnější.
Jsem přesvědčen o tom, že se tak stane zásluhou úplně všech: vedení města Kryry, místního
okrašlovacího spolku, dobrovolníků a samozřejmě všech donátorů.
A Brda, pane Prošku, na žádné dovolené samozřejmě nebyl…
Pavel Ďuran
Fotografie: Lucie Bartoš, Jaroslava Bělíčková, Laurencia
Helásková, Václav Kadleček a další
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PŘIŠLO DO REDAKČNÍ POŠTY …

… JEŠTĚ KE STEBNU

Chtěl bych touto cestou poděkovat, vyjádřit obdiv a úctu hasičům Vašeho města, za profesionální a empatický přístup
při likvidaci přírodní katastrofy ve dnech 25. 6. - 27. 6. 2021 v osadě chaty Stebno. Neuvěřitelně koordinovaný,
zabezpečený, odborný - a přitom lidský výkon týmu kolem pana Karla Spurného. Děkujeme!
Jiří Henzl, chata číslo 10, Stebno
Děkuji i dobrovolníkům z Vaší obce, Kristýně, Jirkovi a Tomášovi

Vážený pane starosto a místostarosto!
Chtěli bychom vám vyjádřit poděkování za přístup k likvidaci škod, které napáchal ničivý
živel dne 24. 6. v obci Stebno v odpoledních hodinách. Záchranné složky se začaly sjíždět
okamžitě a pracovaly na zpřístupnění komunikací a likvidaci nejhorších, život ohrožujících škod.
Druhý den hned od ranních hodin se sjelo tolik techniky a pracovníků, že to obec ještě nezažila. A to pokračuje i do
dnešního dne (28. 6.).
Obzvláště oceňujeme zprovoznění druhého dne dodávku el. proudu náhradním generátorem alespoň pro část obce s
podzemním vedením.
Jestli se někde vyskytly nějaké problémy v pomoci obyvatelům v zásobování ochr. pomůckami, nářadím,
občerstvením atd., je to možné, ale případné námitky se dají přičíst na úkor vystresovaných občanů z této v českých
krajích nevídané kalamity.
Ještě jednou děkujeme za vaši práci, zároveň i všem záchranným složkám, armádě, spoluobčanům i dobrovolným
pracovníkům aj., kteří se zúčastnili nebo přispěli na obnovu obce.
Miloslava a Bohumil Krusovi, Stebno 38

… A Z JINÉHO SOUDKU

Děkuji moc, moc, moc za nové Osvědčení o přidělení stromu v „Sadu
mladí" pro Adámka Hačku.
Je to tam moc krásné, super nápad!

Lucie Matoušková
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VOLBY

DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky se uskuteční ve dnech 8. a 9.
října 2021.
V Kryrech se bude volit v tradičních 5
volebních okrscích (2 x Kryry, 1 x Běsno, Stebno a
Strojetice), a to na obvyklých místech.

DVORNÍ FOTOGRAFKA
KRYRSKÉ ROZHLEDNY

LAURENCIA HELÁSKOVÁ
FOTOGRAFEM ROKU 2021 !

SLOVO STAROSTY
Ještě nám neskončily starosti s covidovými opatřeními a
všichni jsme se těšili na prázdniny, když nás zasáhla další
pohroma v podobě větrné smršti, která zpustošila naší
krásnou obec Stebno.
Ihned po vzniklé situaci, dne 24. 6. 2021 kolem 17.
hodiny byly, zahájeny zabezpečovací práce sborů
dobrovolných hasičů a HZS Žatec. Prvořadým úkolem bylo
dostat se do vlastní obce Stebno, prořezat se přes popadané
stromy. Kolem šesté večer byly již prohlédnuty všechny
objekty a bylo konstatováno, že nedošlo k žádným ztrátám
na životech spoluobčanů ani k vážným zraněním a mohou
tedy být zahájeny další práce na odstraňování následků
pohromy.
Musím říci, že od tohoto okamžiku se rozjela pro nás
nevídaná akce na likvidaci a odstraňování následků škod,
pomáhaly desítky dobrovolných hasičských sborů,
profesionální hasiči koordinovali likvidaci následků
pohromy, do obce se sjížděli desítky dobrovolníků, přicházela
humanitární pomoc v podobě potravin, ošacení, nářadí,
stavebního materiálu a ﬁnančních prostředků.
Dnes, dva měsíce po prožité katastrofě, můžeme
konstatovat, že bylo započato s postupnou obnovou
veřejných prostranství a opravami jednotlivých soukromých
objektů.
Započato bylo s přípravami projektů na obnovu návsi;
občané Stebna budou osloveni prostřednictvím ankety, co
chtějí přednostně z veřejných prostranství obnovit, opravit a
upravit.
Občané získají od města Kryry ﬁnanční příspěvek na
opravu svých obydlí. Byla provedena blesková likvidace
veškerého nahromaděného odpadu, zbývá zlikvidovat ještě
dřevní hmotu – odpad z popadaných stromů.
Obec Stebno začíná pomalu procitat k novému životu.
Věříme, že se nám podaří ve spolupráci s občany Stebna
co nejdříve nastartovat život v této malebné vesničce, první
pokus již proběhl konáním beneﬁčního koncertu 14. srpna,
při kterém bylo vybráno na obnovu obce sto devět tisíc
korun. Dalším krokem je schválený ﬁnanční příspěvek na
pomoc občanům ve výši kolem sedmi miliónů korun, který
bude rozdělen mezi občany dle schválených podmínek.
Přejeme občanům Stebna pevné nervy a hodně
trpělivosti a hlavně zdraví.
Miroslav Brda
starosta
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115 LET SCHILLEROVY ROZHLEDNY
Kryry, 18. červen 2021
Kryry v pátek 18. 6. oslavily 115. narozeniny své dominanty – Schillerovy rozhledny.
Ačkoli do téměř posledního okamžiku nebylo jasné, jakým způsobem tak budou moci vzhledem k
aktuálním epidemiologickým opatřením učinit (ohňostroj a laserová show v plánu sice byla, nicméně
úvahy se vedly tím směrem, že by je obyvatelé Kryr sledovali ze svých příbytků – za zahrad domků, z
oken či balkónů…), nakonec se však akce mohla uskutečnit na náměstí – za účasti až dvou tisíc lidí.
K těm jsme „nedošplhali“… možná
ještě sehrály negativní roli i obavy z té
neviditelné potvory, která veškeré
společenské akce z našich životů
vymazala v posledním roce, také ne
dobrá
zkušenost s náhlým
rozvolněním protikoronavirových
opatření na začátku léta 2020,
každopádně ale „blbej“ termín: jdeme
totiž slavit 115. výročí rozhledny v
podvečer, kdy naši fotbaloví plejeři
usilují o postup do osmiﬁnále EURA v
duelu s Chorvatskem (mimochodem –
„uremízovali“ jsme to nakonec – možná
s „vodřenejma“ ušima - na 1 : 1)!
Pánové, uznejte, že tohle je prostě
nesmysl! O den později, v sobotu, jsme
žádný fotbal nehráli, akce se mohla
uskutečnit v tomto termínu! Bude na příštím
zastupitelstvu naší obce, aby se hluboce zamyslelo
nad složením kulturně školské komise, která je

evidentně přefeminizována a mužský element tu
zjevně chybí. Já teď samozřejmě žertuju; nebo spíš
žehrám na osud – jsem smolař: ﬁnále posledního
mistrovství světa ve fotbale (vyhrála
Francie) jsem proseděl ve velkém sále
Obecního domu v Praze na koncertu
Ennia Morriconeho, jehož jsem naposledy
viděl dirigovat vlastní skladby. Některé z
nich jsou mimochodem doprovodnou
hudbou k videu, které bylo u příležitosti
kryrských oslav pořízeno.
Náměstí se tak skutečně zaplnilo až
po dvacáté hodině. Jak už jsem napsal –
nebyly nás povolené dva tisíce, ale
stovky určitě. Pět, možná šest set lidí. A
bylo vidět, že si akci po ročním půstu
skutečně užívají. Vyhrával jim k tomu JIH
band Jiřího Holubičky, otevřeno bylo
několik stánků s občerstvením a mnozí
jsme si tak mohli dát točené pivo po
hodně dlouhé době.
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Ve če r by l i v š e m
přítomným představeny i
dřevěné skulptury Jiřího
Železného, který pro Kryry
vyřezal z Olše i symbol
našeho města – havrana.
Pa n Že l e z n ý, a č s á m
osobně na celé slávě
nepřítomen, se na náměstí
pochlubil i dalšími svými
díly. Nevyřezává je z lípy,
ale z olše. Motorovou
pilou… já jsem byl pana
Železného v jeho dílně
navštívit. Je to chlapík,
který celý život se dřevem
pracuje – nikoli v tom
uměleckém slova smyslu,
který byl představen právě
tohoto slavnostního
pátečního podvečera,
prostě dělá v dřevařském průmyslu. „Já jsem vůbec
nevěděl, že to umím,“ chechtal se tenhle zemitý,
nesmírně skromný chlapík, když jsem s ním hovořil. A
vypráví o tom, že má kus polena, který obchází s pilou
a udělá hrubé obrysy. Pak znovu a znovu a stále
jemnější, detailnější. Potom natírá a lakuje. Socha je na
světě. Bože, jak je to prosté!

Kamil Kraus a Dušan Krivský odhalili sochu havrana

Video

J s m e z v y k l í , že s e n a š e
rozhledna rozsvěcí společně s
lampami veřejného osvětlení ve
městě. Ne tak tento večer. S přicházejícím večerem se
ukryla pod závoj noci, aby se až o desáté hodině oděla
do pestrobarevného hávu světelné show a vykvetla
nad ní i bohatá kytice ohňostrůjných rachejtlí.
Co zbývá dodat? Jen narozeninové přání:

Fotogalerie

Milá naše Schillerova
rozhledno: k tvým sto
patnáctým narozeninám
přejeme minimálně ještě
jednou tolik let.
A spousty a spousty
návštěvníků, kteří tě budou
obdivovat a kteří z tvých
ochozů pohlédnou daleko do
kraje.
Všichni víme, že je to
pohled nádherný,
povznášející. Čechy jsou
prostě krásná zem…

Pavel Ďuran
Fotografie: Laurencia Helásková
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MOJA ROZHLEDNA
Skalica, 23. jún 2021
Pri 115. výročí otevríťá rozhledny v Kryroch sem, okrem inšího sledoval a obdivoval laserovú show, pri
kerej rozhledna mjenila barvy. Byla zelená, modrá, červená, skrátka každú chvílu inačí. Pri tejto svjetelní
show sem sedel sám a chodilo mi po rozumje všelico. Myslel sem hlavne na to, že tak, jak sa mjení barva
rozhledny, tak sa mjení aj život a tak sa mjením aj já, aj ked si to nechcu pripustit. Pani ROZHLEDNU sem
poznal a poprvé k ní vybjehel v r. 1968 jak 19-ročný chalan, to mjela 62 rokú. Zatát naposledy sem sa k
ní doklopýtal jak 72-ročný dúchodca, to mjela 115 rokú. Obá sme zestárli o 53 rokú. Ale zatátco já sem sa
za tí roky stal z mládenca starečkem, tak pani ROZHLEDNA sa vyvýjala presne opačne a ze starenkyskororuiny sa stalá krásnú mladicú.
V památném roku 1968 sem sa velkú náhodú, skúr
zázrakem, dostal na chmelovú brigádu do Kryr. Vlakem
sme jeli 20 hodin, pričem poslední hodinu nám Petr,
kerý tu byl na brigáde vloni vyprávjal, že každú chvílu
sa už musí objevit krásná rozhledna. To bylo radosti,
ked sa objevila! Byli sme rádi jednak temu, že
sme konečne na míste a jednak temu, že
vidíme takú majestátní stavbu. Na chmelovú
brigádu sem dojel potom ešte 12 krát. My,
kerí sme už na brigáde byli sme novým
brigádníkom ve vlaku s nadšením vyprávjali o
rozhledni. Nováčci sa dicky tešili na to, kedy
sa konečne objeví a ked ju spozorovali zírali
na ňu s obdivem.
Pri tej prvej brigáde védla naša první
cesta na rozhlednu. V r. 1968 byla ešte
pomjerne zachovalá, aj ked částečne
nahlodaná zubem času. Ale dalo sa vylézt až
úplne na vrchol, co dnes kvúli umístneňú
rúznej elektroniky možné neni. Cesta do
kopca a po schodoch v rozhlední nás, vtedy
mladíkú, vúbec neunavila. A keby aj, výhled
stál za to! Prvý rok nás tam zavédel Petr. Další
roky sem už nových brigádníku na rozhledňu
vodil já, ale oni tam treﬁli aj sami. A
nechodilo sa tam enom prvý deň, ale furt. U
rozhledny sa porádali oslavy narodenin,
svátkú a vúbec všelijaké posedeňá. Také
milenecké dvojice chodili k rozhledni. Tá teho
videla!
Neskromne si myslím, že su človjek, kerý k
rozhledni z neobyvatelú Kryr vylézel
n a j v í c k r á t . Za t ýc h 1 3 r o k ú m o j i c h
chmelových brigád bylo enom málo dní, v
kerých sem nebyl na rozhledni lebo aspoň pri
ní. A nekedy sem tam byl aj dva alebo víckrát
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za deň. Také sem tam do jedné cihly vyryl klincem
svoje méno a každý rok sem tam postupne doryl. Byl
sem tam s partiú, s nejakú brigádníčkú a aj vtedy, ked
sem nemjel dobrú náladu a potreboval byt sám.
Bohužel, postupne rozhledna chátrala a nekeré roky

