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Den dětí ve Stebně
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KRYRSKÁ
ROZHLEDNA

Okurková sezóna
Okurková sezóna právě skončila.
To je pozitivní zpráva, protože
pokud se zpravodajství týče, jedná
se o dobu, kdy se děje minimum
událostí, které by byly mediálně
významné. Nejenom v Kryrech,
na Žatecku nebo Lounsku či v celé
České republice. Všude na severní
polokouli. V novinách se místo
seriózních a významných zpráv
objevují senzační informace třeba
o lidožravých žralocích na Jadranu.
V Anglii toto období nazývají
„hloupým“ (silly season), pro
Němce je to „letní díra“
(Sommerloch), ve Francii se tato
sezóna pak označuje adjektivem
„mrtvá“ ( la morte-saison).
Zatímco jsme v redakci Kryrské
rozhledny této nepřízni čelili a
sbírali mediální drobty, které nám
okurková sezóna sebrat nechala,
jsme spolu s Vladimírem Kovářem
z Funprintu ladili grafickou stránku
našeho městského čtvrtletníku.
Doufáme, že je to na první pohled
znát a pozměněný vzhled časopisu
se našim čtenářům bude líbit.
A když už teď listuji téměř
hotovým číslem, říkám si, že s tou
zpravodajskou prázdnotou to v
okolí Schillerovy rozhledny zase
až tak zlé nebylo – Kryrská
rozhledna nabízí docela solidní
porci příspěvků, které – jak věříme
– zaujmou.
Jestliže jsem pak v tomto
Úvodníku psal o okurkové sezóně,
musím na závěr podotknout, že
my u nás doma máme sklizeno a
zavařeno. Z „políčka“ dva krát dva
metry „to dalo" na dobrých čtyřicet
sklenic. Což je pozitivní zpráva pro
rodinnou peněženku, protože jsem
tuhle v Kauflandu viděl flašku
znojemských za 48,- Kč.
Krásné pozdní léto.
Pavel Ďuran, šéfredaktor
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Kryry, 1. 6. 2019
První červnovou sobotu se v Kryrech uskutečnil 1. ročník běžeckého závodu „AGC Kryry třikrát jinak“,
který je součástí seriálů běhů „Rozhledny v pohybu“. Ty jsou dohromady čtyři – týden před akcí v Kryrech
proběhly akce Vršíček třikrát jinak v Litohlavech u Rokycan a Hamelika třikrát jinak v Mariánských Lázních.
2. června se pak konal závěrečný díl seriálu na Chlumu v Plzni.
Oč v Rozhlednách v pohybu běží? Jedná se
o originální kombinaci tří kratších závodů:
běh do vrchu s hromadným startem o délce
1,25 km, intervalový výběh terénem o délce
750 m a zdolání (číslo konkrétně platné pro
naše město) 127 schodů Schillerovy rozhledny.
Časy ze všech běhů se sčítaly do času
výsledného. Pro děti pak byly připraveny běhy
pod rozhlednou o délkách 360 m, 720 m a
1440 m.
Na start kryrského závodu – podotýkám, že
vládlo vražedné vedro – se postavilo celkem
42 borců. Vyjma domácích (barvy Kryr hájily
nejenom děti ze základní školy, ale své
tříčlenné zastoupení měla i naše mateřinka;
za dospělé pak naše město reprezentovali
Karel Spurný, Jakub Dolejš, Ota Boháč a Petr
Zlámal) se závodu účastnili i lidé, co jezdí pravidelně na
všechny výběhy, a to celé rodiny.
Dvaačtyřicet závodníků… není to na takovou akci málo?
„Není,“ ujistila mě manželka šéfa organizačního týmu
seriálu Ing. Romana Sladkého - paní Martina, „do kopců
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se nikomu moc nechce… například minulý týden v
Mariánkách bylo cca osmnáct dospělých a dvacet dětí.“
Ostudu jsme tedy v Kryrech neudělali. O tom svědčí i
ten fakt, že Rozhledny v pohybu svůj závod nabídly
našemu městu i pro příští rok.

X.

založíme tradici sportovně společenského (dětského)
dne v Kryrech.“
Na závěr tak poděkujme městu jak za finanční
podporu (zaplatilo nejen startovné pro všechny
domácí účastníky, ale i občerstvení a dárky pro všechny
děti), tak za přípravu prostředí - pódia, párty stanů,
laviček nebo posekání trávy. Poděkování pak dále
patří Zdravotnímu klubu, kterému jsme tak trochu
den dětí sebrali tím, že se spojily dvě akce. Oni na
rozhledně připravili několik soutěží a dětem se také
při konání akce věnovali, na to nesmíme zapomenout.
Dále je nutné poděkovat hasičům, kteří saportovali
při běhu, dohlíželi na hladký průběh nejen sportovní,
ale i společenské části dne, dbali na bezpečnost
účastníků, byli na trati i za rozhlednou, kde připravili
občerstvení, měli k dispozici techniku. Na hasiče se
vždycky můžeme spolehnout, nikdy nás při konání
akcí nenechají na holičkách. Umí fungovat samostatně
a jsou ochotní. Poděkování pak na závěr patří
samozřejmě také sponzorům: firmě AGC Kryry nebo
společnosti Logit.

Akce organizace Pro Sport Activities byla perfektně připravena,
jelo se na minutu přesně podle harmonogramu: začínalo se
registrací v 9 hodin, první závodníci na trať vybíhali v deset a
ve 13,00 se vyhlašovaly výsledky. My jsme jen počítali s tím,
že slavnostní vyvrcholení závodu proběhne na rozhledně, kde
měla mít akce pokračování v podobě dětského dne, nicméně
organizátoři výsledky vyhlásili na náměstí.
A tak se do kopce šplhalo znovu…
Měli jsme tak trochu obavy, že moc lidí na Den dětí nepřijde.
Přišli. Báli jsme se i vzhledem k teplu, které po celý den vládlo
- bylo dusno a slunce pálilo, na střelnici nebyl stín. Ale poradili
jsme si: přenesli jsme párty stany alespoň na část hlediště.
Nakonec se pod Schillerovou rozhlednou sešla dobře stovka
lidí a přijeli i ti s nejmenšími v kočárcích. Rozhledna byla pro
návštěvníky samozřejmě otevřena, k příjemnému odpoledni
vyhrávalo hudební těleso PT Styl a pro děti byla k jejich svátku
připravena řada atrakcí či soutěží. Jen namátkou zmíním
„balení mumií“ (toaletním papírem), oblíbený balónkový tanec
nebo svazování housenky. Skákalo se také v pytlích, přenášela
vajíčka nebo se házelo kroužky. A tak dál. Děti pak byly
odměněny balíčky, jež z příspěvku města připravil náš Zdravotní
klub.
„Na to, že šlo o první ročník,“ zhodnotil běžecký závod
kombinovaný s dětským dnem Ing. Roman Sladký z Pro Sport
Activities, „se akce podle mého názoru vydařila. Věřím, že příští
rok, až vejde více do povědomí, přijde i více účastníků. Že
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Bc. Věra Melicharová
Foto: autorka textu a Martina Sladká

