1/ 2020
Cena 15,- Kč

Mgr. Petr Hradil,
předseda občanského sdružení Dietrich
(spolu s objektivem urbexera Petra Adlera),

vypráví v tématu čísla na str. 17
o proměnách kryrského kostela Narození Panny Marie
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kulatiny
Rok 2020 je v Kryrech ve
znamení oslav. Připomínáme si
totiž některá, „kulatá“ výročí,
jubilea: například desáté
narozeniny slaví tuto sezónu
Kryrské mažoretky, zanedlouho
si připomeneme také 75. výročí
konce 2. světové války a –
především - pak všichni
společně oslavíme 700 let od
první písemné zmínky o naší
obci.
Prostě co je psáno, to je
dáno. A tak tu sedm století
jsme! To je řádná porce času a
oslavy jsou tak bezesporu na
místě. I s pomyslným
narozeninovým dortem a věku
města odpovídajícímu počtu
(opět pomyslně…) zapálených
svíček. Ty ale najednou, tak se
to s narozeninovými dorty
dělává, nesfoukneš. Vím to
zcela určitě, zkoušel jsem to.
Vědom si svých možností a
schopností testoval jsem to
pouze na desetině tohoto
neuvěřitelného čísla, ale ani k
uhašení těch sedmdesáti mi
jeden nádech nestačil.
A tak se v Kryrech budou
svíčky narozeninového dortu
zhášet postupně. Dokonce jsme
s tím už začali. Něco málo
máme tedy za sebou, spousta je
toho ještě před námi.
O tom všem, ale
samozřejmě nejenom o tom, si
budeme po celý letošní rok
v Kryrské rozhledně vyprávět.

Pavel Ďuran, šéfredaktor
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napsali nám
Při příležitosti 700. výročí první písemné zmínky o Kryrech do redakční pošty Kryrské
rozhledny dorazilo – a to už pár týdnů před uzávěrkou - hned několik gratulací.
Za všechny děkujeme a rádi je na těchto stránkách, v pořadí v němž dorazily, uvádíme.

Redakce

Mgr. Zdeňka Hamousová
senátorka
Městu Kryry a všem jeho obyvatelům k jejich
významnému výročí přeji do další stovky let
společného žití a rozvoje.
Nadhled jejich rozhledny a takový rozvoj, aby
se všichni, kteří odejdou studovat jinam, do Kryr rádi
vraceli žít a pracovat.

Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje
V roce 2020 oslaví malebné město
Ústeckého kraje s bohatou historií – Kryry výročí 700 let od své první písemné zmínky.
Jsem velmi rád, že mu mohu při této
příležitosti poblahopřát.
Vašemu městu ze srdce přeji, aby v
nadcházejících letech společensky a kulturně
vzkvétalo, ekonomicky rostlo a mělo pozitivní
vliv na výchovu nových generací, které
představují budoucnost města. Jeho obyvatelům
přeji, aby zde prožili spokojený život a byli hrdí,
že odsud pocházejí.“
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Jitka Dondová
starostka obce Petrohrad

Vážený pane starosto, vážení čtenáři Kryrské rozhledny, obyvatelé Kryr, sousedé!
V letošním roce slavíte jubilejní výročí vašeho
města. Dovolte mi přispět do Vaší první letošní
Kryrské rozhledny a přidat své přání - vždyť Obec
Petrohrad a Město Kryry nemá jen sousedský vztah,
má i společnou historii. Vaše město bylo v letech
1981 - 1990 i naším městem. Bylo to sice v době,
kdy sloučení obcí bylo „nařízeno shůry“, ale i tak se
ve vedení města Kryry objevovali petrohradští
občané, aby společnou rukou s vašimi představiteli
dohlíželi na vedení i vzdálených obcí.
Obec Petrohrad je jediná obec, která má s
Vaším městečkem hned dvoje společné katastrální
hranice: na jihozápadní straně s námi sousedí malá
vesnička Stebno. S jejími obyvateli se ráda
potkávám na akcích, které jsou pořádány v
Petrohradě, nebo na již tradičních i jednorázových
akcích tady. Na severovýchodě pak Město Kryry,
které je stále pro petrohradské spádovým městem
pro výuku základního vzdělávání; mnohé děti
využívají sportovní kroužky vašeho města, dospělí
pak navštěvují lékaře či některé místní obchody. Ke
Kryrům neodmyslitelně patří Schillerova rozhledna,
kam směřují i turisté z Petrohradu. Již tradičně sem
patří i Svátek dobré nálady, který sezve do centra
Kryr lidi z širokého okolí. Petrohradské z toho
samozřejmě nevyjímaje. Každý rok zahajujeme
společným výstupem stebenských a petrohradských
občanů ke kapli Všech svatých a s pohledem do
dáli, odkud nás kontroluje vaše Schillerova
rozhledna, si přejeme jen to nejlepší.
Vaše město slaví 700 let. Vím, že historie Kryr
a jejich spádových obcí je velice rozmanitá, stejně
jako každé jiné město si prošlo obdobím vzestupů či

pádů, obdobím rychlého vývoje či útlumu, obdobím,
kdy lidé dokázali společně budovat, ale i obdobím
rozpolcenosti. Každá etapa určitě neodmyslitelně
patří k žití. Minulost je věc jedna, druhá je vaše
budoucnost.
Dovolte mi jménem obcí Petrohrad, Černčice a
Bílenec a jménem svým poděkovat za klidné
sousedské vztahy,
a popřát vám do
dalších let ať vaše
město stále
vzkvétá, ať základy
pro dobré žití,
které byly
vystaveny, nejsou
bořeny zlobou a
nenávistí, ale ať
každý rozkol, který
vznikne, dokážete
s hrdostí překonat.
Přejeme Městu
Kryry, jeho
spádovým obcím a
všem obyvatelům
šťastný, spokojený
bezstarostný růst,
Vám pane starosto
a všem
zastupitelům
mnoho sil a vždy
správná
rozhodnutí při
vedení města.
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Miroslav Brda
starosta města Kryry
Vážení spoluobčané,
letošní rok spolu oslavíme významné a kulaté
výročí - 700 let od první písemné zmínky o naší obci,
o Kryrech. Vůbec to neznamená, že by naše město
– a lidé v něm – neexistovali již dříve. Samozřejmě
tu byli, žili tu, pracovali. Jen pro to prostě neexistují
relevantní historické doklady.
Kryry tak v roce 2020 slaví své 700.
narozeniny – je to úctyhodný věk a je na místě
gratulovat, přát: obecně se při takových
příležitostech vinšuje hodně štěstí, zdraví,
spokojenosti.
A ještě jednou tolik let.
Já bych ale našemu městu nechtěl popřát
další sedmistovku – bylo tu před ní a nepochybně tu
bude také po ní. Chtěl bych Kryrům popřát do
příštích padesáti let: to je čas, kdy oslaví tři čtvrtiny
milénia své oficiální existence. A i když u toho

nebudu ani já, ani mnozí z vás, budou u toho naše
děti, naši vnukové, kteří dnes sbírají své první životní
zkušenosti.
Možná si i vzpomenou na rok 2020…
Přál bychom, jim všem - tedy i našemu městu,
jehož budoucností jsou - aby Kryry byly v příštích
padesáti letech bohatší a krásnější, než jsou dnes.
Aby prosperita všech našich obcí vzkvétala a
budoucnost našich dětí byla tak tou nejsvětlejší.
Aby Kryry byly vždy nejen mým, ale i naším městem
– a volbou pro naši budoucnost.

Bc. Věra Melicharová
Mé milé město,
Tvá historie ukazuje na neklidnou dobu, dobu
válek, obléhání, nestabilitu, obměnu obyvatelstva,
nástupy nových vlád, obranu, požáry, potopy, mor, a
zažilo jsi toho za 700 let už hodně. A vidíš, Ty žiješ
dál, vždycky jsi pozvedlo hlavu, vždycky ses ze
všeho uzdravilo.
Ale to není všechno, co bychom si o Tobě
chtěli pamatovat. Měli a máme ve tvé historii
nejeden dobrý počin, můžeš se pyšnit zachovanými
památkami, které svědčí o šikovnosti místních lidí.
Máme radost, že nám po staletí půda a nerosty ve
Tvém okolí dopřály nejen pěstovat chmel a
cukrovou řepu, ale i těžit červenici, pískovec a dřevo
ze tvých lesů na stavby a díky tomu se rozvíjet a
spokojeně tu žít a nezaniknout.
Moje milé, rodné město, narodila jsem se tu já

zastupitelka města Kryry
i moje děti, žiji zde celý svůj život já a žili zde i mí
předkové. Znám v tobě každý kout, každou cestičku
k rozhledně, každý kámen u cesty na Valově,
klouzačky v zimě Za Kautem, zbytky spáleného
mostu za sklárnou, náš les na Březnici, vím kde
kvetou konvalinky, kde najdu houby, když zrovna
rostou, znám tu všechny děti a jejich rodiče ze
školky. Znám tu většinu lidí a oni mne znají odmala,
jako já je. Vychovali mě zde moji rodiče a žili tu mí
pra a praprarodiče a my je pochovali na místním
hřbitově. Jsi moje město a můj kout k životu na
tomto světě a já v Tobě zapustila kořeny. Chci v
Tobě žít i nadále a přeji Tobě, přeji sobě, přeji nám,
aby se nám tu dobře žilo.
Hezké dny, roky, sedmisetleté městečko a
ještě jednou tolik, milé Kryry!
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Ing. Jana Trinerová
zastupitelka města Kryry

Sedm set let od první zmínky je dlouhá doba a
Kryry si prošly jistým vývojem.
Ovšem to je již minulost. Do nejbližší
budoucnosti bych městu přála tvář a ducha 21.
století a tím i spokojené žití v Kryrech.

PhDr. Ing. Mgr. Václav Kadleček

Před 700 lety se začala psát
historie našeho města Kryry. Kryry za
svou sedmisetletou historii přežily vpád
křižáckých výprav, morovou
epidemii, hladomor, nacistickou nadvládu, okupaci
různými národy, různými uskupeními, a i přes
všechny tyto peripetie dospělo až k letošnímu
kulatému jubileu.

Petr Starý
zastupitel města Kryry

Především přeji našemu městu, aby tu žili
slušní a pracovití lidé, kterým nebude lhostejné co
se tady děje. Kteří si budou vážit jeho historie a
budou se sem vždy rádi vracet, pokud je osud
zavane jinam.
Také bych mu přál, aby se mu v budoucnu
vyhnuly události, jako byly např. povodně, které
způsobily velké škody.

Ing. Vladimír Nesvadba
zastupitel města Kryry

Našemu krásnému městečku k jeho velkému
kulatému výročí přeji, aby i nadále vzkvétalo.
Přeji mu, aby se stále více rozrůstalo a tvořilo
tu dobré podmínky pro práci i život mladých lidí či
rodin. Dále mu přeji, aby si ho všichni pro jeho krásy
vážili a pomáhali mu se zvelebovat.

zastupitel města Kryry
Jsem hrdý na to, že je Město Kryry mým
domovem, jsem hrdým místním rodákem a věřím, že
se i nadále bude rozvíjet ve prospěch zdejších
občanů.
Proto bych chtěl popřát Městu Kryry další
rozkvět a občanům ať zde rádi a pohodově žijí.
Dovolte, abych popřál našim Kryrům k 700.
narozeninám.
V historii našeho města, jehož součástí jsou nyní i
vesničky Stebno, Běsno, Strojetice, je mnoho
světlých, ale i temných okamžiků a já Kryrům přeji
do budoucna co nejvíce těch světlých! A dále si
přeji, aby se Kryry staly městem pro krásný život,
potenciál na to mají… jen ho využít!

Ing. Miroslav Bělíček
zastupitel města Kryry

Našemu městečku přeji rozkvět, jak do
malebnosti a krásy, tak i mezilidských vztahů. Aby
se mu po další staletí vyhnuly nesváry, nemoci,
utrpení a obyvatelé zde prožívali šťastné životy.
Přeji si, aby se naši spoluobčané více
usmívali…

Karel Spurný
zastupitel města Kryry

Kryrská rozhledna 2020/1
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21. svátek dobré nálady
a oslavy 700 let od první písemné zmínky o našem městě
Oslavy 700. výročí první písemné zmínky o Kryrech připravuje kulturně školská komise
našeho města vlastně už více než rok. Původně se uvažovalo o tom, že v roce 2020 se Kryry kvůli
tomu obejdou bez svého Svátku dobré nálady, poté prosákly informace, že velké městské slavnosti
budou letos dvě a nakonec je třeba zmínit i tu zamýšlenou variantu, že se Svátek dobré nálady
sloučí s kulatinami našeho města - a vše se oslaví společně.
Jak to tedy nakonec bude a co nás v příštích týdnech čeká (a nemine…) jsme se ptali Bc. Věry
Melicharové, předsedkyně kulturně školské komise našeho města.