Výročí
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byl vstup na ňu zakázaný a okna zabednené. To nám
moc nevadilo, bednení sme odstránili, postavili sme si
z neho jakési lešení a doňútra sme vlézli oknem. Dnes
to už možu napísat, je to promlčané. V r. 1973 sa mi
velice lúbila jedna brigádníčka-športovkyňa. Tá každý
deň bjehala k rozhledni. Abych si ju získal bjehával
sem s ňú. Devčicu sem nezískal, ale začal sem poctivo
bjehat a v r. 1981 sem zabjehel aj Košický maratón. Aj
na tem má rozhledňa zásluhu.
Bohužel, čas chmelových brigád pro mja skončil a
od r. 1980 sem dojížďal do Kryr ráz za 3-4 roky. Po
každej návštevje sem si do denníku zapísal, že
rozhledňa je v hrozném lebo dezolátním stavje. Ráz
sem si zapísal, že je omítnutý vchod a je tam fúra
písku, tak sa snád bude opravovat, ale za 4 roky sem si
zapísal, že z opravy nic nebylo. V r. 1998 sem si zapísal,
že je polorozpadlá a asi spadne. Naštestí, v roku 2000
sem
si mohel zapísat, že rozhledňa je částečne
opravená a dokonca cesta k ní upravená. Vystúpil sem
na ňu, ale otevrít mi ju musel vtedajší místostarosta,
lebo je tam inštalovaná drahá elektronika, kerá musí
byt zabezpečená. Odemykal to jak v pohádce, osmima
klúčama, než sa dvera konečne otevreli.
Schillerova rozhledna „včera“

No a došel pro rozhledňu slávný rok 2006.
Oslavovala sté narodeniny. Oslava stála za to!
Rozhledna byla obnovená v celej svojej kráse, tak jak
byla postavená v r. 1906 včetne drevjeného ochozu. To
bylo slávy! Já sem byl velice rád, protože táto krásná
monumentální stavba, kerá je už 53 rokú súčasťú
mojeho života, si to zaslúžila. Byl sem šťastný a hrdý
na to, že roztrihnutím pásky nožnicama pri jejím
otevrítí sem byl poctený já. Od teho slávného roku
2006 jezdím do Kryr pravidelne dva-trikrát do roka.
Dicky vyjdu na rozhlednu alebo aspoň hore kopcem k
ní. Vyšel sem aj nedávno pri oslavje jejího 115. výročá.
Na záčátku sem napísal, že sem sa tam doklopýtal.
Neni to úplná pravda. Doma aj inde sa aj do
mírnejšího kopca ledva doklopýtám, ale na rozhlednu
sem vyšel skoro jak zamlada. Asi má tá rozhledna v
sebje nejaký magnet, kerým mja pritahuje.
A já dúfám, že mja ten magnet ešte párkrát na
rozhlednu pritáhne. A ked mi to neni súdené, tak
nevadí. Svojú krású, dústojnosťú, majestátnosťú a
zvláštním ﬂuidem bude rozhledna určite pritahovat
jak obyvatelú Kryr, tak aj hostí a turistú, kerí do Kryr
dojedú. Nech dlúho trúní nad Kryrama! Moja
rozhledna nad mojima Kryrama!!!

Dušan Krivský

Schillerova rozhledna dnes

čestný občan Kryr
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Fotograﬁe: Laurencia Helásková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Kryry, 12. červen 2021
Ona si ta pandemie koronaviru vybrala sice krutou daň v počtu mrtvých, na druhou stranu je ale třeba
paní Přírodě přiznat, že je velká čarodějka, protože kolik se sobotního dopoledne 12. 6. vítalo v Kryrech
nových občánků, to nemá dlouho obdoby. Lidé byli zkrátka více doma - a kromě toho, že se více škorpili,
jak nás informovala často média, měli i hezké chvilky.
A ty se tu a tam bez roztomilých následků prostě neobešly…
Celý rok naše město své
n ové o b č á n k y n ev í t a l o. V
loňském roce to bylo jedenkrát,
a to 20. června, kdy jsme mezi
občany Kryr přivítali těch
nejmladších rovný tucet .
Tentokrát ale bylo pozváno hned
28 dětí, z nichž rodiče tří se
omluvili, že z rodinných důvodů
nemohou přijít, další trojice na
pozvání vedení města
nereﬂektovala a čtyři děcka se
odstěhovala, takže nakonec jich
dorazilo 18.

starosta Miroslav Brda, tradičně pak také děti z naší
mateřské školy, které pod vedením paní učitelky
Kateřiny Krobotové přednesly pásmo básniček. O
hudební doprovod se opět postaral pan Jaroslav Tříska.

Nesešli jsme se společně – jak
jinak, kvůli pandemickým opatřením – tentokrát v
obřadní síni našeho městského úřadu, ale v sále
kulturního domu. Nikoliv po skupinkách, ale všichni
najednou. Nové občánky našeho města přivítal

Vzhledem k tomu, že nejstarším občánkům města
byl už rok, upustilo vedení naší obce od obvyklých
dárků, kterými bývají „bryndáčky“ a „knížky pro
miminko“ (roční capart je už přeci téměř teenager…),
místo toho naši nejmenší dostali osušku s vyšitým
nápisem „Občánek města Kryry“, k tomu u nás tradiční
zlatý přívěsek. Maminky růži. Společně pak certiﬁkát o
přidělení ovocného stromu v Sadu mládí pod
Schillerovou rozhlednou. Nezapomnělo se ani na
přišedší starší sourozence čerstvě vítaných občánků, ti
dostali malý upomínkový předmět, který si sami
vybrali.
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Dagmar Kazáková
Fotografie: Laurencia Helásková
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MĚSTO KRYRY
Kryry byly podle počtu obyvatel druhým největším městem okresu. Obec leží pod Kostelním vrchem,
11 km jižně od Podbořan (pešky 7 km) a byla považována za jedno z center chmelařství na Žatecku.
Potkává se zde 5 potoků, které tvoří Zlatý
potok (nyní potok Blšanka).
Vedle velké farnosti byly Kryry sídlem
vikářství Jesenice. Nacházela se zde veškerá
zařízení občanské vybavenosti odpovídající obci
s 2500 obyvateli, jako je pošta a železnice, lékaři,
spořitelna atd. K samotám patřily mlýn
Rebitschka-Mühle a hájovna „Weinerhäusl“.
Pozůstatky trosek na jižním vrcholu
Kostelního vrchu svědčí o bývalém hradu. Ten
zanikl již ve 14. století. Znak města odkazuje na
pány Berků z Dubé a Lipé. V minulosti patřily
Kryry do majetku Libštejnských z Kolovrat. Pod
nimi byla obec v roce 1653 povýšena na místo s
právem trhu a získala některé tehdy obvyklé
výsady, mj. právo várečné (to bylo jedním z
nejdůležitějších a nejvýdělečnějších
středověkých městských práv, které legalizovalo
vaření piva). Že měli také právo vlastního
soudnictví dokazuje označení
„Galgenberg“ (Šibeniční vrch). Později oblast
patřila (podle Schallera) pánům z Rabštejna a od
konce 17. století knížatům z Dietrichsteina. V
roce 1827 získalo město od císaře Františka I.
privilegium pořádat čtyři výroční a dobytčí trhy.

První farní kostel existoval již v
roce 1384 a v té době měl vlastní
faráře. Během husitských válek však
město přišlo o své duchovní a až do
roku 1664 bylo pod správou
utrakvistických, popř.
protestantských duchovních.
Nejstarší matrika byla založena v
roce 1664 a vedl ji tehdejší učitel
Caspar Halbhuber. Kryry byly kdysi
pobočkou Nepomyšle. Kostel byl
nově postaven v roce 1722. Řada
soch svědčí o zbožnosti obyvatel.
Na Kostelní vrch tak vede Křížová
cesta vytvořená v roce 1764.
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Po více než 2 ½ stoletích se v Kryrech dne 12.
února 1906 opět konala evangelická bohoslužba.
Škola zde existovala již v roce 1664. V roce 1782
byla otevřena nová budova školy a v roce 1824 byla
znovu postavena budova školy na Kostelním náměstí.

zaplavila celou Malou Stranu a Vodní ulici. Na rozdíl
od jiných míst zde však nikdo nepřišel o život.

Průmysl:
Od roku 1875 zde existoval žatecký akciový
cukrovar. V roce 1881 vyhořel a byl znovu postaven.
Byl v provozu do roku 1904, potom byl 4 roky mimo
provoz. 2. února 1908 byl cukrovar prodán sklárnám
Kupfer & Glaser, Vídeň. Poté následovala přestavba na
sklárnu na výrobu surového skla, která fungovala 12
let. Potom zde byla po 4 letech uzavření od roku 1926
provozována brusírna zrcadlových skel. Do nové
výroby bylo povoláno 100 sklářů ze Šumavy a z
Bavorska. Posledním majitelem v letech 1931 až 1938
byla židovská ﬁrma Naschauer z Anglie, ředitelem
Kupfer.

Škola na Kostelním náměstí

Až v roce 1912 vznikla nynější škola a „školní alej“
severně od náměstí. V budově se nacházela základní
škola a od roku 1927 také měšťanská škola a později i
navazující zemědělská větev. V roce 1925 zde bylo 8
německých a 3 české třídy základní školy.

Cukrovar

V roce 1875 postavil Franz Thomann pivovar, který
v roce 1890 přešel na nového majitele Karla Mockera.
Po dalších čtyřech změnách majitelů koupil pivovar v
roce 1924 židovský obchodník s koňmi Abeles.
Škola a „školní alej“
Pivovar

Místo bylo několikrát postiženo neštěstím: v roce
1664 po požáru lehla popelem celá Dolní ulice
(Untere Gasse). Dne 6. července 1791 bylo 52 obytných
domů a 30 hospodářských stavení v Horní ulici (Obere
Gasse) zničeno v plamenech, dne 18. února 1820
shořelo 10 domů.
Obyvatele ale také sužovaly rok za rokem se
opakující povodně způsobené rozvodněním Zlatého
potoka: V pamětních knihách jsou zaznamenány
povodně z let 1762, 1779, 1789, 1795, 1852 a 1855.
Největší utrpení a nejhorší škody způsobilo protržení
hráze Velkého rybníka v Blatně po zničující vichřici v
jižní části kraje. Tehdy se odtamtud valilo obrovské
množství vody podél údolí. Voda strhla mosty a

Velice významný byl cihlářský průmysl s několika
cihelnami, pro který zde byly příznivé podmínky díky
vhodným vlastnostem půdy. Od roku 1919 do roku
1931 zde byla v provozu továrna na výrobu porcelánu
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Steinberger & Co. K dalším průmyslovým závodům
patřila pila a závod „Nimrodwerke, který v roce 1923
založil vrchní lesník Albin Siegl a v kterém se vyráběly
hlavně brokové a lovecké patrony. Siegl provozoval
také továrnu na výrobu mýdla v Černčické ulici.

Nimrodwerke
(věž na lití broků)

Továrna na výrobu mýdla
V roce 1904 byl zaveden vodovod.
V roce 1905 byla podle plánů architekta Aloise
Kaisera zahájena stavba rozhledny na Kostelním vrchu.
Dne 17. června 1906, v neděli o svatodušních
svátcích, se při příležitosti 100. výročí úmrtí Friedricha
Schillera konalo slavností otevření Schillerovy
rozhledny. A přibližně ve stejnou dobu byl odhalen
Schillerův kámen u Císařského mlýna.
Platforma rozhledny skýtá nádherný výhled na celé
městečko na Zlatém potoce, ale také panoramatický
pohled na Doupovské hory, Kadaňské středohoří ve
směru na Podbořany a Krásný Dvůr, přes Očihov do

údolí Zlatého potoka, Žateckou nížinu a dále na
Mostecké hory.

Slavnostní otevření Schillerovy rozhledny

Dne 4. června 1922 se konaly
oslavy 50. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů.
Sportovní spolek byl založen
dne 3. května 1924.
Již v roce 1928 bylo možné v
Kryrech tankovat benzín a naftu u
4 čerpacích stanic.
Dne 15. července 1928 se konala
krajská slavnost Spolku Němců v
Čechách.
Ve stejném roce zavřel politický
krajský úřad městské kino. Zavření
bylo nařízeno, protože dvakrát
nebyl doprovodný text zveřejněn i
v českém jazyce (česká menšina v
Kryrech měla tehdy podíl 11 %).
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Náhradou byly zavedeny divadelní večery, městské
kino obnovilo své programy opět až dne 8. prosince.
Dne 17. ledna 1929 byla založena poradna pro
matky.

19. 10. 1938 Josefa Schuldese starostou. Předtím byli
starostové a členové městské rady demokraticky
voleni. První členská schůze nacionálně-socialistické
strany NSDAP se konala dne 17. května 1939 v

Krajský úřad zadal v prosinci 1929 stavbu
mostu přes Zlatý potok s délkou oblouku 15,2 m
a šířkou vozovky 6,60 m a vydláždění krajské
silnice vedoucí městem. Dlažební kostky
pocházejí z lomů na žulu v Podbořánkách v jižní
části kraje. Zátěžová zkouška nového mostu
přes Zlatý potok, který postavila stavební ﬁrma
Brüder Giebisch, Žatec, byla provedena dne 11.
11. 1929. Most má nosnost 500 metrických
centů, to odpovídá 50 tunám.

Stavba mostu

V dubnu 1931 byla vybudována telefonní
centrála za 170.000 Kč.
Dne 19.3.1933 se v kinosále konaly Goetheho
slavnosti. Již od roku 1931 se zde promítaly zvukové
ﬁlmy.
Česká armáda vybudovala v roce 1936/37, stejně
jako v sousedních obcích, i na pozemcích v Kryrech
několik obranných bunkrů, podobného typu jako
Maginotova linie, proti případným útokům Německé
říše.
Známý biskup Dr. Alois Weber z Litoměřic zde dne
19. 9. 1937 uděloval poslední biřmování v Kryrech.
Dne 10. října 1938 vstoupila do městečka německá
armáda. Nově vytvořené vedení okresu jmenovalo dne

kinosále. Veškeré spolky byly zrušeny a jejich majetek
zabaven.
Začátkem října 1939 byla inscenovaná slavnost ve
stylu starogermánské slavnosti slunovratu.