Stebno, 1. červen 2019
První červnový den odpoledne se ve Stebně u kostela objevil sněhulák, Elza, Olaf i Sven. Kdo nevěděl
předem, na první pohled poznal, že letošní Dětský den je inspirován animovanou fantastickou pohádkou
„Ledové království“, natočenou na motivy příběhu Sněhová královna.

brčkem. Přítomné zabavilo i hledání diamantů pro Elzu,
tahání pneumatik (disciplína nazvaná „zachraň Kristoffa“),
házení kroužků na paroží (neboli úkol „chyť Svena“). Ti
nejmenší klidně pořád dokola prolézali tunelem, nebo na
boby nakládaly krabice, které představovaly kostky ledu.
Jiná disciplína se neobešla dokonce bez lyží. Na „cestě
zpět“ se musely děti vypořádat se skákacími míči. A nakonec
přivítat jaro poskládáním motýla z barevných plastových
uzávěrů do připravené šablony.
Nadšených reakcí se dočkala Máša Kopecká za malování
na obličej. Do převleku za vločku nebo jiné zimní atributy
se odvážily na jedné straně jak místní teenagerky, tak na
druhé straně akční důchodkyně. Velké uznání si zaslouží
Martina Vrhelová, která i ve vysokých sobotních teplotách
vydržela v náročném kostýmu Olafa, a to u disciplíny
„naplň mísu“ sněhovými koulemi.

Hudební filmový snímek se stal předlohou pro mrazivě
zábavné odpoledne ve Stebně, které si užili i dospěláci,
ačkoli třeba neznali příběh nebojácné princezny Anny,
která se - za pomoci horala Kristoffa, jeho věrného soba
Svena a oživlého sněhuláka Olafa - vydává najít svou sestru
Elzu. Ta svou ledovou magií nechtěně zaklela království
do věčné zimy. Celou touto story byly inspirované poutavé
úkoly, rozeseté po celém stebenském parku.
V ledovém království se tu skládalo puzzle s notoricky
známými animovanými postavičkami. U jiného zimního
stanoviště bylo potřeba se zavázanýma očima umístit
oranžový nos Olafovi na správné místo. Jinde bylo nutné
překonat ledového obra. Nechybělo oblíbené trefování
do plechovek, chůze na chůdách „přes hory a doly“ nebo
disciplína „nakrm Olafa“. V umělém pískovišti se přesouvaly
vločky za pomoci prutu. Jinde se přenášely pro změnu
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Když všichni zájemci obešli kolečko všech pohádkových
zadání, mohli si do sytosti užít řadění v umělé pěně (sněhu),
hromadné přetahování lanem i za pomoci dospěláků,
nadšené výskání bylo slyšet i během koulovačky, která by
snad neskončila, nebýt zařinčení rolniček. Vše ve stylu
Andersenovy pohádky připravili organizátoři až do
posledních detailů, včetně obrázků na kelímcích. Vrcholem
pak bylo hledání dvou pokladů, které zvědavým dětem
přineslo drobné hračky a také plnou náruč sladkostí.
Akcí slovně provázela Blanka Kubíková. Pro prťata a
mládež bylo zajištěno občerstvení v podobě buřtů či
limonád zdarma. Kromě toho si mohli všichni pochutnat
také na osobitém mrazivém pečivu. „Děkujeme i všem
přespolním, kteří naše Dětské dny s nadšením navštěvují,
ale také ochotně přispívají nějakou tou korunou, abychom
i pro jejich ratolesti mohli připravit stejně báječná
překvapení a dárkové balíčky,“ řekla Květuše Ratiborská
za Osadní výbor Stebno, který naštěstí očekával nebývalou
účast a dárečky odhadem pro pět desítek dětí měl

připravené. Akce by se v takovém rozsahu a pestrosti
nemohla konat bez významné pomoci a šikovnosti
nespočtu dalších dobrovolníků ze Stebna (včetně chatařů).

Lucie Bartoš
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Strojetice, 8. červen 2019
Jen o týden později připravil oslavu Mezinárodního dne dětí také Osadní výbor Strojetice. Dění této
tradiční akce přestěhovali její organizátoři tentokrát na místní fotbalové hřiště a je na místě říci, že po
několika hubenějších letech, kdy strojetické Dny dětí probíhaly (řečeno velmi kulantně) v poněkud
komorní atmosféře, tentokrát dorazilo na šedesát lidí – a to je dobře.

Začátek akce sice provázely drobné technické problémy,
neboť si postavila hlavu jedna z prodlužovacích šňůr (a
těch byly desítky metrů…), tedy hřiště bylo bez energie,
nicméně po bleskové sháňce vodičů po místních domech
a chalupách „šťáva“ nakonec na místo určení dotekla, a
tak tu hrála nejenom reprodukovaná muzika, ale mohlo
se i grilovat či nabídnout i něco k dodržení pitného režimu.
Důležité, protože byl krásný a teplý den.
Ačkoli ani tento rok nebyl Den dětí ve Strojeticích zaštítěn
nějakým tématem (v minulosti, co pamatuji, to byli
například piráti, jindy indiáni…), připravil osadní výbor
řadu tradičních i méně tradičních soutěží a her. Za ně děti
(nebo děti ve spolupráci s rodiči…) získávaly žetony, které
pak mohly vyměnit za nějakou hračku či sladkost v místní
směnárně. Mimochodem, tohle je v rámci Kryr také
specialita, alespoň nikde jinde než ve Strojeticích jsem
se s tím nesetkal.