Věro, poslední slovo: co a jak nás čeká?
Máte pravdu, tamtamy buší a klevety neustávají, ale to je dobře: kde se povídá, je živo. Uvažovaly jsme o konání oslav ve třech po sobě následujících dnech, od 30. 4. do 2. 5. Tato varianta
byla nakonec ale zamítnuta. Ve finále jsme zvolily
variantu oslav v průběhu celého roku se zachováním
Svátku dobré nálady.
Přiznám se, že jsme v komisi trochu koketovaly s myšlenkou, že loňský, 20. ročník Svátku
dobré nálady bude ročníkem posledním. To je
přibližně rok stará úvaha. Přemýšlely jsme o zrušení
recesistického svátku a zavedení nového, jenž by
nepřipomínal dobu totality, kterou mladší generace
už nepamatuje. Nový svátek by byl oslavou radosti,
lásky, rodiny, jarní přírody. Byla to ale opravdu jen
letmá myšlenka, kterou nám události uplynulého 20.
ročníku nedovolily rozvinout. Recese je žádaná u místního obyvatelstva i návštěvníků z blízkého i dalekého okolí. Bujaré oslavy, prvomájový průvod jako
v době hluboké totality, to se prý jen tak někde
nevidí. Takže nebojte se, 21. Svátek dobré nálady
bude a bude zároveň oslavou 700 let Města Kryry!
Řeknete nám něco nejprve o těch kulatých
narozeninách?
Jelikož si tak významné výročí, jako jsou sedmisté narozeniny, jistě zaslouží větší pozornost, bu-

dou probíhat oslavy v průběhu celého roku. Město
pro vás chystá hned dvojí divadelní představení, hudební koncert, již zmíněný velký Svátek dobré nálady, mikulášskou nadílku i vánoční posezení, vše
v průběhu roku s dalšími menšími akcemi a doprovodnými programy.
Doufáme, že si v našich plánech najde každý
něco pro sebe, vybíraly jsme program napříč
generacemi a srdečně zveme všechny občany Kryr a
našich spádových obcí Strojetic, Stebna a Běsna,
aby oslavili významné výročí spolu s námi.
První událostí, kterou jsme zahájili v KD Kryry
jubilejní rok, bylo únorové divadelní představení hry
„Uzloviny“ plzeňského divadla Pluto v režii Pavla Kikinčuka. 13. 2. se vám v Sokolovně představily
známé osobnosti divadelní, televizní i filmové scény:
známý sexuolog Mudr. Radim Uzel, Lucie Šternerová, Jitka a Přemek Kubištovi a Radislava Kreuzmannová. O tom nakonec Kryrská rozhledna v samostatném příspěvku tohoto čísla informuje.
Za další je na místě zmínit, že se k oslavám
700 let našeho města se připojili i kryrští sportovci,
kteří na 22. února s podporou Města zorganizovali
2. společenský ples SK Havranu – ten úspěšně navázal na svůj první ročník. I tady se o něm náš časopis dále zmiňuje. Tyto dvě akce máme tedy v tuto
chvíli za sebou.
Nejen pro pamětníky, ale i hudební fajnšmekry,
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jsme na 3. dubna připravily hudební medailon
věnovaný nedožitým 75. narozeninám rytíře českého bigbítu pana Petra Nováka: pořad se jmenuje
„Petr Novák Forever - Klaunova zpověď“. Jde o přehlídku nezapomenutelných písniček v neobvyklých
aranžmá. Koncert je doplněný životním příběhem
zmíněného bítmena.
Duben pak skončí tradičními „Rockovými čarodějnicemi“ , na které naváže 1. máj, nebo - chcete-li Svátek dobré nálady. Na ten se mě - předpokládám i
na program Čarodějnic - budete ptát za chviličku.
Pojďme tedy k podzimu: v říjnu bychom si dovolily všechny milé sousedy, přátele, osadníky i hosty našeho města pozvat na další divadelní
představení, které je oproti loňskému „Cavemanovi”
ve svých divadelních plenkách.
V měsíci říjnu vás tak město Kryry srdečně
pozve na představení „Cavewoman“.
„Obhajoba jeskynní ženy Emmy Peirsonové,“
píše se na oficiálních stránkách Divadla U hasičů, „je
totiž humorným pohledem na muže a ženy, snažící se
žít vedle sebe na stejné planetě. Zábavné pojetí
věčného souboje těchto dvou pohlaví, pro změnu ze
ženské perspektivy, volně navazuje na slavnou
Beckerovu one man show ‚Caveman‛. Diváci jsou
pozváni do její ‚jeskyně‛, kde s nimi v odlehčeném
duchu sdílí své starosti, pochybnosti a pocity úzkosti
pramenící z obavy, zda si vybrala toho pravého.
Zároveň se vtipně zamýšlí nad spoustou dalších
témat, například proč mají ženy hrůzu z tloušťky,
nebo co způsobuje jejich nepředvídatelné a často
prudké změny v chování.“
A jsme v prosinci: Mikuláš chodí městem spolu s andělem, čertem a k nám přijde s nadílkou dětem i dospělým před první adventní nedělí, kdy také
společně rozsvítíme vánoční strom na náměstí.
Přijďte na svařáček!
Milé setkání s hudbou a tancem čeká na všechny, kteří si před Vánocemi budou chtít odpočinout,
popovídat a pobavit se se známými. Tímto uzavře
Město Kryry své kulaté sedmisté narozeniny.
Oslavy města nejsou izolovanými akcemi,
spolky a sdružení činné v obci je doplňují svými
aktivitami, ty vám na dalších stranách našeho
zpravodaje představím v samostatném příspěvku,
nazvaném Průvodce rokem 2020.
Pojďme k tomu, co nás čeká již za pár dní:
30. dubna vyrazí do ulic Kryr tradiční čarodějnice.
Co je připraveno na čtvrteční odpoledne posledního
aprílového dne? Nač se můžeme těšit?
Všem, kteří doufají ve včasně ukončení hudebních programů, oznamujeme:

„Oslavy 30. 4. a 1. 5.
se budou konat
do pozdních nočních hodin.
Pokud nechcete slavit s námi,
navštivte babičky, tchýně, známé,
protože spánek
k vám v tyto dny nepřijde!“
30. dubna bude tradiční průvod čarodějnic,
které se sletí u KD a odtud poputuje na náměstí.
Divadlo „Ve tři“ s Vlastíkem Vébrem a Míšou Markovou se bude těšit na malé čarodějnice, které
zabaví svým veselým programem.
Až budou s našimi hasiči malé čarodějnice
opékat buřty a točit se na kolotoči, začne svou jízdu
o něco tvrdší kalibr - pro větší čarodějnice. Rej bude
doprovázet rocková kapela „Allibirock“ do půlnoci
kryrského času.
Náměstí bude od 30. 4. obsazeno stánkaři,
pouťovými atrakcemi, ale to již všichni známe. Brzy
ráno nastoupí úklidová četa, aby všem připravila
důstojné a čisté prostředí ke konání Svátku dobré
nálady.
Takže k němu: co kulturně školská komise připravila
na 1.máj?
Jsem přesvědčena o tom, že každý si tu najde
to své: buďto na náměstí nebo v přilehlém letním
amfiteátru, na rozhledně, či výstavě v KD, v hlavním
či doprovodném programu.
A na co se můžete těšit ?
Od desáté do dvanácté hodiny se vám představí „Veselí Plzeňský Pepíci“, těšit se můžete na
kryrské mažoretky a ukázku moderního bojového
umění.
V pravé poledne bude oblíbený a všemi vyhledávaný průvod. Tímto vyzýváme všechny spolky,
sdružení, ale i dobrovolníky o účast v průvodu, který
se v poslení době stává spíše přehlídkou techniky.
Pojďte s námi do průvodu! Recese je zábava! Zveme
i osadní výbory našich obcí, pojďte do toho s námi!
Po průvodu pak v Kryrech na náměstí vystoupí
„Michal Tučný revival“, dále „Filip Richie“ s kapelou
nebo „Bohuš Matuš“, „Milan Peroutka a Perutě“,
„The Apples“ či „Pekař“. Ve 22 hodin nás čeká ohňostroj, po kterém se představí „AC/DC revival“ – rockový nářez, který uzavírá programovou nabídku
Svátku dobré nálady.
Celým dvoudenním programem vás bude pro-
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Bývá tradicí, že prvomájové oslavy
doprovází i nějaká výstava –
fotografií, obrazů. Co si budeme moci
prohlédnout letos a kde? Bude to
v tradičních prostorách obřadní síně
úřadu nebo jinde?
Obřadní síň je důstojné místo ke
konání výstav, ale máme omezenou
kapacitu městského úřadu pro zázemí
účinkujících a z tohoto důvodu nebude možné konat výstavy přímo v budově radnice, ale v kulturním domě.
Vystaveny tu budou obrazy Ing.
Josefa Svobody z Běsna, fotografie
Jiřího Měchury z Jesenice a expozice
Kontrapunkty (foto historie x dnes)
Laury Štorkové. Připravuje se také
výstava kronik města Kryr, které
spravuje a doplňuje Ing. Josef
Kobylka a ke zhlédnutí budou
nabídnuty i fotokroniky.

Kulturně školská komise, která program letošních oslav připravila

vázet Jiří Bláha.
Během obou dní je k dispozici stánkový prodej, pouťové atrakce, Chůdadlo, miniatury vojenské
techniky, občerstvení všeho druhu – takže doma nic
nevařte!
Otevřena bude základní škola, kostel Narození
Panny Marie, po celý den rozhledna a v neposlední
řadě letní amfiteátr.
Program, který vám spolek LEKAF v letním
kině pod rozhlednou nabídne, vhodně doplňuje
program oslav ve městě. Bude v něm otevřeno již od
desáté hodiny a vy se budete moci pokochat
fotografiemi Filipa Šimandla a obrazy Filipa Kazdy,
od šestnácti hodin tu uslyšíte skupinu „Fernetic“.
Druhý den, v sobotu 2. května, pak v areálu
letního kina vystoupí FULL TIME, S.O.S. a Deepka.

Už jste to zmínila: k oslavám se i
tento rok připojuje škola, tradičně
bývá otevřený také kostel. Máte
nějaké informace, jak to bude vypadat
letos?
Oba dotazované subjekty budou
1. 5. otevřeny až po průvodu, v čase
od 13 do 16 hodin.
Základní škola v Kryrech připravuje „Den otevřených dveří“, z vyjádření paní ředitelky je pak patrné, že
jednotlivé třídy školy budou tématicky

zaměřené, takže nabídka bude široká. Připravují se
například Slabikáře v horizontu času, kroniky a
fotokroniky školy a další zajímavé projekty za účasti
nejen pedagogů, ale i žáků.
Kostel Narození Panny Marie (o jehož záchranu usiluje spolek Dietrich) bude otevřen manžely
Věrou a Vlastimilem Kudrnáčovými.
Samozřejmě bude 1. 5. otevřena návštěvníkům Schillerova rozhledna.
Chtěla byste dodat něco závěrem?
Už jenom krátce: poděkovat všem, kteří se na
přípravách těchto jarních slavností podíleli. A pozvat
všechny, místní i „přespolní”: přijďte a v sedmisetletých Kryrech se dobře bavte!

Pavel Ďuran
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město kryry gratuluje
Kryry nezapomínají ani na své seniory.
U příležitosti jejich životních jubileí zástupci
města přicházejí do jejich domácností s drobnou pozorností, aby jim popřáli mnoho zdraví,
štěstí a spokojenosti.

Hana Baladová blahopřeje Josefu Urbanovi (81)

informace čtenářům
Věnujte prosím pozornost dvoustránce
uprostřed tohoto čísla Kryrské rozhledny.
Na prvním dvoulistu najdete leták a
přihlášku do aplikace MOBILNÍ ROZHLAS,
která v Kryrech funguje již déle než jeden rok.
Jejím
prostřednictvím
jsou
přihlášení
účastníci této služby formou SMS zpráv
informováni o důležitých akcích našeho
města, organizací či spolků zde působících.
Druhý dvoulist pak nabízí přehled akcí,
které se v Kryrech v roce 2020 chystají.

informace městského úřadu
Plán svozu pet lahví

Slovo starosty
Vážení občané,
vzhledem k objevujícím se spekulacím o mém
zdravotním stavu bych rád informoval některé kolegy
ze zastupitelstva i veřejnost, že jsem se podrobil akutní
operaci ve Fakultní nemocnici v Motole, které proběhla
úspěšně a každým dnem se můj zdravotní stav výrazně
zlepšuje.
Rád bych poděkoval všem zaměstnancům FN
v Motole za skvělou péči a zásadní podíl na současné
optimistické situaci.
Díky také za projevená vyjádření podpory od většiny občanů Kryr. Těším se s vámi na viděnou, odpočatý a plný elánu pro další práci na rozvoji našeho městečka.
Začal nám nový rok 2020, rok významných jubilejí: především oslavíme 700 let od první písemné
zmínky o Kryrech a dále si pak připomeneme 75. výročí
osvobození naší vlasti a ukončení II. světové války
v Evropě.
Stojí před námi řada úkolů na poli investiční
výstavby: víceúčelový sportovní areál a dětské hřiště
v Běsně, zřízení kolumbárií na hřbitovech v Běsně a ve
Strojeticích a zahájení výstavby sedmnácti bytových
jednotek v Jarní zahradě v Kryrech. Připravujeme rovněž velké opravy v našich školských zařízeních, jako je
oprava centrální kanalizace pod hlavní budovou ZŠ Kryry, úpravy topného systému v MŠ Kryry a spoustu dalších drobných akcí.
Věřím, že se nám úkoly naplánované pro letošní
významný rok podaří realizovat ke spokojenosti většiny
našich občanů.