2. světová válka si vyžádala v Kryrech více než 200
mrtvých (při počtu 2500 obyvatel v roce 1939).
Dne 7. června 1945 bylo u lesa u Podbořan
zavražděno 16 obyvatel Kryr německé národnosti.
V roce 1946 také zde začal odsun německého
obyvatelstva.

Připravil:

Martin Dressler
Z knihy
„Heimatkreis Podersam-Jechnitz“
přeložila Pavlína Klofáčová

10. říjen 1939

Fotografie: archiv M. Dresslera
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BOJOVALI ZA NAŠI SVOBODU
Již potřetí se letos na stránkách Kryrské rozhledny setkáváme se vzpomínkami na ty, kdo měli k
našemu městu blízký vztah a za naši svobodu v období 2. světové války bojovali.
Jedná se o pokračování publikace „Sborník podle vzpomínek pamětníků“ vydané k příležitosti 75.
výročí osvobození Československa a konce 2. světové války, které jsme oslavili v minulém roce.
Připravila paní Marie Čonková.

EMILIE RÉBLOVÁ – VASILENKOVÁ

(1923 – 2006)

Emilie Réblová se narodila 3. 11. 1923 v Malované na Volyni rodičům Jiřímu Réblovi a Heleně
Linhové.
Jiří Rébl (24. 4. 1900 Kopče – 2. 7. 1990 Podbořany)
byl učitel, spisovatel, básník, publicista na Volyni,
přispěvatel do týdeníku Věrná stráž, příslušník naší
zahraniční československé armády za druhé světové
války. Používal básnický pseudonym s přívlastkem
Volyňský. Byl také autorem Hymny volyňských Čechů.
Jeho otec Josef Rébl odešel na Volyň z obce Pnětluky a
matka Františka Lhotáková byla původem z Velkých
Kosic. Jiří Rébl měl pět sourozenců a jeho mladší bratr
Jan byl rovněž příslušníkem armádního sboru.
Manželka Jiřího Rébla Helena Linhová se narodila 20.
12. 1900 v Moskovštině, zemřela 22. 5. 1974 v
Podbořanech a její rodiče byli Josef Linha z Lhoty pod
Hořičkami a Anna Loudová z Kolínska. Manželé
Réblovi se po reemigraci usadili v Podbořanech. Měli
tři děti, Emilie provdaná Vasilenková, prostřední Lýdie
provdaná Vlasáková, 25. 1. 1926 Malovaná – 30. 9.
1984 Praha, sloužila jako podporučík v 1.
československém armádním sboru stejně jako její
manžel Rostislav Vlasák (1922 – 1978). Nejmladší
potomek Réblových byl syn Ing. Miroslav Rébl
narozený 25. 6. 1937 v Malované, zemřel 5.9.2014.
Emilie Réblová se provdala za Alexandra Vasilenka (2.
10. 1920 – 14. 11. 1971), který přišel po válce jako
učitel ze Zakarpatské Ukrajiny. V letech 1951 – 1967
bydleli Vasilenkovi v Kryrech. Alexandr zde působil
jako ředitel měšťanské školy od roku 1951 do roku
1953 a po sjednocení škol v letech 1958 – 1965 byl
ředitelem zdejší osmileté střední školy. Emilie
Vasilenková pracovala jako pedagog. Byla to velmi
oblíbená, hodná a milá paní učitelka, na kterou její
bývalí žáci s láskou vzpomínají. Vasilenkovi vychovali

Emilie Réblová - Vasilenková
dva syny, Alexandra a Jiřího. Mladší Jiří zemřel a starší
Alexandr žije s rodinou v Podbořanech. Manželé
Vasilenkovi jsou pohřbeni na hřbitově v Lánech,
Réblovi v Podbořanech.
Jiří Rébl sepsal kroniku svého rodu - KRONIKA
RODU RÉBL Z PNĚTLUK, KOPČE A MALOVANÉ Z ROKU
1935, která obsahuje i s obrazovou přílohou přes tři
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sta stran. V plném znění je publikována na stránkách
www.volynaci.cz.
Ve dvou následujících příbězích
popisuje životní osudy dcery Emilie a vojenskou
službu v řadách 1. československého armádního sboru
spolu s druhou dcerou Lýdií.

Příběh první – Naše dítky „Milenka“
Za 14 měsíců po svatbě potkalo nás první rodinné
štěstí, narodila se nám totiž dceruška Emilie dne 30.
listopadu 1923 a 23. prosince byla pokřtěna v
Nadčické církvi, kmotry byli Jaroslav Vlk a Antonie
Linhová. Velmi zdárně se vyvíjela, normálně rostla,
byla vždy baculatá a zdravá, vždy se usmívala a mívala
veselou náladu. Velmi brzy také začala mluvit a to tuze
správně, bez šišlání. Milenka byla od přírody tuze
schopné a chápavé děcko, učení básniček bývalo pro ni
hříčkou. Velmi ráda zpívala a mívala odmala pěkný,
příjemný hlásek a výborný sluch. Také měla nadání
malířské, velmi hezky kreslívala a malovala již jako
děcko. Pak výborně pokračovala v malbě jako žákyně
obecní školy a později jako studentka. V roce 1934
Milenka začala chodit do školy v Malované. Učila se
velmi dobře ze všech předmětů, takže přecházela

Rodina Jiřího Rébla na Volyni

každý rok do vyšší třídy. Za čtyři léta měla naši
obecnou školu ukončenou. Ve 4. třídě se učila také
soukromě německy. Když Milenka vychodila obecnou
školu v Malované, vykonala zkoušky do páté třídy v
Mlýnovské sedmitřídní škole. Zkoušky udělala velmi
dobře, avšak Milenku jsem zde neponechal, protože to
byla škola polská a mým přáním bylo, aby se
vzdělávala jako Češka v mateřské řeči. Převedl jsem
tedy Milenku do České matiční školy v Lucku. Zde
vychodila postupně 5., 6. a 7. třídu. Před ukončením 7.
třídy od půlročí jsem Milenku převedl do polské
sedmitřídky v Lucku, a to z toho důvodu, že polské
školní úřady dělaly jisté potíže českým dětem, které
měly vysvědčení ze školy státní při konání zkoušky do
gymnázia a také, aby se lépe vpravila do řeči polské.
Při návštěvě této školy chodila také na speciální kurz,
kde žáky připravovali speciální učitelé k vykonávání
zkoušek do gymnázia. Tehdy v Polsku byly založeny tzv.
„gymnazie zawodowe“, ve kterých žáci procházeli
program gymnázia obyčejný a přitom se učili
nějakému speciálnímu fachu. V Lucku toho času byla
založena dívčí gymnázia krejčovská, která měla velmi
pěkný dívčí program. Uznal jsem tedy za nejvhodnější
školu pro Milenku vlastně toto
gymnázium. V roce 1936 v měsíci
červnu vykonala Milenka zkoušky do
tohoto gymnázia. Ve stejném domě
byla zároveň také „bursa“, tj. internát
pro studenty. Za bursu se platilo 40
zlotých měsíčně, mimo to 6 zlotých
na potřeby k šití. Za vyučování se
platilo ročně 170 zlotých, já však,
jako státní úředník, jsem míval až 70
% slevy, tedy jsem platil 51 zlotých
ročně. To však platilo jen pro
studenty, kteří se dobře učili a
nesměli obdržeti z žádného
předmětu nedostatečnou známku. Na
gymnáziu se Milenka, jako vždy, velmi
dobře učila a normálně přecházela ze
třídy do třídy. Na tomto gymnáziu se
učila, bohužel, jen dva roky, jelikož
tehdy vypukla válka Německo –
polsko – sovětská a Polsko přestalo
existovat jako stát, tedy i gymnázium
zaniklo. V roce 1939, když Volyň byla
vtělena do sovětského Ruska,
všechny školy byly zreformovány.
Místo gymnázia byly zavedeny
„desítiletky“ a „technikumy“, tj. školy
střední – speciální průmyslovky.
Milenka tehdy vstoupila do Lucké
pedagogické školy (Učitelský ústav). V
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té škole se učila dva roky, jelikož vykonala zkoušky
přímo na druhý kurz, takže za dvě léta ukončila
všechny tři kurzy učitelského ústavu. V pedagogické
škole se učila také velmi dobře, takže byla
vyznamenána. Po celý čas studování na učitelském
ústavu bydlela Milenka a také její sestra Liduška na
bytu u tetičky Vlkové. Po ukončení třetího kurzu
vypukla nová válka Německo – sovětská. Při
bombardování Lucka Milenka uvízla v Lucku a teprve
na čtvrtý den se dostala domů přes Boratín a
Podlesice a s ní také chlapci Vlkovi a Liduška. Za vlády
německé Milenka obdržela učitelské místo na
sedmitřídní škole na Marušíně a učila tam celý školní
rok 1941/1942. Ve školním roce 1942/1943 vyučovala
do pololetí na ostrožské škole. Potom Němci školy
uzavřeli a učitelstvo chtěli odvézt do Německa na
práci. Mnoho cest a starostí jsem musel vynaložiti, než
se mi podařilo Milenku vysvoboditi z této trapné
situace, avšak díky mé usilovné snaze a dobré mojí
diplomacii jsem vše urovnal kladně a Milenka byla
ponechána jako pracovní síla na našem hospodářství
doma. Podruhé jsem měl nemenší starost s vyvezením
dětí do Německa v létě roku 1943. Jenže tehdy se
jednalo o obě dcerušky – Milenku i Lidušku. Obětoval
jsem znovu mnoho starostí, než jsem věc přivedl k
náležitému bezpečí. Tehdy mi pomohl sekretář
dubenského úřadu práce pan Antonín Péca, Čech, syn
mého kmotra Antonína Pécy, lékaře. Tento mladík byl
při registraci v Mlynově a sám děvčata propustil za
přímluvu. Ve školním roce 1943/1944 Milenka na
žádnou školu již nešla, jelikož v kraji bylo velmi
neklidno. Byla vnitřní válka mezi Ukrajinci a Poláky.
Také Němci zneklidňovali osady svými trestnými
expedicemi a školy vůbec nefungovaly, jelikož
učitelstvo se rozprchlo z míst do měst. Toho roku
Milenka vyučovala v Malované u Linhů a ve školním
roce 1943/1944 vyučovala za mne ve škole
malovanské asi tři měsíce až do příchodu sovětského
vojska na Malovanou dne 9. 2. 1944, když německá
armáda pronásledovaná Rudou armádou ustupovala
zpět na západ. Roku 1944 Milenka převzala ředitelství
školy v Malované po mně a to z toho důvodu, že v
březnu 1944 jsem odešel dobrovolně na frontu jako
příslušník čs. zahraniční armády v SSSR, která
pronásledovala vojsko fašistů ze sovětského Ruska.
Vyučovala zde do března 1947 a měla na škole také
jednu sovětskou učitelku. V roce 1947 po vítězném
ukončení války měla nastoupit repatriace našich rodin
do Československa. Milenka tehdy pracovala v
repatriační komisi v Dubně a potom, při stěhování do
Čech, byla vedoucí transportu volyňských repatriantů z
Malované a okolí. V Československu se Milenka ihned
hlásila do školních služeb. Zúčastnila se učitelských
kurzů pro repatrianty v Plzni a v Žatci a pak konala

učitelské zkoušky v Praze. Na škole vyučovala nejdříve
v Kryrech a pak v Očihově. Očihovskou školu dostala
již jako provdaná Vasilenková, po přestěhování ze
Slovenska do Čech. V prosinci 1967 před Vánoci se
Vasilenkovi stěhovali natrvalo do Jesenice, kde jim byl
přidělen čtyřpokojový byt s ústředním topením a zde
působili až do roku 1972. V roce 1972 se přesídlili na
Lány, kde zeť Saša byl ustanoven ředitelem devítiletky
a Milenka také zde vyučovala. Saša byl již delší dobu
nemocen a 14. listopadu1971 zemřel po těžké operaci
srdce v Praze a byl zpopelněn v Motolské kremaci.
Urna je uložena na hřbitově v Lánech. Jelikož do Lán
přišel nový ředitel, musela mu Milenka uvolnit
ředitelský byt. Výměnou jí dávali byt ve Mšeně,
Milenka se však přestěhovala do Podbořan, kde si
koupila rodinný domek. Vyučovala na Dvoutřídní škole
v Liběšovicích a po jejím zrušení na Zvláštní škole v
Podbořanech až do svého odchodu do důchodu.