A v jakých disciplínách se soutěžilo? Například se nosila
voda ve sběračkách, což ani na ušlechtilém terénu
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fotbalového hřiště nebylo jenom tak, jezdilo se
kolečkem, po hmatu hledala na šňůře zavěšená
cukrlata, pobíhalo se v botách o deset (a více…)
čísel větších, než jsou míry vašich chodidel, tenisáky
se srážela pyramida plechovek, střílelo se ze
vzduchovky či chodilo na chůdách. Mimochodem,
tohle je ve Strojeticích tradiční disciplína, díky níž
místní děti tuto dovednost zvládají - to dneska
zdaleka běžné nebývá.
Osadní výbor Strojetice se prostě vytáhl. Den dětí
byl příjemnou a milou akcí, které se zúčastnila
spousta lidí. A ti se – samozřejmě především ti
později narození - dobře bavili.
Pavel Ďuran
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Kdo neví, oč se (a já uznávám, že v nevšedním
názvu článku) jedná, potom vězte, že jde o číslo
silnice spojující Strojetice a Kryry. Tedy o
komunikaci začínající na křižovatce u strojetického
rybníčku, která se dále vine v četných zatáčkách
směrem dolů, aby vyústila na silnici spojující Kryry
a Očihov.

zatáčkách?“
Vždycky jsem si myslel, že mi komunikace svým dopravním
značením řekne, jak bych se na silnici měl chovat.
Přerušovanou čáru jsem měl vždycky za označení míst
na silnici, na kterých mohu předjíždět – s tím, že budu
bezpečně vidět případné protijedoucí vozidlo.
To ale na předmětné komunikaci rozhodně neplatí!
Ptal jsem se starosty města Miroslava Brdy. Odpověděl
mi takto: „Dopravní značení bylo provedeno na základě
žádostí občanů Strojetic. Je v souladu s platnými normami,
i když je v některých místech na hranici přípustnosti pro
provádění dopravního značení (šířka komunikace).“
Víc bohužel nevěděl.
Je bezesporu zajímavé, že na jiných komunikacích, a to
výrazně přehlednějších (mluvím o silnicích v bezprostřední
blízkosti Kryr) dělí silnici čára plná. V podstatě jde o celý
úsek komunikace mezi Očihovem a Kryrami.

						Komunikace III/2242
Na začátku července dostala tato silnice nové dopravní
značení – bílou čáru dělící komunikaci na dva jízdní pruhy.
Což je dobře, protože taková čára je především při snížené
viditelnosti neocenitelným pomocníkem každého řidiče.
A kdo tudy jezdí, ten ví, že tu mlha na silnici leží dost často.
Co už ale dobře podle mého skromného názoru není, to
je ta skutečnost, že v celém úseku této komunikace jde o
dělící čáru přerušovanou (značka V2a).
„Cože?“ ptali se mě ti, kterých jsem se na svůj pocit, že
tu není něco v pořádku, zeptal, „Přerušovaná čára - v těch

								Očihov - Kryry
Obrátil jsem se tedy s prosbou o oficiální vyjádření na
Dopravní inspektorát PČR v Lounech a následně i na
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na Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje. Zatímco první
instituce na mou žádost odpověděla v horizontu několika
málo dní, druhá se neobtěžovala do uzávěrky tohoto čísla

Kryrské rozhledny jakkoli reagovat.
Škoda - nebo věděli, proč neodpovídat. O tom ale až na
konci článku.

Vyjádření Dopravního inspektorátu
PČR Louny
Louny, 18. července 2019
Od roku 2012 Dopravní inspektorát Louny nevydával
žádné stanovisko k provedení vodorovného dopravního
značení (dále VDZ) na silnici č. III/2242 mezi obcemi
Strojetice a Kryry, jak vyplývá z přiloženého mapového
podkladu v podání. Obnova VDZ byla zřejmě provedena
majetkovým správcem dotčené komunikace – SÚS
Louny.
Vodorovné dopravní značení – V2a – podélná čára
přerušovaná – se skutečně užívá k oddělení jízdních
pruhů, kdy protisměrné jízdní pruhy se značkou V2a
oddělují v úsecích, kde je zajištěn dostatečný rozhled
pro předjíždění a kde se nenachází místo vyžadující
zvýšenou pozornost dle zásad pro dopravní značení
na pozemních komunikacích TP 65 II. vydání schváleno
MD a spojů ČR.
Nicméně předjíždění je upraveno v ustanovení § 17
zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v platném
znění, kde je taxativně uvedeno v odst. 5, kdy řidič
nesmí předjíždět bez ohledu na provedení a stav
vodorovného dopravního značení.
Obecně lze konstatovat, že VDZ slouží řidiči především
k lepší orientaci v jízdních pruzích a celkově na pozemní
komunikaci, kdy v úsecích s absencí VDZ má řidič za
špatných klimatických podmínek mnohem menší
komfort jízdy, obzvláště, kdy nedisponuje místní
znalostí. V těchto případech komunikace řidiče přirozeně
nevede a stává se méně přehlednou.
VDZ samozřejmě má svůj význam a před jejím
provedením (instalací) by měla být zpracována
projektová dokumentace odborníkem pro dopravní
stavby.
Pokud se na pozemní komunikaci nachází VDZ: V2a
nebo V2b neznamená to automaticky v žádném případě
to, že je řidič oprávněn předjíždět, ale musí
bezpodmínečně dodržovat nejen ustanovení § 17, ale
i dalších ustanovení např. § 4 (chovat se ohleduplně,
ukázněně atd.), § 18 (rychlost jízdy) a jiných ustanovení
Zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v platném
znění.
Ještě bychom na závěr upozornili, že samotná VDZ
V1a – podélná čára souvislá neznamená nutně zákaz
předjíždění, ale to, že řidič nesmí tuto přejet nebo přes
ni nákladem přesahovat.

Pojďme k závěru: realizace vodorovného dopravního
značení na silnici III/2242 mezi Strojeticemi a Kryrami je
rozhodně plus. Především při zhoršených rozhledových
podmínkách.
Problém je v tom, že přerušovaná čára se na silnici
používá výhradně (a teď cituji:) „k oddělení jízdních pruhů,
kdy protisměrné jízdní pruhy se značkou V2a oddělují v
úsecích, kde je zajištěn dostatečný rozhled pro
předjíždění a kde se nenachází místo vyžadující
zvýšenou pozornost.“
Což tady určitě neplatí.
Mezi Kryrami a Očihovem je na silnici čára plná. I v úsecích
přehlednějších, než které najdeme na komunikaci III/2242.
Mezi Kryrami a Vroutkem dělící čáru nenajdete, jsou tu
dvě linky při krajnicích.
Realizované dopravní značení mezi Kryrami a Strojeticemi
tak nutně působí tím dojmem, že si na silnici může
načmárat kdo chce co chce.
A nebo (a to je možná ještě horší) že tady nešlo o nic
méně, ale ani více, než zase jen o peníze. Na přerušovanou
čáru spotřebujete rozhodně méně barvy než na čáru
plnou, a to vůbec nemluvím o tom, že byste plné čáry
museli namalovat hned dvě.