Miroslav Brda, starosta
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poslední jednání zastupitelstva roku 2019

Poslední zasedání kryrských zastupitelů v loňském
roce mělo bohatý program,
došlo na ostré výměny názorů,
ale i přívětivá slova do dalšího
roku.
Opoziční i koaliční zastupitelé také obdrželi několik
dárků, včetně kosmetických
kazet přírodních mýdel, balzámů a krémů z nové rodinné
mydlárny Mydlitto (najdete ji
na Hlavní ulici), kterou v Kryrech otevřeli manželé Šternbergovi ze Stebna.

Lucie Bartoš
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75. výročí konce 2. světové války
V květnu to bude 75 let, co skončila 2. světová válka. Globální vojenský konflikt, jehož se
zúčastnila většina států světa a s více než 60 milióny obětí je dosud největším a nejvíc zničujícím
válečným střetnutím v dějinách lidstva.
Toto významné jubileum si připomeneme i v Kryrech.

Tulipán
(Jiří Suchý)
Přišel mi k svátku gratulovat Olda
a přinesl mi žlutej tulipán
a pěknou reprodukci od Marolda,
je na ní vidět bitva u Lipan.
Pověsil jsem si bitvu do pokoje
a tulipán jsem pod ni postavil
jó, umění a kytky, to je moje
pak jsem to s Oldou pěkně oslavil.
Proč nechal jsem tulipán pod obrazem, proč?
Proč jsem ho radši nepostavil na zem, proč?!
Když výstřel padne, voják se kácí,
tulipán vadne, barva se ztrácí
i kytka pozná, že bitva hrozná životu nesvědčí.
A proto tvrdím, že když kvůli pánům
se lidi začnou mezi sebou prát,
neprospívá to ale vůbec tulipánům a nezlobte se, já mám kytky rád.

Když se hovoří o válce, vybaví se mi v paměti
právě tato skladba. Jiří Suchý ji napsal v šedesátých
letech minulého století a dostala se i do čítanek.
Dneska byste ji tam hledali marně. Podle učitelů
naší základní školy je otištěna jen ve zpěvníku „Já,
písnička“ - a je to nejspíš škoda.
Moje babička s dědou o válce nikdy nemluvili.
Mamince v roce 1945 ještě nebylo pět, ta si nevzpomínala v podstatě na nic, tatínkovi sedm a ten si
pamatoval pouze na to, že když sirény v Bratislavě,
kde se narodil, hlásily letecký poplach, utíkal se sestrou a tatínkem do blízkého železničního tunelu
(prý nejbezpečnější kryt…), zatímco jeho maminka
se zabarikádovala na suchém hajzlíku, co měli na

dvorku, kde všechny nálety na slovenské hlavní město ve zdraví přežila.
Já sám tak 2. světovou válku znám jen z televize nebo kina. Mí vrstevníci si nepochybně vzpomenou na seriál „Čtyři z tanku a pes“, „S nasazením
života“ (kapitán Kloss) či „Sedmnáct zastavení jara“.
A na řadu převážně sovětských filmů, kterých byla
tehdy plná kina. Tyhle filmy se sametovou revolucí
z našich biografů odešly, nahradily je snímky americké kinematografie. Pro USA však byla válka v Evropě, aspoň si to myslím, jen epizodní záležitostí,
protože bojovali především s Japonci. A tak dnes víme asi víc o útoku na Pearl Harbor než o Karpatskodukelské operaci.

14
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Mimochodem, této bitvy se zúčastnilo i
množství našich spoluobčanů, přičemž někteří tu za svobodu naší vlasti položili i svůj
život. Připomeňme jména jako jsou Pěchota
František, Vladislav, Václav a Josef, Vyhnálek
Alexandr, Alois, Václav, Jan, Kubelka Vladimír
a Josef, Vašek Václav, Malý Vladimír, Hradil
Ivan, Tarčinec Ivan a Michal, Holovka Mikuláš,
Svisták Fedor a Vasil, Mazánek Evžen, Juha
Vladimír, Hlaváč Vladimír, Lipavský Vladimír,
Pragner Jan a další.
Vraťme se ještě k již výše zmíněné americké kinematografii: díky Stevenu Spielbergovi (tento významný americký režisér je
židovského původu…) za jeho „Schindlerův
seznam“ – jeden z nejotřesnějších filmů o 2.
světové válce, který si myslím by měl být našim dětem promítán jako „povinná školní
četba (podívaná…)“.
To abychom nezapomínali, abychom
nezapomněli… šedesát miliónů mrtvých je
memento.
Já jsem jako žák základní školy u příležitosti podstatně mladších výročí konce
války v květnových dnech oblékal jako většina
spolužáků pionýrský stejnokroj, abych pak
stál „čestnou stráž“ u pomníků obětí 2. světové války: v pankrácké věznici a její katovně,
na kobyliské střelnici, ve strašnickém krematoriu, které řádění Němců absolutně nezvládalo, nebo i u drobných pamětních tabulek na zdech pražských domů. Byly jich
spousty, dnes jich mnoho už není.
Kryry pietní akce k uctění památky obětem 2. světové války stejně jako všechna města v naší zemi připravují. Uskuteční se u
všech památníků padlým, tedy jak v Kryrech u
kulturního domu, tak na hřbitově, pak v Běsně,
Stebně i Strojeticích.
Město Kryry také u příležitosti 75. výročí
konce 2. světové války vydává publikaci, kterou připravila paní Marie Čonková: „75. výročí
osvobození Československa (Sborník podle
vzpomínek pamětníků)“.

Pavel Ďuran
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75. výročí konce 2. světové války

Poslední zasedání kryrských zastupitelů v loňském
roce mělo bohatý program,
došlo na ostré výměny názorů,
ale i přívětivá slova do dalšího
roku.
Opoziční i koaliční zastupitelé také obdrželi několik
dárků, včetně kosmetických
kazet přírodních mýdel, balzámů a krémů z nové rodinné
mydlárny Mydlitto (najdete ji
na Hlavní ulici), kterou v Kryrech otevřeli manželé Šternbergovi ze Stebna.

Lucie Bartoš

Kryrská rozhledna 2020/1

16

700
Město Kryry …

Z policejních statistik …
… dopravní nehody
Na silnicích České republiky Policie ČR v roce 2019 evidovala
celkem 107 572 dopravních nehod.
Nejde samozřejmě o kompletní bilanci, protože ze zákona je
nutné hlásit pouze závažnější dopravní nehody, při kterých například
došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo hmotná škoda převyšuje
na některém ze zúčastněných vozidel částku 100 000 Kč. Na
silnicích v Česku loni při nehodách zemřelo 547 lidí, 2010 osob
utrpělo těžká zranění a téměř 24 tisíc osob se zranilo lehce.
Nejčastějšími příčinami nehod na našich silnicích jsou
nepozorní řidiči, řidiči jedoucí nepřiměřenou rychlostí a ti, kteří
nesprávně vyhodnocují situace. Velkým problémem je alkohol za
volantem, ale také nezkušenost spojená s přeceňováním svých
schopností, únava a mikrospánek. Extra kapitolou je pak podle
Centra dopravního výzkumu vědomé nerespektování pravidel
silničního provozu, reakce v panice, riskantní předjíždění, zdravotní
indispozice nebo vliv léků.

Jak jsme na tom byli
v Kryrech?
V roce 2019 na území
našeho města (tedy Kryr, Běsna,
Stebna a Strojetic) došlo celkem
k dvaceti devíti dopravním nehodám, při kterých nikdo nezemřel
ani nebyl vážně zraněn. K lehkým
zraněním došlo v pěti případech
(na přiložených mapkách značeno
oranžově), ve zbylých čtyřiadvaceti šlo jen o hmotnou škodu (značeno modře).

K nejvíce nehodám došlo na nejfrekventovanější komunikaci, která územím Kryr prochází –
tou je Karlovarská silnice, která vede na území
našeho města kousek nad Stebnem. Tady se na
malém kousku, který pod Kryry spadá, bouralo hned
9x. V samotném Stebně ani jeho příjezdové komunikaci k žádné nehodě nedošlo.
Tři nehody byly zaznamenány na druhé nejrušnější kryrské silnici, jíž je spojnice mezi Mostem
a Plzní (Strojetice). Také tady se všechny nehody se
odehrály mimo obec.

Třetí nejfrekventovanější komunikací území
našeho města je pak silnice mezi Vroutkem a
Očihovem, která prochází centrem Kryr. Na ní
v loňském roce došlo k celkem šesti dopravním
nehodám.
Stejným počtem se pak může „pochlubit“
spojnice Kryr a Strojetic, o níž jsme v loňském roce
(Kryrská rozhledna 3/2019) psali v souvislosti se
svérázně provedeným dopravním značením.

Pavel Ďuran
.
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proměny kryrského kostela
Mnohá místa v Čechách skýtají velmi smutný pohled na beznadějně vyhlížející a dlouho
neudržované a polorozpadlé kostely. Bohužel se rozhodně nejedná o žádné ojedinělé případy.
Přitom se jedná o obrovskou škodu pro celé okolí: kostely totiž většinou bývají několik set let stará
architektonická díla obrovského významu.
S největšími problémy
se stavem sakrálních staveb
se potýkají oblasti bývalých
Sudet a severní Čechy - Kryry
nevyjímaje. Přitom to není ještě tak dávno, a žijí mezi námi
pamětníci, kdy kostel Narození
Panny Marie svému účelu
sloužil: probíhaly tu mše, oddávalo se tu i křtilo. To už sice
dlouhou, předlouhou řadu let
není pravda, nicméně je evidentní, že se tu blýská na lepší
časy. Před osmi lety, 12. března 2012, bylo totiž oficiálně zaregistrováno občanské sdružení Dietrich, jehož cílem je obnova kryrského kostela
a dalších kulturních památek města.
Vstane kryrský svatostánek jak bájný pták
Fénix ze svého popela?
Zdá se, že ano. Samozřejmě jde o běh na dlouhou
trať, nicméně Dietrich z ní již první
metry úspěšně odkrojil. Pojďme se tedy
do kostela Narození Panny Marie spolu s fotografem Petrem Adlerem a předsedou
spolku Mgr. Petrem Hradilem podívat.

Kostel Narození Panny Marie
Petr Šesták, Kryry - cesta 1945 - 2010

Kostel Narození Panny Marie v Kryrech
stojí na úpatí Kostelního kopce, na okraji
města a je stále obklopen zrušeným
hřbitovem. První zmínka o něm je již z roku
1384. Původně gotický kostel byl vystavěn v
letech 1400 - 1418 a k jeho vysvěceni došlo
8. září 1418. V tomto roce se zde uvádí
pouze jeden farář natrvalo.
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Během husitské revoluce zde byli husité a
konaly se zde také obřady podobojí. Po potlačení husitského hnutí byl kostel používán protestanty. Ti zde působili do roku 1664, kdy byla
farnost připsána k farnosti Nepomyšl, a v kostele se začaly konat římskokatolické obřady. Od
téhož roku je také založena matrika. Na 128.
straně této matriky je dne 11. ledna 1696 poprvé uveden a podepsán páter František Xaver
Huth, farář v Kryrech a v Nepomyšli.
V roce 1722 dochází k přestavbě původně
gotického kostela v duchu baroka. Stavba byla
upravována také v roce 1780 a následovaly
opravy v 19. a 20. století. Jedna z oprav se
uskutečnila v roce 1895. Na opravu byla uspořádána veřejná sbírka věřících, ve které bylo
vybráno 45.502,62 korun. Kostel v průběhu své
existence měl také své patrony. Zpravidla to byli
majitelé panství. Tak například v roce 1885 je
zde uváděn jako patron Josef Herberštejn, majitel panství Nepomyšl, v roce 1895 je patronkou kostela Terezie, hraběnka z Herbersteinu, v
roce 1937 jsou patroni kostela Josef Havránek
a Jan Lussenbufg, majitelé panství Březnice.
Dnešní podoba kostela je z barokní přestavby z roku 1722. Stavba byla upravována v
roce 1780 a v 19. století. Jedná se o jednolodní
stavbu s trojboce zakončeným presbytářem se
sakristií po severní straně. Hranolová věž je v
západním průčelí stavby. Fasády jsou členěny
lizénovými rámci. V presbytáři je valená klenba
s výsečemi. Stěny jsou členěny podloženými
pilastry. Konvekonkávní dřevěná kruchta je na
zděných pilířích a je nepodklenutá.
Hlavní oltář je z 18. století. Je kamenný s
pozdně gotickou sochou Madony z 2. poloviny
15. století. Dva protějškové boční oltáře sv.
Barbory a sv. Jana Nepomuckého jsou z 2. poloviny 18. století. Jsou kamenné panelové, se
sochami světců a původními obrazy. Kazatelna
byla zhotovena kolem roku 1710. Řečniště bylo
lemováno hlavičkami andílků a akantovými řezbami. Na jižní straně v presbytáři jsou sochy P.
Marie a sv. Jana ze sousoší Kalvárie a byly
zhotoveny kolem roku 1510. Tyto sochy byly
přivezeny z Plas. Na zábradlí kruchty z 2. poloviny 18. století je obraz sv. Cecílie. Na kruchtě
jsou umístěny varhany. V současné době je
mobiliář kostela vystěhován. Nad hlavním vchodem v hranolové věži je rodový znak Ditrichštejnů.
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V roce 1994 byl kostel vykraden. Byly zcizeny hlavičky andílků z kazatelny, sousoší
z víka křtitelnice a socha sv. Jana z bočního
oltáře.
V okolí kostela je středověké pohřebiště.
Dle náhrobku, který se zde zachoval, se zde
pohřbívalo ještě v 19. století.