Příběh druhý – Druhá světová válka

V březnu 1944 jsem odešel na vojnu a se mnou
také nastoupila do československé armády mladší
dcera Liduška. Byla studentkou a bylo jí 17 let.
Nastoupili jsme v Lucku. Já jsem byl přidělen do
funkce hlavního účetního při polních pekárnách 1.
brigády, která se pohybovala těsně za frontou a
zásobovala vojáky na frontě. Lidušku přijal sám
generál Svoboda za spoluúčasti poručíka Noska, který
se stal v Lucku manželem Liduščiny kamarádky
Mironové a byla přidělena k velitelství týlu 1. brigády.
Zde pracovala v kanceláři na hospodářské správě, kde
byl velitelem štábní kapitán Beran a vedoucím
kanceláře jeho družka paní podporučík Šuttová, dcera
mého bývalého přítele Jaroslava Perného z Kvasilova,
redaktora časopisu „Hlas Volyně“, do kterého jsem
hodně psal. Pan generál Svoboda měl jakýsi patronát
nad Liduškou a její šéfové o ni pečovali jako o svoji. S
nimi přišla až do Prahy v hodnosti rotného. Naše
vojenská anabáze byla velmi krvavá a těžká. Prvních
bojů se zúčastnili naši volyňští bojovníci ihned za
Luckem pod Torčínem, kde museli zasáhnout do bojů
ještě v civilních oblecích, když Němci zaútočili na Luck.
Útok Němců odrazili sice se slávou, ale mnozí z našich
zůstali na bojišti. To byl první bojový křest a první naše
oběti. Dne 5. 5. 1944 v pátek o páté hodině navečer
jsme vyrazili z Lucka na daleký přesun přes Ukrajinu
do Rumunska. Na naše místo do Lucka přišla polská
armáda, se kterou jsme se setkávali cestou přes
Ukrajinu. Během přesunu jsme zakusili německé
nálety, které se neobešly bez dalších obětí. Z Ukrajiny
jsme poté ve městě Kamenec-Podolský překročili řeku
Dněstr a vkročili do Rumunska. Táhli jsme přes
krásnou Besarábii až k hlavnímu městu Kišiněvu.
Odtud jsme měli postupovat do Maďarska, pak do
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Rakouska a přes Vídeň na Prahu. Stalo se však jinak.
Na Slovensku vypuklo povstání, kterého se zúčastnila
také naše druhá paradesantní brigáda. Dostali jsme
rozkaz změnit směr postupu. Byli jsme přiděleni k 1.
ukrajinskému frontu, kterému velel maršál Koněv, a
jako českoslovenští bojovníci jsme dostali za úkol
dobytí Dukly, vkročiti na Slovensko a postupovati k
Bánské Bystrici na pomoc povstání. Rychlými pochody

Dukelský hřbitov, byla nejkrvavější. Hrdinství našich i
sovětských bojovníků bylo neuvěřitelné. Celý měsíc
trvaly hrozné boje a nelze bylo Duklu dobýti. Až
konečně síly Němců byly vyčerpány a po strašlivé
dělostřelecké přípravě z naší strany Dukla padla dne 6.
října 1944. Zemřelo zde přes 70 000 sovětských hrdinů
a naše armáda ztratila celou třetinu vojáků. Z naší
rodiny zde padl švagr Václav Linha, synovec Antonín
Valenta z Moskovštiny, bratranec Václav
Lhoták z Kopče, bratranec Eman Rébl z
Lipjan a mnoho mých bývalých žáků z
M a l o v a n é . Po d o b y t í D u k l y b o j e
pokračovaly v Karpatech a nad řekou
Ondavou jsme byli znovu zastaveni.
Válčilo se zde za hrozných mrazů a sněhů
téměř dva měsíce. Teprve po vítězství
našeho dělostřelectva u Jasla a nesmírně
těžkých bojích se Němci dali na ústup a
opustili Karpaty. Zastavili se až na
Liptovsku, kde měli připravenou další
obranu nad Váhom a na úpatích Tater ve
směru Liptovský Hrádek – Mikuláš – Žilina.
Zde se znovu rozvířily tuhé boje a
Liptovský Svatý Mikuláš přecházel
několikrát z rukou do rukou. Při jednom
nenadálém vpádu hitlerovské rozvědky na
náměstí v Mikuláši zachránil velmi
nebezpečnou situaci můj synovec
podporučík Václav Linha, který okamžitým
zásahem své kulometné palby zničil celou
útočící skupinu a zastavil vpád německé
pěchoty do města (píše o tom generál
Svoboda ve své knize). Za toto hrdinství
byl vyznamenán válečným křížem a
povýšen na poručíka. Václav prodělal celé
tažení v předních řadách co ženista a
zahynul po válce co aktivní důstojník
československé armády, když se svými
Jiří Rébl s dcerou Lydií jako příslušníci armádního sboru
ženisty zneškodňoval miny v okolí Dukly.
Je pochován na hřbitově v Pšově u
Podbořan, kam jsme ho převezli z
jsme táhli přes Polsko od Sadagury, přes Ternopol,
Michalovců od Dukly a pohřbili se všemi vojenskými
Lvov, Jaroslavl, Přemyšl směrem k Dukle. Zde u města
poctami. Po pádu Mikuláše jsme byli zastaveni na další
Krosna byla provedena bojová příprava k útokům na
obranné linii u Strečna na Malé Fatře. Začínalo již jaro,
Duklu. Byl to úkol velmi nesnadný. Ještě žádná armáda
ale na horách bylo tolik sněhu, že nelze bylo
dosud Dukelský průsmyk nezdolala a to jsme měli
vytáhnouti na hory žádné dělostřelectvo. Byly
nyní za úkol my spolu s Rudou armádou. Dukla a
zmobilizovány na Liptovsku volské potahy a ty v
každá stezka, každá kóta a každý kámen byly
hlubokém sněhu dokázaly vytáhnouti dělostřelectvo
upevněny, zaminovány anebo zastříleny. Co se na nich
až na vrcholy Fatry. Koně ani traktory to nedokázaly. Po
objevilo, bylo podvrženo hrozné palbě německých děl,
těžkých bojích, které trvaly přes měsíc, Němci museli
minometů a kulometů. Každá kóta byla pevností a
ustoupiti. Bylo dobyto Strečno a Žilina. Pak zakrátko i
naše roty (i sovětské) se vracely z útoků takřka bez
Ružomberok a cesta na Moravu byla otevřena pro další
mužstva. Útok stíhal útok a krev tekla na každém místě
postup ve směru Brno – Olomouc – Kroměříž – Praha.
proudem. „Dolina smrti“, kde se nyní nachází náš
Tento postup byl mnohem snadnější, jelikož na
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Paní učitelka Emilie Réblová – Vasilenková
se svou třídou

rovinách měly možnost tanky, děla a vozy vyvinout
větší aktivitu a poražená německá armáda ztratila
veškerou svoji obranyschopnost. Poslední boj skončil u
Holešova na Moravě. Dne 9. května jsme byli ve
Frenštátě u Zlína. V noci se pojednou rozlehla salva,
chopili jsme se zbraní v domněnce, že zaútočili Němci
na naše útvary. Byli jsme však velmi mile překvapeni,
když palbu doprovázely další salvy a ze všech stran se
ozývalo zázračné, dlouho očekávané slovo: „mír“, je
konec války. Německo kapitulovalo. Byl všeobecný
jásot, objímání a gratulování k vítězství. Jásala celá
Morava a vítala naši a Rudou armádu v národních
krojích s písněmi. Do Prahy jsme táhli triumfálně, co
vítězové a ocitli jsme se v jejím objetí dne 11. května,
zahrnuti láskou a přátelstvím Pražanů a celého národa.
Praha zářila barvami národních krojů, záplavou trikolor
a rudých vlajek. Vzduch byl prosycen vůní kaštanových
květů. Byl pravý máj, pravý šťastný radostný máj, který
prožívali stejnou měrou i hrdinští osvoboditelé i
osvobození Pražané. Byl mír! Asi třetího dne po
příchodu o Prahy se konala slavnostní přehlídka
armády na Václavském náměstí. Přehlídku přijímal
prezident republiky Dr. Edvard Beneš s vládou a náš
velitel generál Ludvík Svoboda. Byl to nádherný
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nástup. Vojáci, osmahlí z bojů, ve vojenských
stejnokrojích prosáklých dýmem a kouřem statečně
vykračovali pražskými ulicemi za jásotu obyvatelstva.
Největší pozornost vyvolávali naši vojáci a vojačky.
Pražané nemohli pochopiti, odkud se vzala
československá armáda v cizině a jak to, že ti cizinci
tak krásně mluví česky. A když se pak dozvěděli, že jsou
to z 80% volyňští Čechové, synové a vnuci českých
emigrantů, vítali je na každém kroku, zvali je do rodin
a navazovali s nimi svá přátelství. Cítili jsme se doma.
Téhož dne odpoledne jsme byli pozváni na hrad, kde
nás vítal prezident Dr. Edvard Beneš s chotí Hanou
Benešovou. Na Hradčanech byl také přítomen vrchní
velitel americké armády generál Eisenhower se svojí
vojenskou suitou. V Praze jsme setrvali asi tři týdny a
měli jsme se zde opravdu dobře. Byl klid, nikdo
nestřílel a neumíral jako na frontě a člověk stěží věřil,
že vidí opravdový život normálních lidí a že se zase
stal opravdovým člověkem jako oni.
Podle vyprávění Jiřího Rébla v Kronice rodu Réblů a vzpomínek
potomků zpracovala

Marie Čonková
|
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NIKOLAJ HOLOVKA

(1916 – 1988)

Nikolaj (Mikola) Holovka pocházel ze Zakarpatské Ukrajiny, nejvýchodnějšího cípu bývalého
Československa – Podkarpatské Rusi – z vesnice Pryslip (Příslop). Tato ukrajinská obec, též horské sedlo v
nadmořské výšce 915 metrů spojující údolí řek Terebla a Teresva, se nachází ve Lvovské oblasti, nedaleko
polských hranic, 30 km od Volového a 160 km od Čopu, v pohoří Ukrajinské Karpaty – Východní Karpaty.

Krásná příroda, vesničky s dřevěnými domky a
kostelíky, sytě zelené louky, dřevařské cesty vedené
hlubokými zalesněnými údolími s divokými
bystřinami, rozlehlé poloniny, ale velmi těžký život! A
tak začátkem 20. století za času velkých
vystěhovaleckých vln odsud rodina Holovkových
odešla za živobytím do Ameriky, kde se v Boswellu,
stát Oklahoma, 12. 12. 1916 rodičům Ilko Holovkovi a
Anně Lednejové narodil syn Nikolaj. Emigrace a
odchody Rusínů za lepším životem v důsledku

neutěšené politické i průmyslové a
životní situace do Spojených států
amerických sílila zejména v předvečer
první světové války, kdy za oceán odjelo
více než 20 % obyvatelstva, zejména
mladých a schopných lidí. V USA
rusínští přistěhovalci vytvořili několik
krajanských svépomocných organizací,
zastřešených od roku 1918 Americkou
národní radou Uhro-Rusínů (ANRUR).
Holovkovi však v Americe nezůstali,
zřejmě emigrace nesplnila jejich
očekávání a vrátili se do Pryslipu, kde je
zastihl počátek druhé světové války. 14.
března 1939 zahájila maďarská armáda
invazi na Podkarpatskou Rus, která se
stala součástí Maďarska a zůstala jí až
do příchodu Rudé armády v roce 1944.
Nová vláda začala ihned s opatřeními
proti nemaďarským obyvatelům, tisíce
lidí byly zatčeny a desetitisíce uprchly
do oblasti Haliče, odkud je Sověti pod
nátlakem deportovali na Sibiř. Před
krutou smrtí nenašlo východisko ani
přes 100 000 Židů, z nichž většina
zahynula v koncentračních táborech.
Rodina Holovků projevila nesmírné
hrdinství, když před tímto
nemilosrdným osudem zachránila
židovského chlapce Hermana Freilicha,
který se narodil 14. 5. 1919 a žil ve
stejné vesnici. Díky statečnosti sousedů
přežil, na rozdíl od celé své rodiny, která
byla vyhlazena. Herman narukoval do nově se
formující československé vojenské jednotky v
Buzuluku 26. 9. 1943 pod kmenovým číslem 3.769/M
a v řadách 1. československého armádního sboru pod
vedením Ludvíka Svobody prošel vojenskými
operacemi přes Duklu až do Prahy. Po válce se
vystěhoval do USA do Chicaga, stýkal se s Nikolajem a
jeho rodinou, byl tu i na návštěvě. Základem
československé vojenské jednotky byli příslušníci
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polského legionu v Suzdalu, interbrigadisté ze
Španělska, Češi a Slováci žijící na území SSSR a
propuštění utečenci z Podkarpatské Rusi a to z
pracovních táborů, kam byli odesíláni s trestem tři
roky vězení za neoprávněné překročení hranic SSSR.
Také Nikolaj Holovka narukoval v Buzuluku dne 9. 3.
1943 pod kmenovým číslem 2.835/M v době, kdy se
jednotka stala 1. československou samostatnou
brigádou, aby se později v dubnu 1944 doplněná o
dobrovolníky z Volyně a osvobozené Podkarpatské
Rusi transformovala jako 1. československý armádní
sbor. Z domovské obce Nikolaje z Pryslipu vstoupilo do
armády celkem 136 vojáků, z tohoto počtu minimálně
35 už v Buzuluku od roku 1942 do roku 1943. Celkem
18 příslušníků armádního sboru z obce Pryslip položilo
své životy za naše osvobození. Také Nikolajův mladší
bratr Petr Holovka nastoupil do řad armádního sboru
28. 11. 1944 pod kmenovým číslem 21.253/M. Nikolaj
byl zařazen do 1. československé tankové brigády jako
tankista, prošel výcvikem v Novochopersku a v
Tanbově, zúčastnil se bojů o Kyjev, Bílou Cerekev,
absolvoval těžké bojové operace na Dukle a na
Slovensku až do Ostravy. Během války rozvážel také
pohonné hmoty, dělal řidiče i generálovi Svobodovi.
Na válečné hrůzy nerad vzpomínal, Dukla prý byla
politická věc. Vojenskou službu ukončil v hodnosti
poručíka, přímo zraněný nebyl, ale následky z války
(omrzliny a částečnou ztrátu sluchu) měl až do konce
života. Vyznamenání: Československá medaile za
zásluhy, Pamětní medaile československé armády v
zahraničí se štítkem SSSR, sovětský odznak Vzorný
tankista a řadu dalších.
9 . če r v n a 1 9 4 5 by l a m ez i p ř e d s t a v i te l i
Československa a SSSR uzavřena smlouva o
odstoupení Podkarpatské Rusi – Zakarpatské Ukrajiny
Sovětskému svazu. Smlouva byla za SSSR podepsána
M o l o t o v e m a z a Če s k o s l o v e n s k o Z d e ň k e m
Fierlingerem a Vladimírem Clementisem. V srpnu 1945
podepsal prezident dekret číslo 60, kterým zbavoval
obyvatele Podkarpatské Rusi československého
občanství.
To se samozřejmě velmi nelíbilo
příslušníkům 1. československého armádního sboru
rusínského původu. Později byl tedy vydán dodatek,
který dovoloval alespoň vojákům a jejich rodinným
příslušníkům ponechat si československé občanství. I z
tohoto důvodu se Nikolaj Holovka po válce nevrátil do
Pryslipu, také rodiče již zemřeli. Po demobilizaci se
usadil v Kryrech stejně jako mnoho dalších
spolubojovníků z řad armádního sboru ze Zakarpatí.
Začal hospodařit na zemědělské usedlosti číslo 349 a
přidělených polnostech. Oženil se s Ludmilou
Hauptmanovou narozenou 16. 4. 1920 v Kladně, její