npor. Bc. Jiří Král, vedoucí DI Louny

Pavel Ďuran
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Lublaň, Slovinsko 29. červen – 2. srpen 2019
Možná to nevíte, ale roku 1960 byl v Londýně pasován na rytíře pan Ivan Tarčinec. Stal se tehdy rytířem
Chmelového řádu, který založil Jan Neohrožený (narozený v roce 1371 v Dijonu). Ten měl vyznamenat a
poctít všechny pány, kteří přispěli svou prací k rozvoji a blahu této ušlechtilé rostliny, pro výrobu piva tak
důležité.
chmele, na němž bylo vyznamenáno šest českých osobností
oceněním Rytíř chmelového řádu. Cenu obdrželi Václav
Kocek (Emil Bureš Hopservis, Žatecká chmelařská oblast,
okres Louny), Radek Gregor (DAG Kněževes, Žatecká
chmelařská oblast, okres Rakovník), Luboš Hošek (Chmelex,
Žatecká chmelařská oblast, okres Rakovník), Luděk Nový
(Záveský s. r. o., Úštěcká chmelařská oblast, okres Litoměřice),
Karel Krofta (Chmelařský institut Žatec) a pan Jiří Driml z
Běsna (PP servis, Žatecká chmelařská oblast, okres Louny).
Dovolte mi, abych i touto cestou panu Drimlovi k jeho
ocenění za jeho dlouholetou práci a přínos k našemu
chmelařství srdečně pogratulovala. Dotáhnout to až na
„rytíře“, to se skutečně nepodaří každému – a on to svou
vynikající prací a pílí dokázal. Reprezentoval tak naše město
i daleko za hranicemi naší republiky.
Ještě jednou blahopřejeme a děkujeme.

Před více než půlstoletím byla tato tradice znovu
obnovena.
Chmelový řád se řídí stanovami předepisujícími postup
pro jeho udělování, aby byli poctěni ti, kteří v oblasti
pěstování chmele získali jakékoli zásluhy: jsou to pěstitelé
chmele, sládci, rektoři vysokých škol, pomocníci, pijáci
dobrého piva a vůbec všichni veselí tovaryši, kteří mají
zájem o ušlechtilé pěstování chmele a ušlechtile chutnající
mok.
Návrhy na udělení tohoto významného řádu podávají
organizace pěstitelů chmele z členských zemí Mezinárodní
chmelařské organizace (IHGC) pro ty, kdo se svým dílem
zasloužili nejvíce o rozvoj a slávu chmelařství. Za Českou
republiku podává nominace Svaz pěstitelů chmele ČR a
Unie obchodníků a zpracovatelů chmele v ČR.
Kryry mají dnes v Běsně rytíře nového!
Ve dnech 29. 7. – 2. 8. 2019 proběhl totiž ve slovinské
Lublani 57. kongres Mezinárodního sdružení pěstitelů
Karla Huschinová
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Slovo starosty
Vážení občané,
čas neúprosně utíká: prázdniny jsou za
námi a naše děti již zasedly do školních lavic
a zahájily tak nový školní rok.
Městský úřad v uplynulých dvou měsících
provedl v základní a mateřské škole nezbytné
úpravy, aby se zde našim dětem líbilo: na
základce byly o prázdninách zateplovány
propojovací chodby a byla provedena
výměna okenních rámů včetně opravy
vnitřních omítek a fasády. Upravovány byly
také prostory školní jídelny, vymalována
kuchyně. Vyměnili jsme rovněž svítidla ve
školní družině. V naší mateřince jsme zateplili
jeden pavilon, a to včetně provedení úpravy
fasády a chodníků okolo budovy.
To vše nákladem více jak jeden milión
korun.
Místní mladí nadšenci se s vervou pustili
do opravy letního kina, kde pořádají kulturní
akce a v budoucnu chtějí obnovit i provoz
biografu – tuto jejich aktivitu město
podpořilo dodáním potřebného materiálu
na prováděné opravy s tím, že areál mohou
naši mladí využívat k produkci koncertů a
různých vystoupení bezplatně.
V současné době jsme požádali o stavební
povolení na výstavbu víceúčelových
sportovišť v Běsně a Stebně, jejichž realizace
by měla proběhnout v roce 2020 a 2021.
Aby pak všechno nebylo jen růžové, je
třeba zmínit i ten neblahý fakt, že – říkám
bohužel - prázdninové dny s sebou přinesly
(také díky vyšší koncentraci dospívající
mládeže v našem městečku) devastaci
obecního majetku: jako příklad uvedu
likvidaci odpadkových košů jejich
zapalováním, převracení květinové výzdoby
nebo ničení laviček. Tyto negativní jevy nám
samozřejmě přidělávají spousty dalších
starostí a zbytečné práce, nehledě k tomu,
že stojí nemalé finanční prostředky, jež by
se daly využít samozřejmě jinak. Lépe,
účelněji. Tímto bych také chtěl poprosit
občany o to, aby se (pokud se s podobným
vandalstvím setkali či setkají), nebáli toto
nahlásit na městském úřadě.
Přeji Vám krásný a klidný podzim a v
pozdním létě i hodně slunných dnů.

Kryry, 24. červenec 2019
Dne 24. 7. 2019 se na Městském úřadu Kryry konala
schůzka se specialistou na „Kotlíkové dotace“.
Zde se občané měli možnost seznámit s podmínkami k získání
státní dotace prostřednictvím města Kryry, a to na výměnu kotlů
i návratné bezúročné půjčky.
Schůzky se zúčastnilo 16 občanů z Kryr, Stebna, Strojetic, Lubence
a Nepomyšle, kteří byli seznámeni s podmínkami a možnostmi
jak dotaci získat.
Předběžně projevilo zájem a ihned podalo žádost pět zájemců,
s nimiž bude na získání dotace kotlíkový specialista při celém
řízení metodicky spolupracovat.