Povídání s

mGR. pETRem hRADILem

předsedou spolku Dietrich

Petr Hradil se narodil roku 1987. Je ženatý
a vychovává (dnes) půlročního syna.
Pracuje v advokátní kanceláři, rád jezdí na
kole, plave a cestuje.

• Je spousta lidí, kteří Dietrichovi fandí. Je ale i
mnoho těch, kteří si myslí, že kvůli pár věřícím
jedincům (určitě nejde v Kryrech o stovku či více
lidí…) je snaha o záchranu a znovuzprovoznění
kostela zbytečným mrháním
sil, energie a prostředků. Co
vy na to?
Spolek Dietrich jsme založili, abychom zachránili nejenom
kostel jako stavbu určenou pro
věřící, ale i jako významnou památku našeho města. Když se
totiž člověk po Kryrech porozhlédne, mnoho obdobných staveb
bohužel nenajde. Centrum s několika pestrobarevnými panelovými domy vypadá spíš jako
sídliště. Pokud v něm nějak ojediněle zůstala starší historická
budova, její původní vzhled je většinou nenávratně ztracen v důsledku posledních stavebních
úprav – nebo prostě chátrá. Kromě zateplování bytových domů
se v centru Kryr ani nic velkého a
stavebně zajímavého neděje.
Spíše to vypadá, že kdo může,
raději se přestěhuje na okraj města: v současné
době například do ulice Na Výsluní či do nových ulic
směrem na Vroutek.
Jelikož je kostel jednou z mála architektonicky
cenných budov uprostřed města, myslíme si, že po-

kud by jej Kryry ztratily, byla by to velká škoda. Jeho
obnova navíc nepochybně pomůže naše centrum
stavebně a kulturně trochu oživit.
Záchranu kostela vnímáme i jako určité gesto
- to vůči lidem, kteří v Kryrech kdysi žili a kteří je
vybudovali. Přestavěli je nebo se o něj starali, ať už
vlastními silami nebo finanční pomocí. Pro tyto
obyvatele a jejich dobu je kostel možná tou poslední
vzpomínkou.
I když dnes v Kryrech není velký počet praktikujících katolíků, věříme, že do kostela budou
přicházet i jiní návštěvníci, včetně turistů nebo cyklistů, které by kostel mohl do města pod Schillerovou rozhlednou přilákat nebo je alespoň přiměl
se zde zastavit. I dnes, když kostel otevřeme, je o jeho prohlídku velký zájem. Nedá se asi předpokládat,
že jej lidé budou navštěvovat tak často jako večerku
nebo supermarket. To ale neznamená, že nemá
smysl jej z výše uvedených důvodů zachránit a že se
nejedná o významnou hodnotu, která může vydržet
déle než nákupní střediska a stane se i vzpomínkou
na nás a naši dobu.
• Kolik lidí spolek Dietrich dneska sdružuje? A
jsou to lidé jenom z Kryr?

V současné době má spolek čtrnáct členů, patnáctý je členem čestným.
Drtivá většina z nich má ke Kryrům nějaký
vztah: většinou tu buď žijí, nebo odtud pocházejí.
Anebo tu mají příbuzné.
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• Někdy v budoucnu, až bude rekonstrukce
dokončena (a dneska už nepochybuju, že
se to podaří), odevzdá Dietrich kostel
prostě církvi? Nebo co s ním bude dál?
Je třeba si uvědomit, že Spolek Dietrich kostel nevlastní, takže nemáme vlastně
ani co odevzdávat. Vlastníkem kostela je
Římskokatolická farnost Kryry. Spolek s farností pouze uzavřel smlouvu o výpůjčce na
dobu určitou, která nám umožňuje kostel
bezplatně užívat, čerpat některé dotace nebo
být i stavebníkem ve smyslu stavebního
zákona. Pokud někdy výpůjčka skončí, stane
se jediným uživatelem farnost.
Na rekonstrukci kostela s farností úzce
spolupracujeme. O některé dotace totiž může
žádat pouze právě farnost. U některých
stavebních akcí také bývá tento subjekt
objednatelem stavby a stranou smlouvy o
dílo. To když někteří poskytovatelé dotací,
jako např. Ministerstvo kultury, vyžadují, aby
byl objednatelem stavby výlučně vlastník
památky, na jejíž obnovu se poskytuje
dotace.
Naším společným cílem je obnova
kostela, který by měl sloužit svému původnímu účelu, tj. jako církevní stavba a modlitebna římskokatolické církve. A – samozřejmě - který by měl být zároveň dominantou a významnou památkou Kryr.
Nicméně předpokládáme, že na využití
kostela budeme spolupracovat s farností i po
dokončení obnovy.
• Kolik se za těch osm let, co Dietrich
funguje, do opravy kostela investovalo?
Od doby, kdy na získávání dotací
spolupracujeme s farností, tj. přibližně od
roku 2016, se do opravy investovalo o něco
více než 2 milióny korun. Jedná se čistě o
náklady na stavbu a nejsou v nich zahrnuty
náklady na stavební dokumentaci, stavební
řízení či jiné hotové náklady, které
v souvislosti s chodem spolku vynakládáme.

• Jak daleko práce na rekonstrukci
postoupily? Co důležitého se bude dít
v příštích měsících?

Petr Adler
urbexer

Petru Adlerovi, který Kryrské rozhledně poskytl své
fotografie kostela Narození Panny Marie, je 20 let.
Pochází z Mostu, žije v Litvínově a studuje Pedagogickou
fakultu univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem (aprobace angličtina – tělocvik).
„Mým koníčkem je architektura a historie obecně,“
prozrazuje o sobě, „A především poznávání míst, která
jsou běžnému pozorovateli skryta za zavřenými dveřmi
nebo zdmi.“ Ve svých čtrnácti letech tak začal
s URBEXEM (anglická zkratka pro Urban Exploration –
poznávání měst, továren, zámků, kostelů či jiných
objektů, které vznikly lidskou činností, byly následně
opuštěny a v současné době nejčastěji chátrají). Jako
pro urbexera je pro něho důležité především zachování
staveb v původním stavu, ve kterém je nalezl.
„Nevytvářím vstupy, pouze vyhledám již vytvořené,“ říká
Petr, „nic neodnáším a hlavně nesděluji, kde se dané
lokace nacházejí.“ Nepsaným pravidlem Urbexu totiž je:
„neodnášej nic než fotky, nenechávej nic než stopy”. A
tím se řídí.
Petr Adler, jehož zaměřením jsou vily, zámky a zejména kostely, fotografoval například evangelický kostel
pro severočeské město Hrob, díky čemuž byla následně
vybrána částka určená alespoň na základní opravy
kostela. Fotografoval také pro Křešice u Litoměřic a
jejich spolek zabývající se opravou místního svatostánku.
A další a další. Minulý rok vydal (ve spolupráci s
básnířkou Hanou Novotnou) se svými fotografiemi i
kalendář.
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Zatím jsme pořád v úvodní fázi, kdy pracujeme za statickém zajištění kostela, dále na
zajištění odvodnění a odvětrávání a na opravě
nejvíce havarijních částí. Počítám, že v této fázi
se budeme nacházet ještě několik příštích let.
Nyní ještě dokončujeme akci započatou
vloni, tj. zajištění vnějšího odvodnění a opravy
opěrné zdi. Letos bychom měli zajistit
odvětrávání pomocí vnitřního odvětrávacího
kanálku. Tyto dvě akce by měly pomoci zbavit zdi
kostela vlhkosti.
• Víte už dnes, alespoň zhruba, na kolik pak
celá rekonstrukce vyjde?
Přesný odhad nemám. Počítám, že náklady
na celkovou rekonstrukci se budou pohybovat
v řádu desítek milionů korun.
• Na financování opravy kostela se podílí celá
řada subjektů: od státních institucí, přes
různé firmy a společnosti, samozřejmě město
Kryry, až po drobné dárce. Shánějí se vám
dnes peníze snáz než třeba před pěti lety? A
můžete významné sponzory jmenovat?
V prvních letech po založení spolku jsme
peníze přímo na stavbu nesháněli. Museli jsme
nejdříve uzavřít smlouvu o výpůjčce s farností a
nechat ji schválit Biskupstvím v Litoměřicích.
Poté jsme museli zajistit prostředky na stavební
dokumentaci a požádat o stavební povolení.
Teprve poté, tj. kolem roku 2016, jsme započali
se samotnou rekonstrukcí. Od té doby se
prostředky shánějí relativně stejně: pravidelně
žádáme o dotaci Česko-německý fond
budoucnosti, Ústecký kraj, Ministerstvo kultury
nebo také Město Kryry. Česko-německý fond
budoucnosti a Ministerstvo kultury přispívají pravidelně, prakticky každý rok. Město Kryry od roku
2016 přispělo dvakrát a Ústecký kraj jednou. Tyto
subjekty můžeme označit za nejvýznamnější
sponzory.
Ze soukromých subjektů nejvíce finančně
přispívají nebo přispěli paní Marie Rejnušová
z Jižní Moravy, naši členové Aleš Nevečeřal
z Kryr a Miloš Hrouda z Prahy či pan Martin Karták z Karlových Varů. Peněžními prostředky přispívají i návštěvníci kostela při jeho prohlídkách.
Prostředky od soukromých dárců jsou pro nás
důležité. Umožňují nám např. dofinancovat stavební akce, pokud máme zajištěno jejich financování z veřejných zdrojů pouze částečně.

Vedle finanční pomoci jsme ale samozřejmě
rádi za jakoukoliv jinou podporu, jako je pomoc při
úklidu kostela či jeho okolí. Ve chvíli, kdy ho pro veřejnost otevíráme. Této pomoci se účastní naši členové, obyvatelé Kryr, Město Kryry nebo třeba i kryrští
dobrovolní hasiči.
• Nebudete mít do budoucna problém s tím, že
jestliže v letech 2007 – 2013 byly v rámci
ministerstva zemědělství na opravy památek k
dispozici stamilióny korun z fondů Evropské
unie, pak si pro současné dotační období 2014 –
2020 Česko peníze na památky již nevyjednalo.
Už v loňském roce tak šlo z rozpočtu Tomanova
ministerstva na památky jen 30 miliónů korun.
Pro celou republiku, když tuhle částku, jak jste
uvedl, by spotřeboval jen kryrský kostel?
Za prvé jsem neuvedl, že by kostel spotřeboval 30 milionů korun. Řekl jsem, že to bude v řádu
desítek miliónů.
Za druhé jsme v letech 2007 – 2013 o dotace
na rekonstrukci kostela nežádali a nevím, jaká v té
době byla situace a kolik Ministerstvo zemědělství
přispívalo.
A za třetí jsme na Ministerstvo zemědělství
ani žádnou žádost o dotaci nikdy nepodali. Naposledy, když jsem četl jejich podmínky pro poskytování dotací, Ministerstvo zemědělství neumožňovalo dofinancovat stavební akci z jiných veřejných
zdrojů. To znamená, že bychom o zbytek finančních
prostředků, v řádu statisíců, nemohli požádat např.
Ústecký kraj, Ministerstvo kultury či Město Kryry, a
museli bychom použít vlastní peněžní prostředky,
respektive finanční prostředky od soukromých dárců. Vzhledem k tomu, že v rámci jednoho roku tolik
peněžních prostředků nikdy neseženeme, nemá pro
nás smysl Ministerstvo zemědělství o dotace žádat.
Žádosti podáváme pouze na subjekty, které umožňují dofinancování stavební akce z jiného veřejného
zdroje.
Uvádíte, že z rozpočtu Ministerstva zemědělství šlo v loňském roce na památky pouze
30.000.000,- Kč. Ministerstvo zemědělství však není
jediným veřejným orgánem, který na obnovu památek přispívá, a celková částka, která je na obnovu
památek určena z veřejných zdrojů, tak bude určitě
vyšší.
Obecně mohu dodat, že lidské potřeby a přání
jsou neomezená. Prostředky na uspokojení lidských
potřeb a splnění přání naopak omezené jsou. Je na
společnosti, aby prostřednictvím své vlády, samo-
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správy a volených zástupců rozhodla, jak velká
část z prostředků, které společnost vygeneruje a
které nejsou neomezené, bude určena na obnovu
památek. Pokud se společnost rozhodne, že na
obnovu vyhradí prostředky nižší, budeme muset
takový fakt přijmout a rekonstrukci kryrského
kostela rozložit na delší období.
• A jak se k rekonstrukci kostela staví římskokatolická církev, které už plynou restituční
peníze?
Vlastníkem kostela je Římskokatolická farnost Kryry. Jejím administrátorem je pan Siudzik,
který je zároveň administrátorem farnosti
v Podbořanech, kde i žije. Finanční situaci
kryrské a podbořanské farnosti či litoměřické
diecéze, pod kterou obě farnosti patří, neznám.
Pokud se ale podíváme na nemovitý majetek,
jako jsou kostely či jiné stavby, např. fary, které
se v obvodu kryrské a podbořanské farnosti
nachází, často se jedná o chátrající objekty, o
které se v době minulého režimu ani poté nikdo
příliš nestaral a jejichž oprava by byla
pravděpodobně velmi nákladná. Lze se jenom
domnívat, že farnosti ani diecéze na takovou
opravu nemají, a to ani poté, co obdrží či
obdržely restituční peníze.
Jak už jsem uvedl výše, s kryrskou a
podbořanskou farností úzce spolupracujeme.
Společně připravujeme žádosti o dotace,
poskytujeme si vzájemně potřebné podklady,
zajišťujeme a kontrolujeme provádění stavby či
zpřístupňujeme kostel veřejnosti. Stejně jako my,
i lidé z farnosti, mají jiné zaměstnání, a kostelu
se věnují de facto ve volném čase, kterého není
mnoho. Po zkušenostech, co mám, musím říct,
že se přitom jedná o časově, administrativně i
finančně náročnou činnost. Na každou žádost o
dotaci musíme připravit podklady, jako je
rozpočet, výpisy z katastru či příslušného
rejstříku, zajistit zhotovitele a vyjednat s ním
podmínky pro provedení stavby, kostel na stavbu
pokud možno připravit a před stavbou jej uklidit,
stavbu poté průběžně kontrolovat, po skončení
stavby dotaci vyúčtovat či sepsat o stavbě
článek do novin. Vedle toho musíme vést řádně
účetnictví, nechávat je schvalovat a zasílat na
rejstříkový soud do Ústí nad Labem, podávat
daňová přiznání či vyúčtovat veřejné sbírky.
Samotná rekonstrukce kostela, jako památky
zapsané v ústředním seznamu kulturních
památek ČR, která je ve špatném stavebním a