rodiče byli František Hauptman z Dolní Libchavy u
České Lípy a Filomena Sochorová z Dubí. Ludmila
měla šest sourozenců, bratr Antonín Hauptman byl
německý námořník za 2. světové války. Holovkovi
nejprve soukromě hospodařili, později vstoupili do
zemědělského družstva. Nikolaj pracoval jako
mechanizátor a traktorista v rostlinné výrobě. Mezi
spolupracovníky byl oblíbený pro svou přátelskou a
otevřenou povahu a díky své mohutné postavě
dokázal vzbudit respekt a urovnat spory mezi
kamarády. Věnoval se myslivosti, byl včelařem a podle
vzpomínek starších občanů patřil mezi osobnosti,
které přispěly k rozvoji včelařství v Kryrech. K jeho
velkým chovatelským koníčkům se řadilo holubářství.
Na otázku příbuzných, proč si v Kryrech vybral právě
dům číslo 349 vždy odpovídal: „…protože tady byl
holubník“. S manželkou Ludmilou vychovali dceru Věru
(1947 – 2007) a dočkali se vnoučat. Vnučka Jitka
Bašková s rodinou bydlí v Kryrech, vnučka Jana
Zemanová u Českých Budějovic. V Kryrech zůstal po
smrti manželky i zeť Holovkových pan Jiří Ryšavý.
Nikolaj Holovka zemřel 2. 12. 1988 ve věku
nedožitých 72 let a byl pohřben se všemi vojenskými
poctami. Ludmila Holovková zemřela 26. 3. 1994. Oba
jsou pochováni v rodinném hrobě na hřbitově v
Kryrech.
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Podle vzpomínek Jiřího Ryšavého, zetě, a záznamů VÚA Praha a
Wikipedie zpracovala

Marie Čonková
Fotografie: archiv Jiřího Ryšavého a Jitky Baškové

Zadejte nebo vložte text

Zadejte nebo vložte text
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„LÉTO MÝMA OČIMA“ …
… FOTOSOUTĚŽ KULTURNĚ ŠKOLSKÉ KOMISE MĚSTA KRYRY
„Fotograﬁe je chodící oko. Klusající zřítelnice… Buď někdo vidí, co se má
fotografovat, anebo nevidí. Když to vidí, tak to uvidí i bez fotoaparátu; tím
aparátem to jenom sdělí. To je jako když má někdo myšlenky a píše je.
Píše už to, co měl dřív, než vzal pero do ruky. Kdežto někdo může mít v
každé ruce pět per a když nemá myšlenky, tak nemá co sdělovat.“

Miroslav Horníček

V letošním březnovém čísle Kryrské rozhledny vyhlásila kulturně školská komise našeho města
fotograﬁckou soutěž „O snímek roku 2021“, přičemž podtitul jejího druhého kola byl „Léto mýma očima“.

Uprostřed srpna bylo uzavřeno letní kolo naší
fotograﬁcké soutěže. Kryrská rozhledna si tímto
dovoluje představit tři snímky, které byly vyhodnoceny
jako nejlepší. Přidáváme také hodnocení našeho,
kryrského fotografa Petra Eisenhammera, který nejen
fotí dobře (fotí rád…), ale především fotograﬁi rozumí.

Uzávěrka třetího kola fotograﬁcké soutěže „O
snímek roku 2021“ s podtitulem „Barevný podzim“ je
15. listopadu. Kulturně školská komise se na vaše
obrázky už teď těší a já k tomu podotýkám, že podzim
bývá ta nejkrásnější modelka. Umí být totiž opravdu
neskutečně barevný ...
Pavel Ďuran

PETR EISENHAMMER:
První místo obsadil snímek „Jaký otec, takový syn" - jedná se o letní reportážní fotograﬁi, kdy se mi líbí obsah,
který zachycuje domácí atmosféru. Osobně bych snímek vyfotil z větší vzdálenosti, aby před tatínkem bylo o trochu
více místa. V levém spodním rohu „tahá“ za oči kousek červené skluzavky - v nějakém postprocesu by se dala snadno
zaretušovat. Všimněte si, že otec se synem mají i stejně zvednutou levou nohu - spoušť fotoaparátu cvakla přesně ve
správný okamžik, a to je pro reportážní fotograﬁi to hlavní.

Druhé místo uděluji snímku čmeláka, který opyluje kytku. Líbí se mi, že fotograﬁe není s vyloženou středovou
kompozicí a čmelák je umístěn spíš ve spodní části fotograﬁe. Fotka je v příjemných barvách. Možná by bylo lepší
fotku fotit pod větším clonovým číslem, aby měl čmelák zaostřená celá křídla.

Třetí místo si zaslouží fotograﬁe zahradního zátiší, kdy se mi líbí nápad, jen je pro mě obrovská škoda, že chata v
levém horním rohu není celá, osobně bych se snímek snažil pořídit, tak aby ta chatka byla na fotce dominantou možná by fotograﬁi více slušela kompozice „na výšku", která se běžně u podobných fotograﬁí používá. Určitě bych
příště na fotoaparátu nastavil vyšší clonové číslo pro vyšší ostrost v celé linii.
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1. místo: „Jaký otec, takový syn“ (Iva Hradilová)

Zadejte nebo vložte text

2. místo: „Čmelák“ (Petra Růžičková)

3. místo: „Zátiší s kopretinami“ (Hana Lehnerová)
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UKLIDILI JSME POD ROZHLEDNOU
Kryry, 29. květen 2021

17. dubna se chtěly Kryry zapojit do akce „Ukliďme Česko“ a uklidit si na Den Země, ale bohužel z
důvodu protiepidemiologických opatření se tato akce musela v našem městě přesunout až na 29. 5. Na
rozdíl od minulého roku se ale uskutečnila.
Uklízelo se v okolí rozhledny, a
tak byl sraz v 9.00 hodin u kostela.
Po deštivém období jsme měli
opravdu štěstí, protože ten den nám
počasí přálo. Na úklid slyšeli
převážně dětští sběrači, což nás
velmi potěšilo. Přišla parta děcek i s
kárkou, která si při focení zvolila
jméno „chajďáci“ a skupinka
kryrských spolužáků z Gymnázia
Podbořany. S radostí kvitujeme, že
se zapojili i jejich rodiče. Všichni ti,
kteří si vycházku v okolí Schillerovy
rozhledny dokázali spojit se sběrem
toho, co jiní již prázdné domů
neunesou, byli opravdu pilní a
snažili se. Uklidilo se tak stejně
odpadu jako v roce 2019.

Děkujeme panu Zadražilovi, který nám veškerý
sesbíraný odpad odvezl na sběrný dvůr.
Odměnou bylo občerstvení, za které děkujeme
Městu a také paní Kantové, která pro všechny upekla
vynikající Rafaelo řezy. Věřím, že to pro všechny bylo
příjemně strávené dopoledne.
Bohužel máme i negativní zážitek, o který se s
vámi chceme podělit. V den úklidu se měly uvést nové
„Pytlomaty“, kde by si lidé, kteří mají zájem mít své
okolí krásnější, mohli vzít pytel a rukavice a nasbírané
odpadky vložit do přichystané bedny. Ta nám ovšem z
místa u kostela zmizela již v den umístění. Tak jsme
usoudili, že ji zřejmě někdo potřeboval naléhavěji než
ti, co si ji tam nachystali.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří přišli a budeme
se těšit na příštím úklidu opět na viděnou.

Vladimíra Járová
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DĚTSKÁ RALLYE
Kryry, 29. květen 2021

Tato akce, které říkáme „Dětská rallye“, vznikla před více jak třiceti lety v hlavách některých rodičů
současných členů posádek jako způsob, jak si trochu pocestovat po republice, poznat zajímavé kouty
Česka - a hlavně udělat toto poznání zábavné i pro své děti. Tuto milou myšlenku nadále držíme i my,
současní závodníci a do konceptu „soutěže“ jsme postupem let přidaly téma rallye, kostýmy apod.

A jak to funguje? Humorným heslem soutěže je
„VÍTĚZ JE NA DRUHÉM MÍSTĚ“, protože naše pravidla
říkají, že kdo rallye vyhraje, za rok ji pořádá. Domů si
tedy zpravidla vítězná posádka neveze jen putovní
pohár a nedělní kocovinu, ale také spoustu starostí s
přípravami rallye a její realizací. Posádky v naší partě
jsou hravé, soutěživé a plné precizních
duší, plánování dalšího ročníku tedy
zabere nemálo času, aby byly všechny
detaily propracované a soutěž byla
zábavná; přesně šitá na míru
dospělým i dětem.

pracovat na svých kostýmech, scénkách a zdobení
vozů.
Závod samotný se jezdí koncem května či
počátkem června tak, aby už bylo relativně teplo (letos
byla příroda i na konci května proti) a jeho termín byl
blízko dětskému dni.

Úkolem pořadatele je tedy najít
téma takové, aby bylo zajímavé a
neopakovalo se, napasovat ho na
vybranou část republiky (ideálně také
takové místo, kde jsme ještě nebyli),
najít zde zajímavé lokality, k tomu
kemp pro cca 60 účastníků - a
připravit jednotlivé soutěže a hry. V
průběhu roku pak přicházejí
účastníkům indicie, na základě kterých
přijdou na téma rallye a mohou začít
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My jsme, jako pořadatelé 31. ročníku, vybrali
téma FOOD FESTIVAL. Jednak proto, že jídlo
máme rádi, nabízí netušené možnosti vytváření
úkolů a soutěží - a taky v tomto oboru částečně
p r a c u j e m e . J a ko l o k a l i t u j s m e v y b r a l i
Podbořansko, a to proto, že jsme tam ještě se
závodem nebyli a máme tu rodinné vazby. Kraj
známe, máme ho rádi, a tak jsme ho chtěli
ukázat také svým přátelům.
Ubytování jsme našli už na podzim roku
2020 na Račím Hradě v kempu, který je kouzelně
schovaný v lese a jehož majitelé nemají s ničím
problém, jsou milí a vstřícní! V průběhu podzimu
a zimy jsme objeli zastávky, které nám připadaly
atraktivní, naplánovali úkoly a pak bylo na čase
jen modlit se, aby nám covid dovolil se setkávat

a závod si užít - a to naštěstí vyšlo!
Součástí našich zastávek byl lom
u malé vesničky Bedlno, kde se
kdysi natáčela inscenace Radůz a
Mahulena s překrásnou Magdou
Vašáryovou a charismatickým
Janem Třískou v hlavních rolích.
Tady jednotlivé posádky lovily z
vody otázky na téma káva. Pak
následovala kryrská Schillerova
rozhledna, kde kopečky a pole s
rozkvetlou řepkou malují
přenádherné obrazy a kde kvůli
nám vstřícně otevřeli o hodinu
dříve, abychom vše naplánované
na ten den stihli. Dali jsme si
piknikový oběd u rybníka ve
Vrbiččce, navštívili zámek Valeč,
projeli se loďkou na rybníku v
Nepomyšli a učili se základy
stolování u jejich staleté lípy nad
rybníkem. Dalo by se v kraji
vymýšlet dál a dál, ale jedna
sobota je na vše, co je zde k vidění
bohužel moc málo.
Všichni jsme si závod užili a ani
ne zcela vlídné počasí nám náladu
nekazilo - soudě podle reakcí
posádek jsme jim ukázali nejen
krásný kus Česka, ale také milé a
vstřícné lidi, kteří v něm žijí.

Anna Skořepová
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TOHATSU FIRE CUP
Bechlín, 29. květen 2021

Na severu Čech odstartovala hasičská sportovní sezóna – Tohatsu Fire Cupem –
a kryrští dobrovolní hasiči tu nechyběli!
Této soutěže se mohou zúčastnit družstva složená z členů SDH Ústeckého kraje
a jde o jakýsi seriál.
Nad ním pak převzal záštitu hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.
Tohatsu Fire Cup je totiž na
severu Čech velice oblíbená série (mimochodem Tohatsu společně s Podřipskou a Krušnohorskou ligou
patří k největším soutěžím v požárním útoku na
severu Čech) a na první soutěž dorazil letos rekordní
počet třiadvaceti týmů.
Zbývá dodat, že bechlínský Tohatsu Cup byl roku
2021 první, přestože tady se letos začínat nemělo

(tato soutěž byla původně označena jako kolo druhé).
Kolo první bylo však v souvislosti s pandemií
koronaviru z původního termínu 8. 5. přesunuto až na
červen, tedy v Bechlíně se tento rok skutečně
zahajovalo.
Vše samozřejmě provázela přísná bezpečnostní
opatření, která bylo nutno dodržet.
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SDH KRYRY DĚKUJE
Poděkování nadaci Agrofert za ﬁnanční příspěvek
k pořízení nového vybavení pro naši jednotku.
Samozřejmě veliké díky patří také městu Kryry,
které doplatilo zbylou část.

klasickým způsobem: tedy ne roztahováním
hadic, ale jejich rozvinováním z kotouče.
Závod se zde, v Bechlíně, konal tradičně na
fotbalovém hřišti. I přes silnou účast šlo díky
dobré organizaci vše velice dobře, a tak soutěž,
která začínala o deváté ranní, mohla být
vyhodnocena ještě před obědem.
A jak kryrští dobrovolní hasiči v porovnání s
ostatními dvaadvaceti soutěžními týmy dopadli?
Obsadili krásné 2. místo za družstvem Vroutku, který
také spadá do hasičského okrsku Kryry - takže skvělý
výsledek pro celý okrsek.
Gratulujeme všem soutěžícím!