Miroslav Brda, starosta města
Vladimíra Járová
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Chmel do české a moravské krajiny patří odjakživa. Za jeho pravlast jsou označovány úrodné nížiny pod
Kavkazem a oblasti kolem Černého moře, odkud se od 5. století rozšířil do Evropy. Starověk používal chmel
jako léčivou rostlinu na nejrůznější nemoci. První zmínka o jeho pěstování v Čechách pochází z roku 859.
Výjimečnou pověst měl u nás v raném středověku, kdy se prokazatelně vyvážel až do Hamburku. Ve 12.
století byl pěstován převážně na klášterních chmelnicích, kde jej kvůli lepší úrodě podpíraly tyče. K
bouřlivému rozvoji chmelařství došlo potom v době Karla IV.
Chmel se tehdy pěstoval vlastně všude, právě tolik,
kolik ho místní sládek potřeboval. Ale postupně se
chmelnice soustředily jen v těch krajích, kde se na nich
rodil výjimečně aromatický a hořký produkt – do okolí
Žatce, Loun, Rakovníka (zhruba 73 % všech chmelnic
v ČR) a Úštěka (asi 13 %) a na Moravě na Tršicko (14 %).
Kryry tak patří k těm několika málo místům v České
republice, kde se s poli plnými dřevěných sloupů
setkáváme běžně. Na sklonku prázdnin pak naše „zelené
zlato“ sklízíme. Letos o zhruba pět dní později než v
jiných letech. Kryrské česačky se tak tento rok naplno
rozeběhly v sobotu 24. 8.
O tom, jak by letošní úroda mohla vypadat (v den
uzávěrky tohoto čísla se sklizeň chmele teprve rozjíždí,
v okamžiku jeho vydání pak bude úroda v podstatě
celá „pod střechou“…) informovaly např. Parlamentní
listy následovně:
„O množství a kvalitě sklizně rozhoduje především
počasí, které ani letos nebylo pro pěstování chmele
ideální kvůli chladnému květnu, horkému červnu a
červenci a nedostatku srážek. Srpnové deště ale byly
pro pěstitele požehnáním, stejně jako chladnější období
na přelomu června a července. »Určitě jsme vděční za
srážky, které přišly začátkem srpna. I díky tomu asi bude
snaha začít sklizeň spíše později. První odhad je, že
letošní sklizeň bude průměrná, pokud nám do toho
ještě neskočí nějaký čert, který ji pokazí,« uvedl předseda
Svazu pěstitelů chmele ČR Luboš Hejda při setkání
chmelařů na Stekníku ve čtvrtek 12. srpna.
Letošní úroda by mohla být v Česku na průměrné
úrovni 6 300 tun sušeného chmele, což je po loňské
podprůměrné sklizni kolem pěti tisíců tun dobrá zpráva.
Znamená to zároveň, že o chmel je ze strany pivovarů
zájem a chmelaři mají co prodávat.
Chmelové porosty jsou proti loňsku také zdravější a
mají více alfa hořkých látek, které určují kvalitu plodiny.
V Česku se podařilo udržet rozlohy chmele na úrovni
přes 5 tisíc hektarů, konkrétně 5004 ha. ČR tak zůstává
třetím největším pěstitelem na světě – za USA (24 160
hektar) a Německem (20 400 hektarů).“
Pavel Ďuran
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Nastal čas nového školního roku, a my vás chceme informovat o tom, co se událo před a během prázdnin v
naší mateřské škole.

Den dětí je každému známý svátek. Naše školička jej
prožívá pokaždé jinak. V letošním roce si každá třída
užívala dětský den po svém. Výletem, soutěžemi,
dárečky, mlsáním zmrzliny a v neposlední řadě velkou
zahradní akcí, kterou bylo Slavnostní rozloučení s
předškoláky.
13. června se v zahradě odehrálo tradiční loučení s
předškoláky. Za pomoci hudebního divadla Řimbaba a ve
stylu Hollywoodu (po červeném koberci) byli pasováni
předškoláci na prvňáčky. Tento slavnostní okamžik prožívaly
nejen děti, ale i jejich rodiče, také hosté, mezi které patřil
pan starosta Miroslav Brda, třídní učitelka paní Mgr. Romana
Klomínková, sponzoři, přátelé školy a v neposlední řadě
všechny děti školičky loučící se s kamarády.
Tato akce potěšila děti skákacími hrady, zmrzlinou, hudební
produkcí, zkrátka veselou náladou a pohodou. Pro naše
předškoláky, kteří 2. září zasedli do první lavice, se dveře
mateřinky zavřely, ale jen proto, aby je jiné dveře vítaly s
otevřenou náručí. Stejnou náruč, i když více mateřskou,
konejšivou a hlavně hravou, objevitelskou, nabídla naše
mateřinka nově zapsaným dětem. Většinou těm, jež se s
prostředím školy teprve seznamují, adaptují se, poznávají
kamarády, paní učitelky, řád, který jim dává jistotu; pravidla,
jež jim určují, jak uspět mezi vrstevníky. Naší „Pohodu“
opustilo 22 dětí a stejný počet byl opět zapsán a přijat.
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Během prázdnin se v každém školském zařízení opravuje,
renovuje, staví, zkrátka připravuje prostředí pro nový
školní rok. Nejinak tomu bylo i v naší školce. Dodavatelská
firma zateplovala jeden z pavilonů, aby tak zahájila tepelné
opatření pro celou školku v horizontu následujících tří
let. Pavilony budou v novém kabátě, teplém, barevně
ladícím s okolní přírodou.
Celé prázdniny jsme natírali, uklízeli, stěhovali. Město
upravilo chodníky školky, podílelo se na stěhování tříd,
renovaci zahradních prvků. Velký dík patří našemu
zřizovateli také za koupi zahradní sekačky, která je vhodná
do svažitého terénu.
Pokud jste zaregistrovali slovo „stěhovali“, pak opravdu.
Přemístili jsme tělocvičnu do jiné třídy. U „Lvíčat“ bude
maximálně využita. Dobrou zprávou pro všechny rodiče
předškoláků je také to, že jejich děti nebudou již potřebovat
pyžamo. Odpočívat budou na matracích na vlastním
polštářku, a to jen po dobu pro ně přijatelnou - pro poslech
pohádek, hudby, pro relaxaci. Pokud se jedna třída
proměnila v místo vhodnější pro pohyb, pak jiný prostor,
ve třídě „Motýlků“ bude poskytovat dětem odpočinek na
lehátkách.
Oproti minulým letům je změna v organizaci a provozu
tříd následující: všechny pavilony mají od tohoto školního
roku svůj celodenní provoz. Odpadne tím spojování dětí
do dvou tříd v době odpoledního odpočinku a her. Tento
postup jsme mohli zvolit v návaznosti na reformu

financování regionálního školství, která se plně rozběhne
od ledna 2020. Zásadní změnou ve financování mateřských
škol je to, že nám budou přidělovány prostředky za
odučené hodiny a ne, jak tomu bylo dosud, za počet
vykázaných dětí. Tato reforma by měla být spravedlivá
pro všechna školská zařízení, mohla by prospět menší
naplněnosti tříd a tím zlepšit úroveň předškolního
vzdělávání.
Milý čtenáři, naše informace jsou u konce. Ale všechno
další, nové, je teprve před námi. Přejeme si úspěšný, klidný
a pohodový školní rok 2019/2020 - pro děti a jejich rodiče,
ale i pro nás pedagogy a ostatní zaměstnance.
Ahoj školko!