Mgr. Petr Hradil

technickém stavu, je v neposlední řadě spojena
s velkou odpovědností. Vzhledem k tomu, že nám
lidé z farnosti s těmito činnostmi pomáhají a část
odpovědnosti berou na sebe, jsme za takovou pomoc rádi.
• Chtěl byste říci něco závěrem?
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo nám
s obnovou kostela pomáhají, ať už se jedná o členy
spolku, lidi z farnosti, subjekty a jedince, kteří se na
obnově kostela podílejí finančně a kteří na rekonstrukci přispívají jakkoliv vysokou částkou či
kteří se účastní brigád a pomáhají nám kostel pravidelně uklízet.
Zároveň bych chtěl poděkovat i lidem ze spolupracující Heimatstube Podersam-Jechnitz z německého Kronachu, kteří nám s rekonstrukcí rovněž
pomáhají.
• Děkuju za rozhovor.

Pavel Ďuran
Fotografie: Petr Adler

Kryry zavádí Mobilní Rozhlas
Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-m

kryry.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:
Informace z úřadu

Krizové informace

Dopravní informace

Kulturní akce

Majitelé zvířat
Senioři

Odstávky, poruchy a odečty
inženýrských sítí
Sportovní akce

Dobrovolníci
Lokální prodej
Rodiny s dětmi
Zpravodaj

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Jako subjekt údajů souhlasím, aby správce osobních údajů: město Kryry, IČ 00265080, se sídlem Hlavní čp.1, Kryry,
zpracovával moje osobní údaje v rozsahu
jméno a příjmení, datum narození, bydliště, pohlaví, věk
telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení, aktuální poloha, pohyb
za účelem
využívání služeb komunikační platformy Mobilní rozhlas a partnerských projektů Zlepšeme Česko, Ukliďme Česko a ZmapujTo
(dále jen partneři); přes Mobilní rozhlas můžu např. dostávat informační a krizové zprávy o dění v mé obci, můžu vyjadřovat
svůj názor v anketách, může být zjišťována moje poloha nebo pohyb. To vše slouží pro zlepšení fungování lokálních služeb, pro
zajištění lepších kulturních a sociálních potřeb, pro označení konkrétního místa nebo trasy apod.;
informování o novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů.
na dobu zapojení obce do komunikační platformy Mobilní rozhlas.
Pokud mi ještě nebylo 15 let, musí výše uvedený souhlas dát také můj otec, matka či jiný zákonný zástupce. Prohlašuji,
že toto omezení je mi známo a nijak ho neobcházím.
Správce osobních údajů:
město Kryry, IČ 00265080, se sídlem Hlavní čp.1, Kryry
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Kateřina Štorková, telefon: +420721141055, email: Katrin712@seznam.cz
Vaše osobní údaje budou předány v nezbytně nutném rozsahu provozovateli komunikační platformy Mobilní rozhlas, kterým je k
datu poskytnutí tohoto souhlasu Neogenia s.r.o., IČ 291 98 950, se sídlem Hybešova 42, Brno. Tato společnost bude zpracovatelem
osobních údajů, tedy bude Vaše osobní údaje pro správce osobních údajů používat.
Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem k zajištění řádného fungování komunikační platformy Mobilní rozhlas.
Poskytnutí jakýchkoli údajů je dobrovolné; pokud je ale neposkytnete, nemusí být vůči Vám služby Mobilního rozhlasu funkční či
plně funkční.
Informace správce osobních údajů:
OBECNÉ:
Vaše osobní údaje budou na základě souhlasu uchovány po dobu zapojení obce do komunikační platformy Mobilní rozhlas,
nejvýše do odvolání tohoto souhlasu; pro krizovou komunikaci po dobu, po kterou se k Vám bude moct efektivně dostat přes
Mobilní rozhlas zpráva pro ochranu Vašeho životně důležitého zájmu
máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat od správce nebo zpracovatele osobních údajů potvrzení,
zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním
informacím
máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování
můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů
máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své
osobní údaje jinému správci
kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před
tímto odvoláním
máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce či zpracovatel osobních
údajů zpracovávají Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušují Vaše práva
ZVLÁŠTNÍ:
máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely informování o
novinkách komunikační platformy Mobilní rozhlas a jejích partnerů. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro
tento účel zpracovávány

V ________________________ DNE________________________
PODPIS SUBJEKTU ÚDAJŮ (OBČANA) ________________________
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Město Kryry …

Z policejních
statistik …
Na silnicích České republiky Policie ČR v roce 2019 evidovala celkem 107 572 dopravních nehod.

… dopravní nehody

Nejde samozřejmě o kompletní bilanci, protože ze zákona je
nutné hlásit pouze závažnější dopravní nehody, při kterých například
došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo hmotná škoda převyšuje
na některém ze zúčastněných vozidel částku 100 000 Kč. Na
silnicích v Česku loni při nehodách zemřelo 547 lidí, 2010 osob
utrpělo těžká zranění a téměř 24 tisíc osob se zranilo lehce.
Nejčastějšími příčinami nehod na našich silnicích jsou
nepozorní řidiči, řidiči jedoucí nepřiměřenou rychlostí a ti, kteří
nesprávně vyhodnocují situace. Velkým problémem je alkohol za
volantem, ale také nezkušenost spojená s přeceňováním svých
schopností, únava a mikrospánek. Extra kapitolou je pak podle
Centra dopravního výzkumu vědomé nerespektování pravidel
silničního provozu, reakce v panice, riskantní předjíždění, zdravotní
indispozice nebo vliv léků.
Jak jsme na tom byli
v Kryrech?
V roce 2019 na území
našeho města (tedy Kryr, Běsna,
Stebna a Strojetic) došlo celkem
k 29 dopravním nehodám, při kterých nikdo nezemřel ani nebyl vážně zraněn. K lehkým zraněním
došlo v pěti případech
(na území
přiTřetí nejfrekventovanější
komunikací
mapkách
značeno
oran- a
našeho města ložených
je pak silnice
mezi
Vroutkem
žově),
ve zbylých
čtyřiadvaceti
šloní
Očihovem, která
prochází
centrem
Kryr. Na
jen
o
hmotnou
škodu
(značeno
v loňském roce došlo k celkem 6 dopravním
modře).
nehodám.
K nejvíce nehodám došlo na nejfrekven-

Stejným počtem se pak může „pochlubit“
spojnice Kryr a Strojetic, o níž jsme v loňském roce
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Zazvoňte si před hřbitovní ohradou…
Stebno - Petrohrad, 29. listopad 2019
Na pozemcích za Stebnem byla zrekonstruována solitérní zvonička. Stojí za tím občan Kryr.
Má i další plány pro tento rok.
Na pozemcích zámeckého parku mezi Stebnem a Petrohradem stojí, u hřbitova, zádušní zvonička, jejíž původní dřevěná stříška byla stržena v roce
1973 a celé sakrální stavbě hrozila demolice.
Rekonstrukci, která byla oficiálně v listopadu dokončena, nechal provést Pavel Šilhánek z Kryr, který
je vlastníkem části zámeckého parku - Severní parkové louky - od cesty na Stebno směrem dolů k petrohradské léčebně.
K renovaci mohlo dojít díky dotaci. „Byla jsem
přizvána jako host –petrohradská léčebna v tu dobu
opravovala domeček č. p. 4, přestavovala jej na komunitní centrum a tuto opravu rovněž prováděla
firma pana Šilhánka,“ zmínila starostka Petrohradu
Jitka Dondová.
Těsně před adventem zádušní zvoničce
žehnal kralovický farář P. Richard Polák. Když tehdy
přítomným vysvětlil, k čemu zvoničky sloužily, zmínil
také, co v drobné architektonické památce, která má
trojboký tvar – trojúhelníkový půdorys, vidí on sám:
„Mně osobně tato zvonička připomíná
vykřičník. Ale možná v této krajině připomíná spíše
otazník… K čemu bude sloužit do budoucna? Já
bych si přál, kdyby se na ní dalo zvonit třeba při
nějakých pobožnostech v květnu, ke cti Matky boží,
nebo by se zde mohl občas někdo sejít a mohli
bychom se zde pomodlit.“
Zádušní zvonice Nejsvětější Trojice pochází z
roku 1721. Několik metrů od zvoničky, v travním
porostu naproti hřbitovu, se nachází další drobný
církevní objekt – kaple Panny Marie. Ta pochází z
poloviny 18. století. Dřevěnou plastiku Panny Marie
vyřezal v roce 2002 Petr Kunc, pracovník místní
psychiatrické léčebny. Ten je zároveň autorem
kamenných plastik na naučné stezce Cesta všech
svatých, která začíná u zámku Petrohrad (kde od
roku 1952 působí zmíněná léčebna).
Pro úplnost dodejme: I v areálu nedalekého
zámku najdeme zvoničku – ta byla instalována 16.
června 2019. Z druhé strany stavby pak stojí i
barokní kaple z roku 1656, zasvěcená ovšem
svatému Vavřinci. Z původní zámecké kaple, která
byla vystavěna na základech okrouhlé věže, byla
přestavěna kolem roku 1850.

V letošním roce, jak sdělil při svěcení zvoničky,
plánuje Pavel Šilhánek opravu obelisku z roku 1908,
opravu památníku obětem 1. sv. války ve tvaru výklenkové kaple před vstupem do hřbitova a pokračování arboristických zásahů na stromech, v budoucnu pak i hudební pavilon (dřevěný altán) - dnes
je v parku pouze poničený kamenný sokl.

Lucie Bartoš
.
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VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
Strojetice, 14. prosinec 2019
Na sobotní podvečer 14. 12. pozval Osadní
výbor Strojetice své spoluobčany na malé
předvánoční setkání.
„Přijďte si s námi vyrobit vánoční svícen,“
stálo v pozvánce, „uvázat voňavý věneček, nazdobit
perníček, ozdobit si s dětmi stromeček, popovídat si
s přáteli, zazpívat si koledy, ochutnat něco
dobrého… prostě si udělat pěkný předvánoční večer.“
Sešly se dobře tři desítky lidí. Ty za osadní
výbor přivítali krátce po páté odpolední Karla
Huschinová a Jan Duspiva. Svou troškou do mlýna
přispěly i jejich ratolesti: Johanka a Péťa, kteří pro
nastolení té nefalšované vánoční atmosféry
přednesli krátké básničky.
Sál místního kulturního domu, kde se tato sice
skromná, přesto velmi pěkná akce odehrávala, byl
vánočně vyzdoben. Nechybělo drobné pohoštění.
Stylové, před Vánocemi jste si tu mohli zobnout
cukroví. O to se postarala paní Stránská. Bar
strojetického kulturáku byl samozřejmě otevřen,
žízní tu nezahynul nikdo.
Děti si zdobily perníčky, vyráběly
vánoční dekorace, ozdobily si stromek.
Užívali si i dospělí, kteří účastí na tomto

setkání s gustem, ať jakkoli jen na
pár desítek minut, mohli
uniknout předvánočnímu
shonu. A o tom, o zklidnění v tento hektický čas,
šlo na vánočním posezení ve Strojeticích především.