Podařilo se
nám tak pořídit
novou plně
profesionální
řetězovou pilu,
rozbrušovací
motorovou pilu,
plovoucí
motorové
čerpadlo GasAlert
MicroClipXL a
dva kusy
náhradních
tlakových lahví.
Děkujeme za podporu, které se nám dostává ze
strany města Kryry i lidí, kteří zde žijí!

Jaroslav Dejl
velitel

Matěj Prošek
www.hasicovo.cz
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DEN DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Kryry, 1. červen 2021

Den dětí oslavily děti naší mateřské školy v úterý 1. 6. Tedy v den, kdy se u nás tento svátek tradičně
slaví stejně jako v ostatních zemích východní a jihovýchodní Evropy (s výjimkou Maďarska, které den dětí
slaví poslední květnovou neděli) a také v Číně, v Mongolsku i dalších státech jihovýchodní Asie.
Samozřejmě, že ani v jiných
zemích nejsou děti o svůj svátek
ošizeny:
20. listopadu se kupříkladu Den
dětí slaví ve Francii a Španělsku, ve
Finsku, Švédsku, Šv ýcarsku, v
Chorvatsku, Slovinsku a Srbsku, na
Kypru, v Řecku nebo v Kanadě. Stejně
tak v arabských zemích, příkladně v
Egyptě či Spojených arabských
emirátech. Také v Izraeli nebo
Jihoafrické republice. V USA se
svátek dětí slaví druhou neděli v
červnu, ve Velké Británii a ve
Španělsku o měsíc dříve, tedy
druhou neděli v květnu. V Německu a
Rakousku pak tento svátek připadá
na 20. září.
Nejlépe jsou na tom pak děti v
Austrálii, tam totiž v říjnu slaví celý
dětský týden.
Tři třídy naší mateřské školy, to
byly tři jiné oslavy Dne dětí:
Nejmladší děti, „Broučkové“, měly
procházku za zvířaty na Malé straně.
jejich putování skončilo zmrzlinou.
Děti středního věku, „Motýlkové“,
zdolaly kopec až k rozhledně,
zmrzlinou nás pohostili manželé
Rubášovi – děkujeme!
Nejstarší děti (předškoláci) hledaly
poklad kolem rozhledny a zmrzlina
čekala i je.
Všem se den bez vycestování
mimo město moc líbil.

Věra Melicharová
| 49
!
|

Zaznamenali jsme

Kryrská rozhledna 3/2021

HAVRANÍ STOPOU
Kryry, 5. červen 2021

V sobotu 5. 6. odstartoval v Kryrech na náměstí již 36. ročník pochodu „Havraní stopou“, který opět
připravil náš Zdravotní klub. Po absenci této tradiční akce v minulém roce se tak vyznavači turistiky mohli
opět vydat na zhruba třináctikilometrovou trať vinoucí se krajinou pod Schillerovou rozhlednou.
Leccos však bylo jinak: bez obvyklého
nástupu účastníků, společné fotograﬁe i
tradičního prvního kroku v obří (papírové)
botě, kterým pravidelně pochod odstartoval
některý z představitelů vedení města, se
účastníci akce obejít museli. Od budovy
městského úřadu se tento rok odcházelo
totiž distančně: kdo mezi devátou a desátou
dopolední přišel, zaregistroval se a mohl
vyrazit po označené trati. Neuskutečnil se
pak ani závěr akce spojený obvykle s
hromadným opékáním buřtů.
Pochopitelně z epidemiologických
důvodů. Že pandemie koronaviru po hodně
nepěkné zimě a jaru ustoupila a na začátku
léta se v našich zeměpisných šířkách začalo
rozvolňovat samozřejmě neznamená, že
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Fotograﬁe Laurencie Heláskové

opatrnost není na místě. Samozřejmě tomu rozumí
především členové Zdravotního klubu Kryry.
Co ale zůstalo, to byla trasa, jejíž součástí byla řada
stanovišť, na kterých účastníci pochodu plnili určité
úkoly, za jejichž zvládnutí byli následně odměněni.

Jak se po roční pauze pochod líbil? „Dcera s
vnučkou na Havraní stopě byly,“ svěřila se mi například
jedna paní z Kryr, „jen je mrzelo to, že si neopekly
buřty, na ty se těšily. Ale malá dostala medaili a do
nedělního večera ji nesundala z krku.“
Zajímalo mě ještě, neboť pochod byl spojen i s
oslavou Dne dětí, co si účastnický
dorost (vyjma zážitků a medaile…) z
šestatřicátého ročníku Havraní
stopy přinesl. „Sirky, sirky s
obrázkem Schillerovy rozhledny,“
vypočítává paní… Děti a sirky? „Děti
ne, zápalky dostali dospělí,“ směje
se. „Holka přinesla želatinu. To je
strašně příjemné do ruky, ale
špatně se to pere, nechává to na
oblečení ﬂeky… prý se to má dát
předtím do mrazáku.“
Pro medaile, sirky a želatinu
snad zase napřesrok. A snad už i na
ty kýžené špekáčky!

Pavel Ďuran
Fotografie: Laurencia Helásková
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AHOJ ŠKOLKO, ŠKOLA VOLÁ …

… ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
Kryry, 17. červen 2021

Ve čtvrtek 17. 6. proběhlo v kulturním domě v Kryrech slavnostní
rozloučení s předškoláky. Netradičně s pohádkou a v jiném prostředí, než
je obvyklé.

Každoročně se loučíme s našimi předškoláky, kteří
opouštějí naši školu, ve velkém stylu. Letošní rok tomu
bylo jinak: díky covidu, který nám školu zavřel (či
omezil její provoz) na více než tři měsíce, jsme
nemohli jako v minulých letech připravit vystoupení s
dětmi. Na slavnostní akci tak děti shlédly pohádku,
kterou pro ně připravil někdo jiný. Kulturní program
ani pasování na školáky pak také neproběhlo jako
tradičně v areálu mateřské školy, ale v kulturním
domě.
Na školáky bylo ve zmíněný čtvrtek pasováno
třiadvacet nejstarších dětí naší mateřinky - od 1. 9.
2021 tak již nebudou hledat cestu do kryrské

mateřinky „Pohoda“, protože náruč jim otevře naše
základní škola.
Všem dětem v nové životní etapě hodně úspěchů!
Doufáme, že jsme v mateřské škole přispěli k jejich
dobré přípravě.
Všem rodičům přejeme, aby úspěšně zvládli
přechod dětí do nové fáze jejich života.
Všem společně pak přejeme především ZDRAVÍ - a
školní roky bez omezování docházky.

Jménem všech zaměstnanců MŠ Kryry „Pohoda“

Věra Melicharová
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PIRÁTSKÁ NOC V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Kryry, 27. červen 2021

V samém závěru školního roku, ve čtvrtek 27. 6., byla připravena velmi oblíbená akce, kterou
tradičně absolvují naše nejstarší děti, které mateřskou školu opouštějí. Přenocovat bez rodičů, to je pro
některé děti úplná premiéra a přenocovat ve škole zase velké dobrodružství.
V letošním roce zvolily paní učitelky téma pirátů,
ukrytého pokladu a tajných chodeb. Kouzelnému
pirátu Jackovi se ve školce ztratil poklad. Děti
převlečené za malé piráty se vydaly splnit úkoly pro
jeho nalezení. Mezi úkoly, které děti plnily nejenom na
zahradě, ale i uvnitř školy, patřilo přebrodit v malém
člunu moře plné žraloků, ulovit co nejvíce ryb, vylévat
vodu z podpalubí, dostat se ze zajetí a nakonec zabít
mořskou příšeru. U posledního úkolu, získali malí piráti
chybějící díl mapy a vydali se hledat ztracený poklad.
Malí pátrači vše najdou.
Hurá, tady je! Hra je u konce a poklad je úspěšně
objeven!
Do akce jsou tradičně zapojeny i maminky. Ptáte se
jak? No musejí pro děti připravit večeři. A protože
dětem přinášejí vše, co mají rády, nikdy nezůstávají
zbytky. Naopak, děti si nabízejí a dělí se s ostatními o
dorty, řízečky, lívanečky, ovoce…
Večer obyčejně končívá zkouškou odvahy malých
školáků - jít po tmavé chodbě do dalšího pavilonu a
zachránit paní učitelku, to chce velký kus odvahy!
Odměnou jim byla možnost si zatancovat nebo
nabatikovat tričko na památku.
No a pak už jen zazvonil zvonec a pirátské noci byl
konec.

Všichni odloučení zvládli na jedničku a než skončil
jejich pirátský sen, zakokrhal první kohout a za dveřmi
se tlačili nedočkaví rodiče.
Naše poslední slovo na rozloučenou:
Poděkování všem rodičům našich předškoláků,
vlastně již prvňáčků a přání:
Naše dveře se pro vás, milé děti, zavírají, ale jiné se
vzápětí otevřou. Čekají vás nová dobrodružství,
objevování, nalézání pokladů, boj s příšerami, vylévání
vody z podpalubí, hrdinné cesty…. a to vše patří k
dospívání.
Hodně štěstí na vaší plavbě životem, malí piráti!
To vám ze srdce přejí všichni zaměstnanci Mateřské
školy „Pohoda“.

Jménem všech zaměstnanců MŠ Kryry „Pohoda“
Kateřina Krobotová
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DEN DĚTÍ VE STROJETICÍCH
Strojetice, 28. srpen 2021

Všechno to bylo původně plánováno jinak. Den dětí ve Strojeticích (stejně jako ve Stebně) byl
plánován na sobotu 26. června, nicméně se ani jeden z nich neuskutečnil.

Ve Stebně z pochopitelných důvodů: tam – a my
jsme se tomu na stránkách Kryrské rozhledny v jejím
úvodu poměrně podrobně věnovali – se to realizovat
prostě nedalo, ve Strojeticích, ať jakkoli nezasažených
ničivou větrnou smrští, byl dětský den odvolán také z
důvodu nepříznivého počasí. Tady totiž lilo tak, že se
fotbalové hřiště a jeho bezprostřední okolí, kde se
akce měla odehrát, proměnilo během pár minut v
regulérní bažinu. A samozřejmě i spousta
Strojetických byla pomáhat ve Stebně.
Děti si tak na svůj den musely počkat až na konec
prázdnin. A jestliže jsme minulá léta nadávali na
nedostatek vody, tento rok jsme se jí dočkali mírou
vrchovatou. Akce tedy plánovaná na fotbalové hřiště
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Fotograﬁe Laury Heláskové

byla kvůli hrozícímu dešti
operativně přesunuta do
strojetického kulturáku. Sice tak
byla ochuzena o některé
disciplíny, které se prostě v
interiéru konat nemohou,
přesto byla úžasná a děti si jí
náramně užily.
A že jich bylo!
Po d ě kov á n í t a k p a t ř í
Osadnímu výboru
Strojetice, který připravil
pro své nejmenší
skvostné odpoledne.

Pavel Ďuran
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KRYRY 3 X JINAK ...

… ROZHLEDNY V POHYBU
Kryry, 12. červen 2021

Za podpory města Kryry proběhl v sobotu 12. června 2021 v našem městě již třetí ročník běžeckého
závodu „Kryry 3 x jinak“, který je součástí seriálu „Rozhledny v pohybu“. Zúčastnilo se ho letos 24 borců, z
toho 16 dětí a 8 dospělých. Do Kryr pod Schillerovu rozhlednu dorazili závodníci z Domažlic, ze Stříbra a
Plzně, Rokycan či Dehtár. Také ze Stodu, Bublavy nebo Stříbrné.

Dlužno však podotknout, že my jsme jako
pořadatelská obec tentokrát účastnicky selhali. A to i
přes skutečnost, že pro svoje závodníky hradí
startovné město. Čest Kryr tak v tomto ohledu
zachraňovaly jenom naše děti – Terezky Dolejšová a
Rubášová, Pepík Vágner a Dan Karel Rubáš.
Mimo soutěž si pak vyzkoušela vyběhnout na čas
127 schodů Schillerovy rozhledny Míša Dolejšová –
zvládla to za 44 sekund.
Dětská trať – nešplhá až k Schillerově
rozhledně – je situována u paty Kostelního
vrchu (vede z náměstí Československé armády
ke kostelu a zpět) a měří 380 m. Nejmladší
závodníci okruh zdolávali jednou, starší ročníky jej
proběhly dvakrát.
Tratě dospělých běžců pak byly tři:
První vedla z náměstí po cestě, kterou se k
rozhledně dostanete autem – ta je dlouhá 1.270
m.
Nejlepší ze startovního pole to dokázal za
neuvěřitelných 5 minut a 12 vteřin.
Druhá pak vede po stezičkách Kostelního
vrchu; je sice kratší, ale výrazně strmější – měří
770 m. Když jsem se pak ptal účastníků závodu, která z
tratí byla pro ně náročnější, svorně odpověděli, že ta

Dan Karel Rubáš

delší, ať jakkoli pozvolnější. Což pro mne osobně bylo
překvapení – já jsem k Schillerově rozhledně pěšky
vystoupal několikrát (zbaběle jsem nikdy neběžel,
neboť to je činnost, u které bych bídně zahynul…),
jednou dokonce tou strmější cestou. Ušlechtilejší se
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TISKOVÁ ZPRÁVA

mi ale zdála varianta sice
téměř dvakrát delší, ale
pozvolnější.