Bc.Věra Melicharová
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Kolešov, 29. červen 2019
První písemná zmínka o středočeské obci Kolešov pochází z roku 1319.
Úctyhodných 700 let si tak tady na sklonku června připomněli nejen místní
obyvatelé, ale i ti, kteří mají k této nevelké vsi nějakou vazbu, vztah. Poblahopřát
jsme přijeli i my z Kryr.

Nemáme totiž ke Kolešovu do slova a do písmene daleko nakonec je našimi satelity ze severu (Běsno) či severozápadu
(Strojetice) doslova „obklíčen“ a máme to sem v podstatě jen,
co by kamenem dohodil: z Běsna dva a půl a ze Strojetic tři
kilometry. Historicky je to podobné: vždyť ve středověku (v
letech 1527 – 1535) Kolešov vlastnil Jan ze Strojetic. „Kolešov
tvoří s Bukovem jednu školní obec,“ zaznamenal pak na
přelomu 19. a 20. století v knize „Der Politische Bezirk Podersam“
badatel Wenzel Rott, „patří k farnosti Strojetice (dříve Kryry,
také Nepomyšl), k poštovní oblasti Německých Hořoviček a
zdravotnímu obvodu Kryry.“
Dnes kolešovské děti dojíždějí do Kryr do mateřské a základní
školy.
Za naše město Kolešovu k jeho kulatinám pogratulovaly
kryrské mažoretky. Cherrios, Pink Ladies i Neon Stars předvedly
na kolešovské slavnosti sestavy, s nimiž bodovaly na jaře
tohoto roku hned na několika soutěžích.
Ve zhruba půlhodinovém vstupu se tu představili také
karatisté z klubu Outlaw Shotokan, který má u nás v současnosti
zázemí a za „hradbami“ našeho města trénuje.

Pavel Ďuran
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Stebno, 4. červenec 2019
Ve čtvrtek 4. července 2019 se ve zcela zaplněném altánu ve Stebně uskutečnilo setkání zastupitelů MZ v
Kryrech zvolených za Sdružení nezávislých kandidátů Stebno, Běsno, Strojetice a hnutí Moje Kryry s občany
Stebna.

Setkání se zúčastnili zastupitelé Jana Trinerová, Petr Starý
a Tomáš Pták. Na programu byly informace z MZ, kotlíkové
dotace a diskuze s občany. Na začátku setkání přivítala
všechny přítomné zastupitelka MZ Jana Trinerová a ve
stručnosti je seznámila se zásadními body, které se
projednávaly na zasedáních MZ v Kryrech. Petr Starý také
informoval o poslední výzvě kotlíkové dotace na náhradu
kotlů 1. a 2. třídy. Zájemcům byl předán kontakt na
kotlíkového specialistu.
Následovala mnohdy vzrušená, přesto korektní debata
s občany o problémech obce Stebno včetně chatové osady.
Přítomní občané zásadně odmítli výstavbu kolumbárií na
místním hřbitově a požadovali vybudování přístupové
cesty ke hřbitovu včetně oprav márnice, hřbitovní zdi a
zpevněné plochy před hřbitovem.
Další problematika se týkala vybudování víceúčelového

hřiště. Občané preferují rekonstrukci stávajícího dětského
hřiště a výměnu zastaralých a nebezpečných herních
prvků za herní prvky odpovídající evropským normám.
Následovala diskuse na téma nedostatečná údržba zeleně,
zastaralá autobusová zastávka, veřejné osvětlení,
neprůjezdnost a údržba cesty v chatové osadě, nebezpečný
sjezd do Stebna z R6, prořezávka akátů, lip a podobně.
Závěrem setkání si vzal slovo zastupitel MZ Tomáš Pták,
který poděkoval všem za účast a přislíbil, že všechna
diskutovaná témata přednesou zástupci koalice Sdružení
nezávislých kandidátů Stebno, Běsno, Strojetice a Hnutí
moje Kryry na srpnovém zasedání MZ v Kryrech.

Jana Trinerová
Foto: Lukáš Hájek
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Strojetice, 26. červenec 2019

				

„Jedli, pili, rozprávěli, dobrou vůli spolu měli…“

Verš jsem si vypůjčil z Tomana a lesní panny Františka Ladislava Čelakovského (ze sbírky Ohlas písní
českých), protože na strojetický večer pátku 26. července to sedělo jako ulité. Pod pergolou restaurace Tom
se totiž uskutečnilo setkání všech těch, kdo mají rádi dobré jídlo, dobré pití a dobrou muziku. Bylo plno.

V souvislosti s místní restaurací je diskuse o kvalitním
jídle a pití zcela bezpředmětná, protože jde o standard,
na nějž jsme tu zcela samozřejmě zvyklí. Mimochodem
- o vyhlášenou zdejší kuchyni se roky stará maminka
hostinského paní Ludmila Kovářová. „Dršťková už není!“
hlásí se smíchem hned na začátku akce. Avízo nadmíru
důležité, neboť na její přesnídávkovou polévku jezdí
lidé opravdu zdaleka.
Zpestřením příjemného večera byla kytara a foukací

harmonika – a pan Honza Kurc, který oba nástroje
obhospodařoval. A řada krásných a známých písniček,
které si všichni s chutí zazpívali.
Byl to večer, v souvislosti s nímž si nemohu
nevzpomenout na Evu Pezlarovou, která taková setkání
milovala. Té by se tady líbilo! Myslím si, že právě to je
pro tento páteční večer tou nejlepší vizitkou.
Pavel Ďuran
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Rob Becker

Městský úřad Kryry a jeho kulturně školská komise zvou čtenáře
Kryrské rozhledny na divadelní představení hry Roba Beckera
Caveman, které nabízí humorné zamyšlení nad rozdíly mezi ženami
a muži a vypráví o tom, jak tyto rozdíly vyvolávají často
nedorozumění. Kryry tak nabídnou slavnou one man show o tom,
co dělá muže mužem a ženu ženou. O rozdílech mezi námi, o lásce,
partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte!

Rob Becker se narodil v San José v
Kalifornii a začal hrát v roce 1981 v
Bay Ares. V roce 1989 se objevil v
pořadu Late Night (Pozdní večer) s
Davidem Lettermanem a od té
doby je častým hostem v
celostátních televizních a
rozhlasových programech,
například Good Morning, America
(Dobré ráno, Ameriko), The Today
Show (Dnešní show), The Charles
Grodin Show, CNN, v pořadech
Weekend Edition (Víkendové
vydání), Talk of the Nation (O čem
se mluví) a Wha'd Ya Know (Co víte)
s Michaelem Feldmanem na NPR. V
červenci 1997 se Becker objevil v
pořadu Oprah Winfrey Show.
Představení „Rob Becker's
Defending the Caveman" bylo
poprvé uvedeno v roce 1991 a v
USA je viděly více než 2 miliony lidí.
Než se představení dostalo na
Broadway, vyprodávalo dlouhou
dobu divadla v San Franciscu,
Dallasu, Washingtonu, Philadelphii
a Chicagu. Caveman si vydobyl
úspěch také v Londýně, Jihoafrické
republice a na Islandu a později i v
mnoha dalších státech. Rob Becker
napsal text během let 1988 - 1991,
kdy studoval antropologii,
prehistorii, psychologii, sociologii a
mytologii.