Pavel Ďuran

Návštěva v domě s pečovatelskou službou
Kryry, 19. prosinec 2019
Žáci I. a II. třídy ze školní družiny navštívili obyvatele našeho domu s pečovatelskou službou.

Přišli popřát šťastné a veselé Vánoce.
Rozdávali vánoční přáníčka a malé andělíčky,
které v družině vyrobili. Také zazpívali koledu a
přednesli básničku.
S našimi seniory tak společně strávili příjemné odpoledne.

Hilda Dresslerová
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ŠTĚDROVEČERNÍ MŠE
O Štědrém večeru se v půl jedenácté ve
strojetickém kostele Nanebevzetí Panny Marie
sešlo bezmála padesát lidí. Tradice zdejší
štědrovečerní mše tak byla po roční
pauze obnovena.
„Sloužit o Vánocích mši
svatou je historický zvyk,“ říká
generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR.
„Z evangelií víme, že se Ježíš
Kristus narodil v noci, proto se
slavnost narození Páně slaví
nikoliv 24., ale 25. prosince.
V katolické liturgii se začínají
velké svátky slavit v předvečer
- jsou to tzv. vigilie. Slavnost
narození Páně je tedy možné
slavit od pozdního odpoledne,
tedy na Štědrý den, který běžný
občan chápe jako nejdůležitější den Vánoc.“
K této příležitosti místní
osadní výbor připravil skromné
pohoštění, tradičně nabídl i
svařené víno. Štědrovečerní mši
svatou pak celebroval svým
milým,
neotřelým
a
neopakovatelným způsobem otec
Alexander Siudzik. Zazpívala paní
Trinerová, její vnučka Sandra přečetla
úryvek z Erbenovy Kytice a nakonec
zarecitovala i paní Müllerová.

Strojetice, 14. prosinec 2019

Pavel Ďuran
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Placatky, hymny, kameny svatých
aneb Novoroční výšlap ke kapli u Petršpurku
Stebno, 1. leden 2020
I letos se první lednový den uskutečnil novoroční výšlap obyvatel Stebna společně s
Petrohradskými. Jednou za rok se společně setkávají u Kaple všech svatých, aby si popřáli do
nadcházejících dvanácti měsíců.
Po výšlapu na vrch ve výšce 451 metrů
následovala prvolednová blahopřání, přípitky a
tradiční společné fotografování u hladomorny.
Zhruba desítka lidí otálela a před objektiv se
upejpala. Fotografie tak dokumentuje o dost méně
obyvatel Petrohradu, Stebna a několik přespolních z
Blatna, než kolik jich ve skutečnosti na Nový rok na
kopec ke zřícenině hradu dorazilo.
„Letos jsme to vyšlápli už podevatenácté,“
pochlubila se Radka Drdová ze Stebna. Novoročních
turistů dorazilo zhruba kolem šesti desítek. „Je nás
méně než loni,“ podotkla starostka Petrohradu Jitka
Dondová, když se porozhlédla předtím, než odemkla
dveře kapličky, jejíž vnitřek byl v roce 2018 komplet-

ně zrekonstruován. Objekt se poprvé otevřel turistům loni na jaře.
Uvnitř se mohli zájemci posadit do lavice,
prohlédnout fotografie z rekonstrukčních prací,
přihodit do kasičky dobrovolný příspěvek na opravy.
Kdo chtěl, mohl se podepsat do pamětní knihy. Zřejmě z největší dálky sem letos přicestovala Božena
Fišerová z Běšin na Klatovsku, která kapličku pochválila a ocenila, jak dobře je udržovaná. Oficiálně
vyšlápla kopec za Stebenské, kam jezdí na návštěvu.

Lucie Bartoš
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Tříkrálová sbírka
Kryry, 2. – 14. leden 2020
Již po dvacáté byla v letošním roce na území České republiky uskutečněna Tříkrálová sbírka.
Daří se tak pokračovat v krásné tradici. V rámci celé republiky bylo tentokrát vybráno bezmála 111
miliónů korun, ze kterých je následně financována řada charitních projektů, jako jsou např. domovy
pro matky s dětmi v tísni, azylové domy, domy na půli cesty nebo humanitární pomoci při
přírodních či ekologických katastrofách.

Sbírka v našem regionu, jež
se setkává s velkým ohlasem, byla
pořádána prostřednictvím farních
a oblastních charit v obcích
Podbořany, Kryry, Vroutek, Blšany,
Očihov, Strojetice, Nepomyšl a
Nové Sedlo.
Na Podbořansku jsme letos
vybrali úctyhodných 53 021,- Kč za
účasti několika desítek dětí, které
koledovaly spolu s vedoucími v
jednotlivých obcích. Zvláště v Kryrech a ve Vroutku jsme byli velmi
překvapeni štědrostí a milým přijetím.
Takže vám všem, kteří jste
nás zvali do svých domovů, rádi si
nás i vyfotografovali a také obdarovali krále nejen úsměvem, ale
i nějakou tou dobrotou, patří velké
poděkování!
V roce 2021 se na vás budou opět těšit vaši Tři králové,
Kašpar, Melichar a Baltazar.

Aleš Nevečeřal

Aleš Nevečeřal
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Tradiční setkání žáků ZŠ Kryry se seniory z DpS
Podbořany

Kryry, 24. leden 2020

Stalo se již tradicí, že ZŠ Kryry spolupracuje s DpS Podbořany..

Také letošní kalendářní rok jsme zahájili
společným setkáním. 2. třída paní učitelky Hrdličkové v knihovně 1. stupně přivítala naše hosty 24.
ledna 2020.
Společně si spolu vyprávěli o Vánocích. Děti
přinesly ukázat své oblíbené knihy. Senioři jim pak
povídali o knihách jejich dětství. Hosté přinesli na
ukázku drobné rukodělné výrobky, což naše žáky
velmi zaujalo. Spontánně se objevily také obrázky,
které společně hosté a děti nakreslili. Čas příjemně
utíkal a před odjezdem našich hostů byla domluvená také jarní návštěva kryrských žáků v DpS Podbořany. Budeme se moc těšit.

Mgr. Eva Legátová a Kateřina Špetová
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Tradiční setkání žáků ZŠ Kryry se seniory z DpS
Podbořany

Kryry, 24. leden 2020

Stalo se již tradicí, že ZŠ Kryry spolupracuje s DpS Podbořany..

Také letošní kalendářní rok jsme zahájili
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ledna 2020.
Společně si spolu vyprávěli o Vánocích. Děti
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Mgr. Eva Legátová a Kateřina Špetová
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Strojetický karneval
Strojetice, 8. únor 2020

Princezna, vodník, mušketýr
nebo policajt. Hvězdička, motýlek a
dívenka se strachbudící basebolovou
pálkou v ruce. A další a další, teď si
nevzpomenu...
Také maminky, tatínkové, babičky
a dědečkové, tetičky i stejdové nebo jen
obyčejní známí a kamarádi, to byli všichni ti, kdo v sobotním časném odpoledni
dorazili ve Strojeticích do kulturního domu, kde pro ně místní osadní výbor připravil dětský karneval, maškarní bál,
prostě vyberte si, kdo co chcete.

Venku svítilo sluníčko, ale mrzlo. Ve strojetickém kulturním domě bylo však příjemně teplo.
A plno. Pozvání osadního výboru přijaly děti, jejich
rodiče i prarodiče, kamarádi i známí. V půl třetí se
jich sešlo několik desítek.
Stejně jako v loňském roce vsadili strojetičtí
při organizaci této akce na profesionály: i letos
sem tak zavítali Ladrovi se svým Diskotačením,
konkrétně s pořadem „Letem světem s Honzou“.
Po dvě hodiny tak Bára a Jan
Ladrovi spolu s myšákem Edou bavili
nejenom děti, ale i dospělé. Pro
všechny
totiž
připravili
spoustu
písniček, soutěží a her.

Pavel Ďuran
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dětský maškarní karneval v kryrech
Kryry. 9. únor 2020
Únor, jak všichni víme, bývá měsíc plný krásných plesů a maškarních bálů či karnevalů.
No a tak jako každý rok se náš Klub žen
rozhodl uspořádat pro
děti maškarní karneval,
a to sice 9. února 2020
od 14. hodin v Kulturním domě v Kryrech.
Již před čtrnáctou
hodinou začali chodit
rodiče nebo příbuzní se
svými ratolestmi.
A věřte, milí občané, že se bylo na co
dívat.
Přišly princezny v
krásných šatech, královna se zlatou korunkou
na hlavě, úplně malinkatá beruška, stále uspěchaná vosa, ale i krojo-

vaný synek, kostlivec, pirát a mnoho
dalších pěkných a nápaditých dětských
masek.
Když zazněly první tóny hudby, o
kterou se postaral p. Barák, začal ten
opravdový rej dětí. Jedna píseň střídala
druhou a nechyběl ani oblíbený „Babylon“
nebo „Včelka Mája“.
Obohatit tento dětský karneval přišly Kryrské mažoretky se svou sestavou
na píseň z filmu „Tři oříšky pro Popelku“
a musím říci, že byly kouzelné.

Kryrské ženy také pro děti připravily různé soutěže – například: rybičky, z vody do vody, míček na lžíci a asi nejoblíbenější mašinku, které se zúčastnily i ty nejmenší děti, a aby
stačily tempu, pomáhali jim jejich rodiče. Všichni pochopitelně
byli odměněni nějakou sladkostí. Když pak dospěláci nafoukli
svým dětem balonky, sál byl plný krásných barevných míčků
houpajících se ve vzduchu, se kterými bojovaly děti odhodlané
chytit je za každou cenu.
Postaraly jsme se také o občerstvení, které k těmto akcím
patří. Kromě toho zde prodávali své výrobky manželé Rázovi z
Plzně (cukrovinky, cukrovou vatu, nafukovací výrobky, ad.). Dále
manželé Vlčkovi ze Žatce, kteří dělali malování na obličej. A také
paní Smělá z Kryr, která měla například párek v rohlíku.
Dětský maškarní karneval skončil kolem 17. hodiny a já
bych chtěla ocenit všechny, kteří nám pomohli zpestřit tento
den. Klub žen děkuje rovněž za sponzorování Městskému úřadu
v Kryrech a panu P. Ulkeovi, který nám sponzoroval nejen tento
karneval, ale i jiné naše akce. Velký dík!
A co říci na závěr? Je nás pár statečných, které se snažíme
zpříjemnit život zde v Kryrech „všem“ našim občanům a jejich
dětem. Doufáme, že se nám to alespoň trochu daří!

Stanislava Veselá
Foto: Hana Baladová
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degustace hub
Kryry. 29. únor 2020
Co je degustace, to ví u nás každý: jde o jakousi ochutnávku, košt – prostě jde o to podráždit
chuťové pohárky - a sofistikovaně posoudit, jak moc kvalitně podrážděny jsou. Právě o tohle na
první letošní schůzi našeho mykologického kroužku šlo – tradičně se na začátku jara ochutnávaly
houby ve sladkokyselém nálevu.

„Všechny houby jsou jedlé.
Některé, bohužel, ale jen jednou…“
Augustin Hermann

bodíků znamenalo vrchol gurmánského zážitku. Tedy přesně opačně, než se známkuje ve škole. Tady
(říkám s Bohumilem Hrabalem) se neuvěřitelné
stalo skutkem, neboť vítěz kategorie „speciál“, jímž
se stal host degustace Ing. Pavel Dombaj, předseda
žateckého houbařského spolku, se svou penízovkou
sametonohou dostal
od poroty 30 bodů
z 30 možných. To
v dějinách kryrských
degustací nemá myslím obdoby. Zbývá
dodat, že v kategorii
směsí vyhrál Radek
Juha a v jednotlivých houbách si nejvyšší ocenění odnesla tento rok Marie
Filipová.
Vyhlášen byl
také houbař roku

S tím mne kryrští houbaři lanařili do komise,
která houby v nálevu vyhodnocuje. S díky jsem tuto
čestnou funkci odmítl, neboť už jsem před léty
v takové komisi byl (a v životě jsem se o sebe nebál
víc, neboť konzumuju-li houby – a mám je rád - pak
jenom ty, které si sám nasbírám a které bezpečně
znám), přičemž mi předkládali vzorky čehosi, o čem
jsem si nebyl vůbec jist, že se to dá bez rizika fatálních zdravotních komplikací sníst.
Šestičlenná hodnotící komise (mimochodem:
přežili všichni…) posuzovala tentokrát celkem 41
vzorků naložených hub. Soutěžilo se ve třech kategoriích – ve směsi hub hřibovitých, v jednotlivé hřibovité houbě a nově i v kategorii „speciál“, což bylo
v podstatě vše mimo hříbků. Komise jednotlivé vzorky hodnotila známkou od jedné do pěti, přičemž pět

2019, jímž se stal
pan Stanislav Jančík.
Vždy první a
poslední schůze v
roce kryrského mykologického kroužku
bývá slavnostnější
těch ostatních. Nejinak tomu bylo i letos. Nekonzumovaly
se jenom houby,
akce byla totiž spojena také s ochutnávkou produktů tradiční české zabíjačky a ke kávě se
podával větrník. Jako syn majitelky vyhlášené praž-
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ské cukrárny vím, že právě podle větrníku poznáš
kvalitního cukráře – a tenhle zákusek (nevím, kde ho
naši houbaři objednali…) byl mezi větrníky skvostem. K dobré náladě přispěl svým dílem i pan
Jaroslav Tříska, který se svou dcerou zahrál a zazpíval k tanci i poslechu. Vládla příjemná, uvolněná
nálada.
Dobře se bavili také hosté. Byli jimi starosta
města Kryry Miroslav Brda, Josef Kolář ze
zastupitelstva a již zmíněný Ing. Pavel Dombaj ze
Žatce, který v krátkém projevu připomněl ten fakt, že
v Ústeckém kraji zbyly dnes houbařské spolky
jenom dva. Ten žatecký, kterému předsedá, a
kryrský – ten je nejstarší a, co se členské základny
týče, i největší.