V sobotu 12. června 2021 se v Kryrech konal třetí ročník běhu Kryry třikrát
jinak. Tento závod je součástí seriálu běhů Rozhledny v pohybu a je originální
kombinací tří kratších běhů, které mají cíl u krásné Schillerovy rozhledny.

Cesta vzhůru Kostelním
vrchem nejlepšímu borci
trvala 4 minuty a dvě vteřiny.

Na start se za teplého počasí postavilo 24 závodníků: 8 v hlavním závodě a 16
na dětských tratích.

Poslední etapou
tohoto závodu pak
bylo zdolání 127
s c h o d ů S c h i l l e r ov y
rozhledny. Já je chodím
hodně dlouho, neboť pro
jistotu prohlížím obrázky po
zdech, které pouť lemují.

V Kryrech se závodilo v distancích 1,27 km (závod s hromadným startem) 770 m (intervalový běh) – 127 schodů rozhledny.
Děti soutěžily na okruhu ve městě pod rozhlednou. Dětské kategorie vyhráli
Jan Štěřík (TJ Horal Stříbrná), Lucie Tromhenčuková (Ski Klub Bublava), Dan Karel
Rubáš (Kryry), Tereza Šturmová (TJ Sokol SG Plzeň-Petřín), Vojta Zeman a Lucie
Brichcínová (oba AC Falcon Rokycany).
Nejlepšími běžci v závodě mužů byli první Lukáš Kopča (TJ Baník Stříbro) v
čase 9:33 min, druhý
Jan Černý z Dehtár v
čase 12:50 min a třetí
Vlastimil Kubal ze
Stodu v čase 14:55
min.
První ženou, která
doběhla v čase 10:53
min, byla Soňa
Müllerová (TJ Baník
Stříbro), druhou byla
Barbora Šturmová
(Forrest Gump Team –
10:55 min) a třetí
Tereza Šturmová (TJ Sokol SG
Plzeň-Petřín, 13:48 min).
Vítězný muž i žena vytvořili
nové traťové rekordy.
Speciální poděkování patří
členům SDH Kryry, kteří vydatně
pomohli s organizací.
Závod v Kryrech byl letošním
třetím závodem seriálu Rozhledny v
pohybu. Pokračovat bude dalšími
závody v Tachově na Vysoké, v
Mariánských Lázních na Hamelice, v
Aši na Háji, v Plzni na Krkavci a v
Praze na Petříně.

I pro trénovaná těla byl výběh
na Schillerovu rozhlednu
vysilující záležitostí

Ing. Roman Sladký
Pro Sport Activities
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Zvládnout se to dá ale za
půl minuty!

Výsledky celého sobotního
klání, v podstatě „dobytí“ naší
kryrské princezny, najdete v
tiskové zprávě, kterou na
stránkách našeho časopisu
samozřejmě uvádím.
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Já sám bych si dovolil (mimo oﬁciální protokol)
zmínit jednoho ze závodníků, který dle mého názoru
získal absolutorium: tím je teprve devítiletá slečna
Tereza Šturmová z TJ Sokol SG Plzeň – Petřín (do Kryr
přijela závodit s maminkou a mladším
bráškou).Absolvovala nejenom běh ve své dětské
kategorii – ve které také závod vyhrála - ale jako
jediná z dětí i všechny trati dospělých. Tady z osmi
startujících dokázala závod dokončit na celkovém 5.
místě!

Celkový vítěz závodu:

Lukáš Kopča
(TJ Baník Stříbro)

Tereza Šturmová

Co říci závěrem? Počasí přálo –
chvílemi vysvitlo
sluníčko, chvílemi bylo Fotogalerie
pod mrakem. Organizace
byla tradičně prvotřídní,
podle předem avizovaných časů
startů jednotlivých disciplín jste si
pomalu mohli řídit hodinky.
Jediným stínem na celém Video
závodě pak byl už onen
jednou zmíněný fakt, že účast
byla skutečně slabá. Dokonce
jsem zapochyboval i o tom, že se příští
ročník v Kryrech vůbec uskuteční.

„Pominu-li ﬁnanční ztrátu akce,“ řekl mi k tomu Ing.
Roman Sladký, který závody ze seriálu Rozhledny v
pohybu organizuje, „nejvíc je mi líto energie všech, kteří
se na akci podílí – to se týká nejenom organizačního
týmu Pro Sport Activities, ale i lidí z vašeho města. A vše
to pak děláme pro pouhých 20 běžců.
Na druhou stranu pak vidím entuziasmus váš všech,
kteří se na akci podílíte, a fakt, že Schillerova rozhledna
patří mezi mé nejoblíbenější a v Kryrech to mám rád. Vše
to mě pak utvrzuje v pokračování i příští rok.“
Za rok tedy na shledanou!

Pavel Ďuran
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PLÁŽOVÝ FOTBAL
Kryry, 10. červenec 2021

Turnaj v plážové kopané má za sebou svůj první ročník. V sobotu 10. 7. se odpoledne v areálu SK
Havranu Kryry představili nejenom muži, ale i jedna žena. Soutěžila čtyři fotbalová družstva, která na
perfektně připraveném hřišti předvedla řadu kvalitních fotbalových bitev.
Turnaj svého vítěze poznal v
podvečerních hodinách – z vítězství se
radovali členové týmu Swedisch (Riedl
František, Dočkal Lukáš, Nítek Michal,
Leitermannová Kristýna).
Na druhém místě se umístil (jen o
lepší skóre) tým Něminátorů, na třetím
místě družstvo GOATS a na posledním
čtvrtém místě tým Galactios.
Po skončení turnaje následovalo
příjemné posezení u zlatavého moku a
dobrého občerstvení.
Individuální ceny:
Talent turnaje - Špeta Jan
Překvapení turnaje - Riedl František
Hráč turnaje - Leitermannová Kristýna

Děkujeme všem za účast, Romanovi Vobořilovi za
odpískání celého turnaje.

Dřevák turnaje - Hájek Lukáš

PLÁŽOVÝ FOTBAL
(neboli „bosá liga“)
Anglicky Beach soccer je plážový kolektivní sport, který se
hraje na pískovém hřišti.
Vzhledem k tomu, že přihrávání na hlubokém písku je
podstatně fyzicky namáhavější a technicky obtížnější, než je
tomu na fotbalovém trávníku, je hra obvykle mnohem
svižnější a zpravidla podstatně techničtější než u klasického
fotbalu nebo i v sálové kopané. Méně se zde přihrává a velmi
často se zde střílí na bránu (a to velmi často přímo ze
vzduchu).
Protože dopad do měkkého písku tolik nebolí a nehrozí
zraněním jako při dopadu na trávník nebo na podlahu, jsou
při špičkovém provedení plážového fotbalu k vidění různé
technické ﬁnty, triky a ﬁnesy, fotbalové parádičky (například
častá střelba přes hlavu - tzv. nůžky), zápasy jsou díky tomu
divácky poměrně atraktivní.
Hráči zde vůbec nepoužívají žádné kopačky, hrají bosí.

Druhý ročník se uskuteční v sobotu 9. 7. 2022.
Lukáš Hájek
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O POHÁR STAROSTY …
… 16. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE
Kryry, 17. červenec 2021

V sobotu 17. 7. se na hřišti v areálu naší základní školy odehrál již 16. ročník nohejbalového turnaje
„O pohár starosty“. S tradiční hlavní cenou, „pohárem“, který žádným pohárem není, neboť je replikou
Schillerovy rozhledny ze zrcátek z kryrské sklárny, na tradičním místě a opět v netradičním čase.

V naplánovaném termínu 26. 6. – i ten byl kvůli
koronavirovým opatřením oproti květnovému
standardu stejně jako v loňském roce posunut) se však
turnaj neuskutečnil kvůli stebenským událostem
(Kryrská rozhledna o nich píše na str. 3), musel se tedy
odehrát o prázdninách, v době dovolených.

Vítězem této sportovně společenské akce se
tentokrát stalo družstvo AGC Kryry (ve složení Radek
Goldšmíd, Petr Lávička, František Jankovič a Josef
Vágner), 2. místo obsadilo družstvo Frantíků (otec a
syn František Lorenc a Štěpán Turbák), třetí příčku pak
Shrek team (Jan Strejc, Ludvík Reniš a Petr Toth).

Účast sedmi mužstev tak lze považovat za úspěch,
byť byly doby, kdy se turnaj musel hrát na dvou
nohejbalových hřištích, aby se vůbec stihl odehrát.

Pavel Ďuran
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ALCOHOL CUP
Kryry, 24. červenec 2021

V sobotu 24. 7. se do areálu SK Havranu Kryry sjeli sportovní nadšenci z Kryr i blízkého okolí, aby si
užili den plný fotbalu a zábavy. Konal se tu totiž 9. ročník Alkohol cupu.

příjemném posezení s lidmi, se
kterými se sejdeme jednou do roka."
Letošní ročník byl velmi zajímavý,
co se týče výkonů na hrací ploše.
Poprvé vyhrál turnaj tým Dřeváků,
což je historický úspěch tohoto
velkého družstva. Na to se bude
dlouho vzpomínat. Děkuji svému
týmu za krásné první místo a za
krásný předčasný dárek k letošním
narozeninám."
Někteří účastnici si odnesli také
individuální ocenění.
O večerní program se postarala
kapela FERNETIC, která je dnes již
tradičně nedílnou součástí turnaje a
která byla opět úžasná.
Konečná tabulka:
V letošním ročníku o účast projevilo zájem šest
týmů, což je pro pořadatele optimální číslo a díky
tomu mohou být i jiné disciplíny.
Hrálo se systémem „každý s každým“ a dobrá
zpráva je, že všechny zápasy proběhly v naprosté
pohodě.
„Přátelé, kamarádi a všichni, kteří se účastnili 9.
ročníku Alkohol cupu,“ řekl po skončení turnaje Lukáš
Hájek, „chtěl bych i touto cestou moc poděkovat
hlavně Petrovi Starému, který zajišťoval veškerý servis
pro hráče a jejich kamarády. Další poděkování patří
Romovi Vobořilovi a rozhodcovskému týmu, jak celý
turnaj odpískali a organizačně zvládli.

Na závěr všem ještě jednou velké díky a těším se
na jubilejní, 10. ročník Alcohol cupu.

Jak všichni víme, turnaj není jen o fotbalu, ale i o
dalších disciplínách. Také to je o přátelské atmosféře a
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PIVNÍ BĚH
Kryry, 14. srpen 2021

Sportovní nadšenci a příznivci zlatavého moku uspořádali již 4. ročník pivního běhu kolem
Schillerovy rozhledny.

Tento rok se tohoto netradičního klání zúčastnilo
sedm dvojic. A čekala je trať vskutku obtížná. Ono totiž
běžet, navíc tentokrát skutečně v úmorném vedru, na
stanovišti – a bylo jich šest - do sebe co nejrychleji
naklopit půllitr piva a běžet, navíc k Schillerově
rozhledně do kopce, to opravdu vyžaduje náturu
sportsmana a tělo zocelené tvrdým tréninkem!
Šestero stanovišť reprezentovalo degustaci šesti
různých druhů piv. I to může být problém. Zvláště když
na zastávce v letním kině, kde v době závodu probíhal
letní festival Kryrský Krák, čekal na soutěžící Pivního
běhu „Bobův speciál“, jedno z nejsilnějších piv, které
jsme pro soutěžící připravili.
Do cíle doběhli všichni soutěžící. Nikoli
samozřejmě zcela střízliví, sympaticky „naváto“ měli
všichni, ale bez sebemenšího zranění, zdrávi. Obávám
se přitom, že zpátky do Kryr po absolvování této trati a
s takovými stanovišti už museli všichni závodníci tak
trochu klopýtat.
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Jako první se umístili pánové Patrik Grzywacz a
Vojtěch Bělíček, kteří letos běželi poprvé. Stříbro
vybojovali rovněž nováčci - Standa Žambůrek a Tomáš
Musílek. Třetí místo pak obsadili bratři Lassasové.
Tak trochu perlička: o náročnosti závodu svědčí
ten fakt, že časový rozdíl mezi prvním a posledním
místem byl sedmdesát minut.
Já bych si na závěr tohoto příspěvku dovolil velmi
poděkovat všem závodníkům za účast (kam se na náš
pivní běh hrabe třeba Železnej muž… fakt to pod
Schillerovou rozhlednou neměli jednoduché), také
těm, kdo mi s akcí pomáhali.
Nesmírně si vážím spolupráce s týmem LEKAF a
pevně věřím tomu, že ta bude i nadále pokračovat.