Vstupenky v předprodeji je možno zakoupit v městské knihovně. Jejich
cena je 350, 320 a 300 Kč.
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X.

Kryry, 25. květen 2019
V sobotu 25. 5. 2019 se v odpoledních hodinách uskutečnil již 2. ročník Pivního běhu kolem Schillerovy
rozhledny. Společensko-sportovní akce, kterou i letos uspořádali místní příznivci volnočasových aktivit a
tým Lekafu.

Kdo neví, tak Lekaf (LEKAF – LEtní Kino AmFiteátr) je spolek
vznikající v Kryrech za účelem obnovy našeho letního kina. Na
jeho založení se podíleli především pánové Tomáš Subota, Tomáš
Fencl a František Musílek a přidávají se k nim (a určitě ještě přidají)
i další. Jejich bohulibá snaha je už dnes v letňáku zřetelně vidět a
pozitivní na celé záležitosti je především to, že dokázali v poměrně
velké míře nadchnout a zaměstnat tu i kryrskou mládež, která se
na obnově našeho letního kina podílí.
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Letošního běhu se zúčastnilo celkem 9 dvojic.
Všichni pak, co známe cestu k Schillerově
rozhledně, víme, jak je obtížná, takže jen ti nejlepší,
tedy nejkvalitněji fyzicky vybavení k dominantě
našeho města oním šíleným krpálem vyklusali.
Ti slabší to vzali během indiánským (tedy chvíli
poklus, chvíli chůze) a například já patřil k těm,
kteří kopec „střihli“ procházkou. Prostě platilo tu
jednoznačně, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit
se. Přesto soutěž svého vítěze samozřejmě měla,
první skončilo družstvo Bachařů (Jaroslava a
Jaroslav Uhliarovi), kteří si z 2. ročníku Pivního
běhu kolem Schillerovy rozhledny odneslo putovní
pohár.
V obnovujícím se letním kině, neboť nešlo o akci
pouze sportovní, nýbrž také společenskou,
následovalo DokluSání, které obstaral právě tým
Lekafu. Zahrál tu a zazpíval Filip Šimandl, Johny
Cash a další. A byla to milá a příjemná tečka za
hezkým odpolednem. Takže na shledanou za rok
– přijďte si s námi zasportovat a přijďte se také
pobavit.

Lukáš Hájek

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRYRY, KLUB ŽEN KRYRY A ŽENY ZE STEBNA
ZVOU OBČANY

Kdy : V NEDĚLI 15. ZÁŘÍ 2019 OD 14.00 HODIN
Na :

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE PRO ŽENY
Kam : DO STEBNA K ALTÁNU
Přijďte se pobavit a povzbudit ženy z:
KRYR, STEBNA,VROUTKU A STAŇKOVIC
/Občerstvení zajištěno/

X.

Kryry, 22. červen 2019
V sobotu 22. 6. 2019 se uskutečnil již 7. ročník Alkohol cupu. Bohužel - po několika krásných a slunných
ročnících tentokrát počasí příliš nepřálo: celé dopoledne vydatně propršelo - to ale přihlášené týmy
neodradilo.

Letošní rok se tohoto tradičního turnaje zúčastnilo sedm
mužstev. Asi je zbytečné zdůrazňovat kryrským čtenářům,
že se jedná o recesistickou akci, v jejímž rámci se vesměs
ctilo základní pravidlo turnaje, jímž je „PŘEDEVŠÍM
NEVYHRÁT“, tedy všechna odehraná utkání byla doslova
a do písmene fotbalovou taškařicí, při níž se bavili jak aktéři
jednotlivých zápasů, tak i do tohoto nevlídného dne přišedší
diváci.
Ať šlo jakkoli hlavně o legraci, výsledky jednotlivých utkání
se samozřejmě zapisovaly a z těchto zápisů nakonec vznikla
i výsledková listina. Uvádíme, že 1. místem a putovním
pohárem se může chlubit tým Tvoje Bába, přičemž
obrovským překvapením celého turnaje byl pak zisk stříbrné
medaile mužstva Dřevácy, který snad v každém předchozím
ročníku přísně dbal na to, aby žádný ze zápasů nevyhrál.
I za cenu mizerné hry směrem k soupeřově brance a naopak
mistrných útoků plných přesných přihrávek vedených proti
bráně vlastní.
Mimo samotný turnaj pak jako novinky byl k vidění např.
„slepý“ fotbal a v samotném závěru pak přišla na řadu
soutěž: jízda na plachtě.
Dovoluji si tak nakonec poděkovat všem, kteří v sobotu
22. 6. na hřiště SK Havranu Kryry dorazili a vytvořili tu
pěknou, přátelskou atmosféru. Obrovský, nebývalý dík
potom všem, kteří se podíleli na organizaci turnaje či
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obsluze ve stánku. Bez těch všech by se tato akce nemohla
uskutečnit.

Lukáš Hájek

Osadní výbor STROJETICE
ve spolupráci s Triclubem STROJETICE
zve srdečně všechny hobbíky

na 26. ročník

STROJETICKÉHO
DUATLONU
TRADIČNÍHO ZÁVODU AMATÉRŮ V KATEGORIÍCH

MUŽI:
ŽENY A DOROST:
DĚTI od 10 let:
MANŽELSKÉ PÁRY:
(STROJETICE

běh - 5 km
jízda na kole - 21 km
běh - 4 km
běh - 4 km
jízda na kole - 21 km
běh - 1,5 km
běh – 1,5 km
jízda na kole - 5 km
běh – 0,7 km
je dána součty časů v kategorii muži a ženy

který se koná ve Strojeticích

- na hranici okresu Louny, 6 km na jih od Blšan, 21 km severozápadně od Rakovníka)

v sobotu 21. září 2019
Před závodem hlavních kategorií se uskuteční závod dětí do 10 let,
který proběhne na uzavřené trati s vyloučením silničního provozu.

prezentace 9:30 – 10:30 hod ve Strojeticích u pošty
start dětí do 10 let vč.- před závodem hlavních kategorií v 11:33 hod
start mužů v 12:00, žen a dorostu v 12:10 hod, dětí od 10 let v 12:30

 závod se uskuteční za každého počasí - každý startuje na vlastní nebezpečí
 povinné vybavení - cyklistická přilba
 běh - převážně polní cesty, kolo - asfaltové silnice bez vyloučení provozu (mimo
kategorie do 10 let)
 po závodě proběhne v restauraci U Toma ve Strojeticích vyhlášení výsledků, poté
volná zábava - hudební nástroje jsou vítány
 bližší informace a hlavně možnost se předem přihlásit, což nám velmi pomůže při
prezentaci na: http://www.strojetickyduatlon.funsite.cz
 nebo na těchto kontaktních telefonech:Leoš Reiterman 602 362 110, Jan Marek
732 541 409 nebo a e-mail: leos.reiterman@seznam.cz ; jan.marek@razdva.cz

X.