Celostátní kapacita a bývalý člen Mykologického kroužku Kryry Ing. Pavel Dombaj (vlevo)
spolu s Ing. Jaromírem Konderlou, předsedou MK Kryry (vpravo)

Poznámka na závěr: až po uzávěrce čísla se naší redakci podařilo zjistit, že báječné
větrníky, o kterých jsme v tomto příspěvku psali, naši mykologové objednali v Kryrech
u pana Milana Janouše.

Pavel Ďuran
Foto: Jan Kneifl
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Uzloviny

Kryry, 13. únor 2020
Kulturní dům v Kryrech opět praskal ve švech. Už před devatenáctou hodinou bylo obsazeno
99,9 % kapacity sálu, tedy sešlo se bezmála půl třetí stovky diváků, aby zhlédli hru „Uzloviny“,
kterou k nám v rámci oslav 700. výročí první písemné zmínky o našem městě pozvala kulturně
školská komise městského úřadu.
Kdyby do Kryr přivedla (třeba) i soubor Národního divadla s Jiráskovou Lucernou, zaplnili bychom
v Sokolovně tři, možná čtyři řady.
Motto:

„Žádné manželství
není tak špatné,
aby nemohlo být
ještě horší !“
MUDr. Radim Uzel
Manželský sex (nebo mimomanželský –
ten samozřejmě především…) je téma, které většinově zůstává schováno
za zdmi našich ložnic.
Téma v dnešní době sice
nikoli tabuizované, přesto nadmíru osobní, intimní, neveřejné.
Téma, s nímž doktor Radim Uzel s noblesou a grácií na veřejnost už řadu desetiletí
přichází – v nejmenším
neuráží, naopak pobaví.
Hra „Uzloviny aneb
Manželské sexyhrátky“
jsou scénky Oldřicha
Dudka s písničkami Milana Benedikta Karpíška, při nichž je pánem jeviště
zmíněný Radim Uzel. V představení delším dvou
hodin, v němž jednoznačně hraje prim, mu sekunduje blonďatá Lucinka v podání Lucie Fiony Černé a
scénky ze života manželského (občas mimomanželského…) pak předvádí s vtipem a nadsázkou so-

bě vlastní nám v Kryrech dobře známí Jitka a Přemysl Kubištovi.
O čem hra je?
„Uzloviny“ jsou tak trochu obdobou Troškových Kameňáků. Je to divadelní představení složené ze známých i neznámých vtipů z manželských
a mimomanželských ložnic doplněná fóry o blondýnkách a milých písniček (mimochodem, Radim
Uzel velmi dobře zpívá…).
Krom toho v ní pan doktor vzpomíná na svou
sexuologickou klinickou praxi i své působení soudního znalce. Pokud pak jde o ty „postelové frky“ – a
podotýkám, že jsem skutečně jen málo prudérní –
byly obscénní, často vysloveně oplzlé, prostě za
hranou. Vyprávět je kdokoli jiný, než právě pan
doktor, byl by to jednoznačně trapas, průšvih, malér.

V jeho podání to však vyznělo
mile, protože to bylo nádherně frivolní a lechtivé, nikoli sprosté, ale
rozkošně „košilaté“.
Jak to ten chlap, probůh, dělá…
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inovovat vtipy. Některé zestárnou a
některé zase vylovím z hlubin paměti. Už jsem těch
fórů za osmdesát
let slyšel…

Jediným skutečně nespokojeným a hlasitě
protestujícím divákem v sále byl pan Gryllus. Jeho
poznámky ke hře byly nepřeslechnutelné, jednu
chvíli jsem ho dokonce podezříval, že je členem hereckého ansámblu. Nebyl. Dokonce byl hostem, který za představení neplatil. Cvrkal…
Ano, obyčejný cvrček…
A právě na toto zvířátko (Gryllus campestris)
jsme se začali pana doktora zvídavě ptát:
• Co jste říkal tomu cvrčkovi, který celé
představení rušil?
Působil jako zpestření a zvuková kulisa.
Vzpomínám na podobného cvrčka, který mi kdysi
dlouhodobě cvrkal v ordinaci - a proteplil oficiální
gynekologickou atmosféru.
• Pane doktore, ve vašem podání vypadá
sexuologie nebo soudní znalectví jako náramná
taškařice. Je tomu tak ale ve skutečnosti?
Samozřejmě
to
představení
pojímám
s trochou tzv. „básnické licence“. Ve skutečnosti to
tak veliká sranda zase není.
• Uzloviny dnes hrajete patnáct let. I když hru
pochopitelně alespoň trošku aktualizujete, není
to otrava?
Už jsme skoro jako Cimrmani. Ani u nich ty hry
za řadu desetiletí příliš změn nezaznamenaly.

• Pokud ne
spočítat,
dokázal byste
alespoň
odhadnout,
kolikrát jste hru
hráli?
Myslím,
že
naše vedoucí Jindřiška Kikinčuková
vede statistiku. Já
to přesně nemám
spočítané, ale těch
repríz už byla skoro stovka. Hráli jsme to i přímo
v plzeňském pivovaru.
• Po více než dvě hodiny stojí představení na vás.
Nezávidíte někdy Přemkovi, že ¾ hry se proválí
v posteli? Nebo je to zohledněno ve výši
honoráře?
Já si zase občas sednu a do postele se taky
dostanu, i když až na samém konci hry.
• Vašimi partnerkami ve hře „Uzloviny“ jsou ženy
bujných či dokonce (nazvěme to tak…) bujarých
tvarů. Jsou takto sošné ženy typ, který vás
oslovuje? A jestli ano, proč?
Jo, já jsem opravdu ten, kterému se slangově
říká „horňák“. Těch ostatních tělesných partií jsem
v gynekologii zažil víc než dost.
• Říká se, že „láska prochází žaludkem“. A také se
říká, že by jí „samou láskou sněd‛“. Neodporuje
si to trochu?
Potrava i sex uvolňují stejný mozkový hormon
–fenylethylamin- a ten způsobuje slast. Kupodivu
se také uvolní po tělesné námaze a třeba po překonání nějakého sportovního rekordu. To jsem však
nezažil, neboť na rozdíl od sexu a potravy se celoživotně sportem nezabývám.
• V kulturně školské komisi města Kryry zasedají
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výhradně ženy. Pokud jde o divadlo, už k nám
pozvaly „Cavemana“ (tam se o sexu hovoří
také víc, než v jiných hrách…), přijeli jste vy
s „Uzlovinami“ a na podzim tu budeme mít
„Cavewoman“, kde se zmínkám o posteli
určitě také nevyhnou. Je to normální? Táži se
vás jako odborníka: nenavrhnul byste pro ženy
z naší komise alespoň ambulantní léčbu
sexuologem specialistou?
Členky vaší komise žádnou sexuologickou
péči nepotřebují. Výběr her svědčí o tom, že jsou po
této stránce zcela zdravé, normální.
• A na závěr – vám je dnes osmdesát let - prosím
o recept na dlouhá a plodná nejen sexuální léta.
Můžete poradit?
V mém případě je to dáno geneticky. Celoži-

votně se můj kalendářní a biologický věk neshodují.
Na maturitním tablu vypadám jako z mateřské školky, při promoci mě považovali za puberťáka. Tenkrát
to působilo komplikace, dnes je to výhoda.
• Mockrát děkuju za rozhovor.
Co říci závěrem? Představení se líbilo, podle
reakcí publika si myslím, že velmi. Čichnout k atmosféře tohoto divadelního kusu nabízíme čtenářům Kryrské rozhledny prostřednictvím
QR kódu v krátkém videu a už teď se
těšíme na to, co pro nás kulturně
školská komise našeho města připraví
do budoucna.

Pavel Ďuran
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dva filipové
LEKAF připravuje v areálu letního kina u příležitosti oslav 1. máje hned dvě výstavy: obrazů a
fotografií. Tímto vás všechny na obě - 1. a 2. 5. 2020 - srdečně zve.

Filip Kazda
výtvarník

Filip Šimandl
fotograf
Narodil se 25. 8. 1977
v Rakovníku.
Mládí prožil v Kryrech.
Nyní žije v Mladé Boleslavi.
Fotografovat začal v
devadesátých letech.
Zpočátku fotil převážně na
černobílý kinofilm a
fotografie si sám vyvolával v
temné komoře. Po přelomu
tisíciletí ho pohltila digitální
fotografie.
Věnuje se fotografování krajiny, detailů přírody a
svých dětí.

František Musílek
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2. reprezentační ples sk havranu kryry
Kryry, 22. únor 2020
V sobotu se v Kryrech tančilo.
Milovníci tance a zábavy si v sobotu 22. 2. 2020 přišli určitě na své – v sále kulturního domu se
konal již 2. reprezentační ples s podporou města Kryry.

Celým večerem hosty provázela kapela Aquarius.
Čardáše – a samozřejmě nejen ty – doslova
duněly sálem a zaplněný parket dával najevo, že se
na ples přišli všichni hlavně bavit.
Účastníci plesu si mohli zakoupit lístky do tomboly, ve které byla spousta zajímavých a hodnotných cen.
O zábavu se nestarala pouze zmíněná kapela,
ale i pozvaní hosté - Bořek Slezáček a Petra Peterová, kteří zazpívali několik písní.

Poděkování pak na závěr patří všem, kteří se
plesu zúčastnili, dále velký dík sponzorům - hlavně
městu Kryry, bez kterého bychom ples nemohli
uskutečnit.
Poděkování patří také všem dobrovolníkům a
organizátorům akce. Věříme, že se opět uvidíme
příští rok - již na třetím reprezentačním plese.
Takže - za rok - na shledanou!

Lukáš Hájek
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SK Havran Kryry – „A“ tým
V první řadě bychom chtěli pozdravit fanoušky kryrského fotbalu a popřát jim všechno nejlepší do
nového roku.
Svátky byly po všech směrech náročné, takže v rámci novoročního očistce přišel brzký start přípravy
vhod.
Klasický
zimní
dril
odstartoval A tým včetně
dorostenců 10. 1. 2020 na
umělé trávě v Kryrech. Od 18.
1. trénuje dvakrát týdně a vloží
se do toho o víkendu zápas a
regenerační trénink. Diváci se
můžou těšit na velmi zajímavé
soupeře z jiných okresů či
týmy z vyšších soutěží. K
pohybům
v
kádru
moc
nedojde, ba naopak se pracuje na začlenění mladých hráčů, kteří budou sbírat zkušenosti v dospělém fotbale a někteří z nich dostanou šanci i na jaře.
Jednou posilou-neposilou je Lukáš Hájek, který se
opět po několika letech vrací k chytání, bude zde jako třetí brankář a morální podpora týmu. Očekáváme, že odehrajeme dobré zápasy kombinované
s potřebnou fyzickou zátěží, ze které budeme chtít v
jarních odvetách těžit.
Program má A tým i dorost nabitý. Během ledna měli tvrdé, ale potřebné tréninkové jednotky, a to
většinou v domácím prostředí. První přípravné utkání odehráli v sobotu 18. ledna na umělé trávě v Kryrech s týmem TJ Traverza Hředle. Domácí nastoupili
v této sestavě: Hájek L. – Nítek Michal, Lassas Jakub, Žambůrek Stanislav, Heský Petr – Vašek Lukáš,
Lávička Petr, Toth Petr,
Jambor Richard, Němčák Lukáš – Grzywacz
Patrik. Na lavičce byli
připraveni
Reininger
Aleš, Nekola Jakub,
Kamír Lukáš, Dražil
Marcel a Nováček Pavel. Utkání nakonec
skončilo výhrou domácích 5:4, když se o
branky postarali hráči
Grzywacz Patrik a Toth
Petr, kteří dali po dvou
brankách a vítězný gól
vsítil Reininger Aleš.
Druhé přípravné
utkání odehráli v sobotu 25. ledna opět na
.