Lukáš Hájek
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SK HAVRAN KRYRY …

… A TÝM

Tradiční letní příprava byla zahájena 12. 7. společně s některými hráči dorostu.
Do přípravy nastoupilo 25 hráčů. V týmu je sice pár
zkušených mazáků, je tady ale spousta mladých kluků
– jsou dobří a mají velkou šanci nastupovat
pravidelně za A tým. Věříme, že budou mít dostatečnou
motivaci toho využít.
První týdny jsme se snažili mít každý všední den
tréninkovou jednotku, přičemž postupně ubíráme,
abychom se dostali do rytmu, který bude během
soutěže. K dispozici nám byly různé povrchy, které
jsme využili. Pár výběhů kolem Schillerovy rozhledny,
silové tréninky na písku, který máme k dispozici přímo
v areálu, a samozřejmě travnatý povrch.
V první fázi letní přípravy jsme spokojeni, ale brali
bychom lepší účast u starších hráčů, i když je to těžké
z důvodu práce, rodiny, zranění a letní dovolené.
Letní příprava proběhla pod vedením Romana
Vobořila a Davida Hájka, kteří budou spolupracovat
celou sezónu a s nimi celý realizační tým, který si
vybrali.
Odchody z našeho týmu máme dva: jedním z nich
je Pavel Nováček, který posílí nedaleký Petrohrad,
přičemž bude docházet na tréninky k nám, aby
nestagnoval ve svém vývoji. Dalším hráčem, který
odešel na půlroční výpomoc do Vroutku, je Lukáš
Němčák.
Posily do našeho týmu žádné nemáme, chceme
dávat šanci především našim odchovancům a mladým
hráčům. Do Kryr se vrátil jen Jakub Sýbek, ale jeho
začlenění do týmu ztroskotalo na jeho zdravotním
stavu. Všichni mu přejeme brzké uzdravení a hlavně
chuť se znovu ukázat na trávníku.
Postupně se dostaneme na číslo 16 - 20 hráčů, s
nimiž budeme chtít bojovat v soutěži a předvádět
kvalitní podívanou.

17. 7. 2021: Turnaj Lišany - 1. místo
K první zkoušce v letošní přípravě zajížděl A tým
na turnaj do Lišan. Kluci do turnaje vletěli hned
výhrou nad výběrem Rakovnicka 5:2. Druhé utkání
zvládli také velmi dobře, porazili domácí borce 3:1 a
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mířili za vítězstvím v turnaji. Poslední
utkání vyhráli nad dorostem T.
Rakovník 3:0 a mohli slavit
prvenství v turnaji.
Roman Vobořil: „Musíme si
přiznat, že jsme neměli na
tomto turnaji pořádného
soupeře a vlastně bylo povinností
tento turnaj vyhrát. Turnaj nebyl až
na takové úrovni, co se týče herního dojmu.“
Nominace hráčů na turnaj: Mokroš Petr, Špeta Jan, Grzywacz
Patrik, Jambor Richard, Kodejš Jakub, Žambůrek Stanislav,
Vašek Lukáš, Vysočanský Josef, Kohout Josef, Stránský Martin,
Grzywacz Patrik, Kruml Vojtěch, Nekola Jakub, Heský Petr,
Němčák Lukáš

31. 7. 2021: Kryry - Plasy - 3:3
(branky: Vašek, Kohout, Vašek)
Druhé utkání odehrál A tým proti výběru Plas,
účastníka I. B třídy v Plzeňském kraji.
Roman Vobořil: „Do zápasu jsme nastoupili v
klidném tempu, hru soupeře jsme vyrovnali až ve
dvacáté minutě. Každopádně jsme měli postupem
času více ze hry, postupně se plnily i konkrétní úkoly.
Všechny tři góly jsme obdrželi po chybách v defenzivě,
kterých se pro příště musíme vyvarovat. Druhý poločas už
byl výrazně lepší.“
Jakub Lasssas: „Jsme poměrně mladý tým čekal
bych tam větší nasazení, zvláště u mladých, kteří
makají v přípravě na 100%.“
Nominace hráčů na utkání:
Hájek Lukáš, Lavička Petr,
N í t e k M i c h a l , Ko d e j š
Jakub, Žambůrek
S t a n i s l a v, J a m b o r
Richard, Vašek Lukáš,
Vysočanský Josef, Kohout
Josef, Reininger Aleš,
Krupička Matyáš, Němčák
Lukáš, Nekola Jakub, Stránský
Martin, Toth Petr, Grzywacz Patrik
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7. 8. 2021: Nejdek - Kryry - 8:5

Byla to třetí a zároveň nejtěžší zkouška pro náš poměrně mladý tým. Dojížděli jsme na utkání do dalekého
Nejdku, účastníka Karlovarského krajského přeboru. Po zápase se odjíždělo na teambuilding do Žďáru u Jesenic na
paintball, který zařizoval Leoš Krupička.
FK Nejdek: „Do Nejdku přijel na přípravné utkání premiérově kolektiv z Kryr. Jedná se o mladé, pohyblivé družstvo,
které se v Nejdku prezentovalo sympatickou hrou.“

14. 8. 2021: Kryry – Vilémov - 6:5
V sobotu 14. 8. 2021 jsme odehráli generálku před startem soutěží proti týmu Sokol Vilémov, který hraje okresní
přebor v Chomutově.

V sobotu 21. 8., těsně před uzávěrkou zářijového čísla Kryrské rozhledny, odehrál A tým své první mistrovské
utkání v Lounech.

Více informací až v prosincovém vydání městského zpravodaje.
Lukáš Hájek
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilejní věk 70, 75 a od 80 každý rok

Gratulujeme

ŽIVOTNÍ JUBILEA V ČERVNU, ČERVENCI A SRPNU
Červen

Červenec

Srpen

Kryry
ŠIMKOVÁ MIROSLAVA

ČERNÁ VLASTA

DADLÍK JINDŘICH

VLKOVÁ INGRID

KOVÁŘÍK JAROSLAV

KORECKÝ JIŘÍ

ŠIMÁKOVÁ EVA

CINKOVÁ MARIE

PAZDERKOVÁ MARIE

KRAJC LADISLAV

SOUŠEK JOSEF

KOVAŘÍKOVÁ EVA

BETLACHOVÁ MARIE

HOŤEK PETR

VANTOLOVÁ JOLANA

PEKÁR JAN

STAŇKOVÁ ANNA

HACHOVÁ VLASTA

MARŠÍKOVÁ VĚRA

SEEMANN OLDŘICH

HUBALÍKOVÁ JAROSLAVA

ARCHMANOVÁ GERTRUD

REININGER ONDŘEJ

JESCHKEOVÁ ZDEŇKA

JANOTA FRANTIŠEK
ŠVECOVÁ ZDEŇKA

Strojetice
ZETEK VÁCLAV

KŘÍŽKOVÁ STANISLAVA

Stebno
SAILEROVÁ KRISTÍNA

Běsno
FUNFEROVÁ ANNA

ELIÁŠOVÁ ALENA

DRIML JIŘÍ
DRAHOVZALOVÁ HANA

Vzpomínáme
„ROKY TIŠE PLYNOU JAK KLIDNÉ ŘEKY PROUD, JEN BOLEST V SRDCI ZŮSTÁVÁ A NEDÁ ZAPOMENOUT."
Dne 21. 7. 2021 jsme vzpomněli nedožitých 73. narozenin paní

MARIE SCHIEFERDECKEROVÉ z Kryr.
Za tichou vzpomínku všem, kdo ji znali a měli rádi, děkují manžel, děti, vnoučata i pravnoučata.
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ZLATÁ SVATBA
„Slíbili mi – jako dárek k zlaté svatbě - překvapení. Nevím, jestli to vyjde, jestli je právě
tohle ono překvapení, ale já mám takovou touhu, sen. Chtěla bych se jet podívat tam, kde
jsem jako mladá holka žila, kde jsem vyrůstala. Na Slovácko, do Krhova. Nevím ale, jestli
zrovna tohle dostanu… moc bych si to přála!“
Alena Burešová,
polovina července 2021

Strojetice, 24. červenec 2021

Svatba je jednou z nejvýznamnějších životních událostí. Není proto divu, že většina manželských
párů si každoročně připomíná den, kdy si před oltářem slavnostně řekli své „ANO“ a započali společnou
cestu životem.
Třeba právě proto, že zlatá svatba je čím dál
výjimečnější událostí. Sňatků osmnáctiletých či
dvacetiletých je jako šafránu a pětatřicetiletí
novomanželé příliš šancí dožít se společné padesátky
nemají. Navíc se u nás podle aktuálních statistik
rozpadá téměř každé druhé manželství (průměrná
délka svazku je zhruba třináct let).

bývaly tu i taneční seance. A tady se prvně viděli…
láska na první pohled? Tomáš po více než padesáti
letech souhlasí – a dodává: „Jednoznačně. Ona byla z
těch dvanácti moravských děvčat totiž nejhezčí!“
Jejich druhé setkání bylo doslova cestovatelským
dramatem. Tomáš se totiž vydal na návštěvu za svou
vyvolenou, přičemž mu ujel rychlík.

Manželé, kteří spolu v dobrém i zlém vydrží
dlouhých padesát let, jsou tak čím dál větší vzácností.
Na Kryrsku takové máme. Alena
a Tomáš Burešovi žijí v domku ve
Strojeticích a v sobotu 24. 7. spolu
se svou nejbližší rodinou zlatou
svatbu oslavili. Podotýkám, že v
naprosté fyzické i duševní svěžesti.
Neuvěřitelné přitom je, že jejich
známost netrvala dlouho. Láska na
první pohled? „Určitě,“ směje se pan
Tomáš, když sedím na zahrádce
jejich domku.
Alena pochází ze Slovácka,
Tomáš z Prahy. Prvně se viděli tak, že
děvčata z prostějovského učiliště
vycestovala do Prahy na zájezd.
Dopoledne obrazila kulturní
památky, po obědě se uchýlila do
Slovanského domu. Ve „Slováči“ v
Praze v ulici Na Příkopech se
vždycky nejenom kvalitně jedlo,
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„Počkejte, Alenko,“ přerušuji paní Burešovou v jejím
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vyprávění, „to Tomáš přece musel vědět, kam jet…
mobilní telefony nebyly…“
„Já jsem byla mladá, ještě mi nebylo osmnáct,
hloupá,“ líčí paní Alena, „samozřejmě jsem mu adresu
dala.“
A tak došlo k druhému setkání. Bylo to předem
korespondenčně domluveno, Tomáš měl přijet do
Olomouce rychlíkem, jenomže ten mu ujel. Na Moravu
tedy cestoval osobákem… „Alena na mě měla čekat v
Olomouci,“ líčí Tomáš, „jenomže když jsem tam tím
osobákem konečně dorazil, tak tam už samozřejmě
nebyla, protože jsem přijel asi o dvě hodiny později.“
Co teď? V informacích na olomouckém nádraží
Tomášovi podali vyčerpávající informace: Jak do
Krhova? Nejprve se musel dostat do Přerova, odtud
pak do Starého Města, pak do Kunovic, z Kunovic do
Bojkovic. „A z Bojkovic už vám žádný autobus nejede,
budete muset jít pěšky.“ Čtyři kilometry!
Do Krhova Tomáš nakonec dorazil po půlnoci.
„Všude zhasnuto, celá vesnice spala,“ vypráví, „V celé vsi

jen jedno jediné rozsvícené okénko. Tak jsem tam
zaklepal. V té chalupě zrovna slavili křtiny. Zeptal jsem
se, kde Alena Šátková bydlí – byli zlatí, vysvětlili mi to,
ukázali, a tak jsem tam kolem jedné hodiny ranní
konečně dorazil. Musel jsem přelézt přes plot, pak
jsem zaklepal na okno – to otevřela Alenčina
maminka. Já jí tehdy řekl: Tak tady mě, matko, máte!“
Tomáše od Šátků nevyhodili - ač matka v tuto
nekřesťanskou hodinu vylezla z domu v noční košili
stejně jako její dcera, hosta se ujaly. Druhý den, bůh ví
suď odkud, věděla celá o návštěvě vesnice. „Za Alenou
přijel galán!“
Setkání třetí. „Když k nám Tomáš přijel podruhé,“
vypráví Alena, „řekl mým rodičům, že si mě radši
vezme (to po zkušenosti z jeho první návštěvy) než
takhle blbě cestovat.“ A Tomáš byl v Krhově tak nějak
vzat „za svého“. Byl tehdy leden a pálili „Já jsem
samozřejmě slivovici neznal, v Praze nebyla,“ líčí
Tomáš, „já jsem byl zvyklý na pivo. Jenomže jsem přijel
s budoucím tchánem do pálenice a teď to přišlo:
ochutnej tohle, ochutnej támhleto… a vrátil jsem se
domů, tam mě posadili před televizi, přičemž já viděl
tři a nevěděl jsem, na kterou dřív koukat.“
Maminka prý moudře pravila: „Tak ho radši dejte
spát!“
Svatba pak byla na Moravě a trvala tři dny. Sto
svatebních hostí!
Oslava zlaté svatby byla nepoměrně komornější,
odehrála se v rámci nejbližší rodiny. Oba oslavenci
byli spokojeni, slavnostní den si pochvalovali. „To
nebyla oslava, to byla žranice,“ zkonstatoval Tomáš a
Alena k tomu přidala, že děti toho připravily
opravdu hodně.
Sen o návštěvě rodného kraje se pak paní Aleně
skutečně vyplnil: na začátku září se do Krhova
opravdu podívala.
Já si z tohoto místa, protože se tento příspěvek
do standardní „Společenské kroniky“ prostě nevešel,
dovoluji manželům Burešovým jménem své ženy,
jménem svým, jménem celé redakce Kryrské
rozhledny (a pevně věřím tomu, že i jménem všech
jejích čtenářů) popřát k jejich fantastickému jubileu
všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti.
Ještě mnoho a mnoho společných let: a další oslavy:
svatby smaragdové (55), diamantové (60), platinové
(70) a nebeské – nebo také korunovační (75). A
bude-li mi to umožněno, rád o nich budu psát!
Pavel Ďuran
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Fotograﬁe: Jaroslav Kubelka

POPRVÉ DO ŠKOLY

První zářijový den letošního roku přivítala ve svých zdech
kryrská základní škola 26 nových žáků.
Jejich třídní učitelkou bude paní Lenka Svídová a asistentka
pedagoga paní Lenka Nekolová.
Přejeme našim nejmladším studentům, aby se jim ve škole
dařilo!
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