umělé trávě v Kryrech s týmem FC Jesenice. Naše
mužstvo opět nastoupilo v kombinované sestavě s
mladými puškami v základní sestavě. Do branky se
opět postavil Lukáš Hájek, před ním, v obraně, nastoupil Nítek Michal, Dražil Marcel, Heský Petr a v
čele s legendou týmu Lavičkou Petrem. V záložní
řadě vyběhli naši borci v tomto rozestavění: Vašek
Lukáš, Kamír Lukáš, Žambůrek Sranislav, Jambor Richard a Němčák Lukáš. Na hrotu byl opět osamocen nejlepší střelec týmu Grzywacz Patrik. Utkání
bylo jako na houpačce, ale nakonec domácí celek
během druhé půle strhl vítězství na svou stranu a
radoval se z výhry 9 : 4. Mezi střelce se zapsal Grzywacz Patrik 3x, Vašek Lukáš 2x. Němčák Lukáš a o
své premiérové branky v A týmu se postarali Kohout
Josef ml. Krupička Matyáš a Žambůrek Stanislav.
Třetí utkání odehráli v neděli 2. února na umělé trávě v Kyrech s týmem TJ Tatran Podbořany.
Kryrští změřili síly s týmem z vyšší soutěže a nevedli
si vůbec špatně. Poločasové skóre bylo 4 : 1 pro domácí borce, s čímž hosté z Podbořan vůbec nepočítali. Po změně stran došlo i ke změnám domácí sestavy, kde opět nastoupilo naše mládí a sbíralo cenné
zkušenosti; nakonec utkání skončilo 4 : 5 pro hosty,
což znamenalo první porážku v zimní přípravě. V základní sestavě nastoupili Mokroš Petr – Nítek Michal, Lassas Jakub, Žambůrek Stanislav, Žáček Petr
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– Vašek Lukáš, Kamír Lukáš, Toth Petr, Reininger
Aleš – Grzywcz Patrik. Na lavičce byli připraveni
Krupička Matyáš, Vysočanský Josef, Heský Petr,
Vejmělek Jan, Frankovic Jaroslav, Dražil Marcel.
Branky vstřelil Grzywacz Patrik 2. Toth Petr a Reininger Aleš.
Čtvrté utkání odehráli v sobotu 15. února na
umělé trávě v Kryrech s týmem Spartak Lubenec. Do
čtvrtého utkání nastoupili domácí hráči v této sestavě: Hájek Lukáš – Žáček, Lassas, Frankovic, Nítek – Vejmělek, Kamír, Lavička, Toth, Vašek – Němčák. Do utkání hráči vstoupili velmi špatně a po
chybách v obraně a chybě brankáře prohrávali 3 : 1.
Našim hráčům chyběl pohyb, také málo napadali
soupeře. Nakonec Trenér Vobořil podpořil hru
mladšími hráči -ti dění na pažitu oživili a díky tomu

se vyrovnalo do

se vyrovnalo do poločasové přestávky na 3 : 3.
Nakonec Havrani strhli vítězství na svou stranu a
vyhráli 9 : 4, když se o branky postarali tito hráči:
Němčák 3x, Toth, Rei-ninger, Krupička, Dražil a
dvakrát si soupeř vsítil vla-stní branku.
Následující týden čekalo dorostenecký tým zimní soustředění v Tisu u Blatna, na soustředění se
dostavili i někteří hráči A týmu.
Po návratu z této akce nastal pro všechny hráče volný víkend, jelikož chystali již svůj 2. reprezentační ples města Kryry.

Jan Špeta
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Kryrským mažoretkám je deset let
Kde se vůbec vzal název „mažoretka“? Co to znamená? Nepochybně má
souvislost s termínem „major“. A to je (vedle dalších významů) také označení pro
durové stupnice: pro ucho nejpřirozenější rozdělení oktávy. Na rozdíl od mollových
stupnic se totiž ty durové hrají nahoru stejně jako dolů, jsou bezproblémové a
postrádají sentimenty malých intervalů. Schválně: zahrajte si na klavír c-e-ga
potom c-es-g.
Mažoretky jsou jako ten první akord: usměvavé a radostné. Prostě durové. Ty kryrské z toho nevyjímaje!
.
Aby těch „kulatin“ nebylo v Kryrech v letošním kolik děvčat soubory Kryrských mažoretek za tu
roce málo, slaví i naše mažoretky: sezóna dobu prošlo?
2019/2020 je pro ně totiž jubilejní – na svém naroPovedlo se mi napočítat přibližně 130 děvčat
zeninovém dortu zapalují svou desátou svíčku. (i s těmi, které trénují nyní). Mnohé z těch, které
Scházet se začaly na začátku školního roku v září stále chodí, jsou s námi téměř od samého začátku.
2009 a na jaře 2010 se pak poprvé představily kryr- Z malých děvčátek už jsou to často slečny na vdáské veřejnosti. Byl to jediný soubor a říkal si Perlič- vání.
ky. Vystoupily tehdy také na Svátku dobré nálady se
skladbou
Večerníček.
Kolik jste nacvičily skladeb? A je některá, na níž
To byl raketový start tehdy
vzpomínáš nejraději, která se podle tebe nejvíc
školního kroužku, který po
povedla?
celou dobu jeho trvání
Popravdě mnoho a mnoho. Občas se dokonce
vede Irena Uldrichová.
stalo, že jsme skladbu nacvičily a nakonec nevyRoku 2009 ještě
užily. Nedokážu specifikovat jednu skladbu – každá,
slečna, vychovatelka
která má šmrnc, odpich a člověk má potřebu si při ní
naší školní družiny,
podupávat nohou, byla ta pravá. Povedená je ta, ktednes už dávno vdaná
rá holky baví a cvičí ji rády – pak je to i na výsledpaní, maminka dvou
ném provedení vidět.
školou povinných kluků, která s naším vzdělávacím systémem ne- Kolik jste vyměnily kostýmů?
má profesně už společKostýmů bylo nespočet. Od podomácku
ného vůbec nic.
ušitých, s těmi jsme začínaly, po profesionálně vymazlené kousky. Většinou vychází jeden kostým na
dvě soutěžní sezóny - než z nich holky vyrostou.
Irčo, ty víš, proč se mažoretky jmenují mažoretky?
Aktuálně mají všechny týmy kryrských mažoretek
Nevěděla jsem, našla jsem si to: souvislost to
nové šaty, ve kterých budou soutěžit letos poprvé, v
má skutečně s „majorem“, ale jako s vojenskou
nich je uvidíte i na Svátku dobré nálady.
hodností. I tak za ten úvod moc děkuju – ode
dneška víme, že jsme „durové“ a myslím si, že na
Vím, že jsi na děvčata nebyla sama: kolik trenérek
takový přívlastek můžeme být pyšné.
Zjistila jsem si, že Poláci říkají mažoretkám vedle tebe za dobu trvání kroužku působilo?
Dohromady šest. Některé vykrývaly jen krátká
„tamburmajorki“, přičemž „tamburmajor“ je kapelník
vojenské kapely. Angličtina si pro něj vymyslela období, jiné zůstaly déle, ovšem každé z nich patří
název „Drum-major“, čili něco jako major-bubeník. poděkování. Momentálně je po mém boku už pár let
Je to každopádně osoba, která udává tempo a lesk. Barča Zelenková a doufám, že nám to společně
Tempo kapelnickou holí a lesk svou zdobenou uni- ještě nějaký čas vydrží.
formou. Svým vzhledem má tamburmajor k mažoretce nejblíže, tak jako má k hůlce mažoretky nej- Získaly jste řadu ocenění – kterého z nich si ty
blíže kapelnická hůl.
osobně vážíš nejvíce? Které pro tebe nejvíc
Deset let je dlouhá doba – dokážeš odhadnout,

znamená?
Nejvíce pro mě znamenají ocenění z České
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Kamenice, kde jsou vždy fundovaní porotci a celá soutěž
je postavena tak, že proti sobě stojí týmy, které jsou si
rovny. Nejvíc si asi vážím
obhájeného zlata dva roky
po sobě právě z Českokamenické mažoretky.
Ovšem každá medaile, kterou společně vybojujeme, je
cenná a potvrzuje, že to, co
děláme, není nadarmo.
Kolik vůbec těch cen a
medailí dohromady bylo?
Jde to vůbec spočítat?
Nespočet, už vážně
nedokážu dopočítat zpětně,
kolik jich bylo celkem. Všechny medaile, diplomy a poháry odevzdávám na
základní školu, kde jsou vystaveny ve vitríně.
Kdybych to měla mít všechno doma, potřebovala
bych byt o místnost větší.

Co čeká naše mažoretky letos?
V letošním roce nás čeká nadmíru vystoupení
(Jesenice, Žihle, Libočany, Kryry, Louny), dvě soutěže a opět společné léto.
Takže soustředění plánujete i letos. Opět na
Chvojkovském Mlýně?
Ano, i tentokrát se jedeme soustředit do Chvojkovského Mlýna. Prostory i podmínky, které nám
tam poskytují, jsou pro nás vyhovující a předpokládám, že nejen mně se tam moc líbí.

Buďme teď trošku osobní: kolik tě tenhle kroužek
stojí dohromady času?
Já jsem to nikdy nepočítala, kdybych si tohle
nějak připustila, asi bych to nemohla dělat. Časově
totiž nejde jen o dva téměř tříhodinové
tréninky týdně. Bydlím v Podbořanech, do
Kryr dojíždím. Čas stojí samozřejmě i vymýšlení a sestavování choreografií, objednávání kostýmů, přihlašování na soutěže,
vystoupení, soutěže, hledání; a když se
povede, pak i kontakt se sponzory… a tak dál.
Jeden rok si to budu muset psát, abych
dokázala přesněji odpovědět.
Co mažoretky a tvoje rodina? Doma na zdi ti
visí nápis, že Rodina je tam, kde život začíná
a láska nikdy nekončí. Jak to jde s touto tvojí
aktivitou dohromady? Co na mažoretky
manžel a co na to tví dva synové?
Zde mám maximální podporu: tolerantního manžela i děti. Pouští mě, i když mnohdy
neradi. Já se jim to snažím vynahrazovat vždy, když
jsem s nimi. Tak trochu „něco za něco“ - oni se
mnou jezdí fandit, podporovat, soustředit se a já s
nimi zase na Spartu.
Vlastně mám takové dvě rodiny - jednu skutečnou a jednu mažoretkovou.
Díky za rozhovor.

Pavel Ďuran
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30.5.2020 od 10.00 hod
23. 5. Hamelika třikrát jinak
Mariánské Lázně
24. 5. Vršíček třikrát jinak
Litohlavy u Rokycan
30. 5. Kryry třikrát jinak Schillerova rozhledna, Kryry
31. 5. Chlum třikrát jinak
Plzeň
13. 6. Krkavec třikrát jinak
Plzeň
14. 6. Petřín třikrát jinak
Praha

www.rozhlednyvpohybu.cz
Závodní kancelář na náměstí Československé armády
Partneři závodu:
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společenská kronika
Jubilejní věk: 70, 75 a od 80 každý rok

Gratulujeme

ŽIVOTNÍ JUBILEA V PROSINCI, LEDNU A ÚNORU

Prosinec

Leden

Únor

Kryry
VÁCLAVÍKOVÁ MARIE
SLANINA JAROSLAV
BLÁHOVÁ OLGA
SOLČANSKÝ LADISLAV
TRHLÍKOVÁ RŮŽENA
GREGOROVÁ LUDMILA
KRUPIČKOVÁ OLGA
MELICHAR FRANTIŠEK
PETRUŽÁLKOVÁ EVA
POŘÁDKOVÁ VLASTA
LEGNEROVÁ MARIE

EISENHAMMER ZDENĚK
HLAVÁČ MILOSLAV
LUCJUKOVÁ ALENA
MELICHAROVÁ MILUŠE
VOŘÍŠEK VÁCLAV
ŽAMBŮRKOVÁ ANNA

NIEBL OTTO
SÝBKOVÁ MIROSLAVA
DANYOVÁ ANNA
TÝMLOVÁ JOSEFA
URBAN JOSEF
JANOTOVÁ MARTA
MICHÁLEK VOJTĚCH
TIPPELT ERVÍN
BURDOVÁ MILOSLAVA
GOLDŠMÍDOVÁ JITKA
VRKOČOVÁ RŮŽENA
ŽÁČEK MIROSLAV

Strojetice
HÁNOVÁ MARIE

IHLANOVÁ MARIE

TRYNEROVÁ MARIE
LOKAJÍČEK STANISLAV

Stebno
SAILER JIŘÍ

LAKOMÁ HERTA

Běsno
HÁLEK VÁCLAV

Vzpomínáme:

Kdo tě měl rád, nezapomněl…
Dne 22. 3. 2020 uplyne 6 let, co od nás na cestu bez návratu odešel
pan JAROSLAV

JANOTA z Kryr.

Stále vzpomíná manželka Ivana, syn Jaroslav,
dcera Ivana a vnoučata Anna, Tomáš, Marie
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