Třicítka kryrských děvčat, které jsou členkami souborů našich mažoretek, se na počátku prázdnin
zúčastnila letního soustředění. Po loňské úspěšné premiéře opět v areálu Chvojkovského mlýna, který i
tentokrát poskytl prvotřídní zázemí.

Chvojkovský mlýn, 4. – 9. 7. 2019
Že má sport s pohádkami pramálo společného? To v
případě začátku prázdnin, které kroužek kryrských
mažoretek společně trávil v areálu Chvojkovského mlýna,
rozhodně neplatilo; pohádky totiž provázely toto letní
soustředění od jeho začátku do samotného konce. Celé
bylo protkáno pohádkovými úkoly a výpravami a nakonec
už i názvy jednotlivých oddílů měly s pohádkami mnoho
společného. Děvčátka si je vymyslela sama. A neměla
striktně vycházet z nějakého konkrétního příběhu,
pohádkovou tematiku měla jen evokovat. A tak jste v
Chvojkovském mlýně narazili na skupinu „Jedenácti
měsíčků“, v jejichž čele stála Mariánka Krupičková, na
„Sněhurku a 10 trpaslíků“, jež vedla Verunka Franclová a
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nakonec i na „Kryrská prasátka“, o něž pečovala Andrejka
Geisselová.
Všechno dívky z nejstarších mažoretek Neon Stars, které

X.

Báře Zelenkové a manželům Uldrichovým tady na
Chvojkovském mlýně s dětmi pomáhaly.
Pobyt ve zmíněném areálu samozřejmě nezapřel i svůj
sportovní charakter: děvčata cvičila nové prvky a
připravovala se na další sezónu. Trénink a hry, tedy něco,
nač není v běžném roce čas, tu tak žily ve vzácné symbióze.
„Letní soustředění je tak trochu i odměna,“ řekla k tomu
Irena Uldrichová, která kryrské mažoretky vede, „To za
práci, kterou děvčata celý rok odváděla.“ A že byla kvalitní,
o tom svědčí výsledky uplynulé sezóny: nakonec o
veleúspěšné bilanci našich mažoretkových souborů Kryrská
rozhledna informovala ve svém minulém čísle. „A ať to
zní jakkoli jako klišé,“ dodala Bára Zelenková, druhá vedoucí
našich mažoretek, „takovéhle soustředění utužuje i dobré
vztahy v kolektivu. Bez těch se mizerně pracuje a na
výsledcích je to znát.“ Třetí z vedoucích, František Uldrich
(jediný mužský dospělý element tady, hospodář, technik
i údržbář a nakonec pro všechna děvčata po celých pět
dní takový „náhradní táta“) se při této diskusi hrabal z
bazénu. „Ze mě nedostanete ani slovo,“ hartusil a smál se
pod vousy, „ty potvory mě hodily do vody a já už nemám
jediné suché tričko…“
Dlužno podotknout, že ono sobotní odpoledne, kdy
jsme se byli na soustředění kryrských mažoretek podívat,
skončilo vedení soustředění v bazénu komplet. Výjimkou
byla jen Andrea Geisselová, která tak přesvědčivě předstírala
studium (o prázdninách!), přičemž se jako klíště držela
učebnice, že se nežádoucí koupeli nakonec vyhnula.

Pětidenní program soustředění byl prostě nabitý k
prasknutí: cvičení, koupání, hry v lese i v areálu tábora
nebo třeba promítání pohádek. V loňském roce se společná
část prázdnin našim mažoretkám líbila - i proto se letos
soustředění zúčastnilo třicet dívek z celkového počtu
čtyřiceti děvčat kroužku.
Co dodat závěrem? Poděkování. Všem těm, kteří se na
letošním soustředění sponzorsky podíleli. Vyjma dalších
jde o společnosti Valeo, MAPO medical, Vipharm, Bella
Bohemia, lékárna Atrium, Psychiatrická léčebna Petrohrad
a pan Ryšavý. Obrovský dík patří samozřejmě rodičům
našich mažoretek, protože ti děvčata „sponzorují“ celý
rok.
Pavel Ďuran
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NÁBOR
MAŽORETEK
12. ZÁŘÍ 2019
15:30 – 17:00
TĚLOCVIČNA ZŠ KRYRY
Máš zájem tančit, sportovat,
vystupovat, poznat nové kamarádky,
jezdit na soutěže, vyplnit svůj volný
čas zábavou…
Přidej se k nám!

Více informací:
724 760 782
mazoretkykryry@seznam.cz
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Jubilejní věk: 70, 75 a od 80 každý rok

ŽIVOTNÍ JUBILEA V ČERVENCI, SRPNU A ZÁŘÍ
Červenec

Srpen

Září

Kryry

BAŠKOVÁ ANNA
ČERNÁ VLASTA
JANOTA FRANTIŠEK
JÁNSKÝ JOSEF
KOVAŘÍKOVÁ JANA
SALAKVARDOVÁ ALENKA
SOMMER EDVIN
ŠINDLER VÁCLAV
VAŠEK FRANTIŠEK
VESELÝ EVŽEN

ARCHMANOVÁ GERTRUD
BALADOVÁ HANA
DLASKOVÁ DRAHOSLAVA
HACHOVÁ VLASTA
JESCHKEOVÁ ZDEŇKA
KOVAŘÍKOVÁ EVA
MELNÍKOVÁ JAROSLAVA
SPURNÁ MARIEANNA
VANTOLOVÁ JOLANA

FENCL MILAN
KACHELMAIEROVÁ STAN.
KŘIVAN FRANTIŠEK
LOUŽECKÁ ALENA
PAVELKOVÁ VĚRA
PREZBRUCHÝ MILAN
PROCHÁZKOVÁ ZUZANA
STAŇKOVÁ LIBUŠE

Strojetice
REITERMANOVÁ MICHAELA

RYŠAVÁ KRISTINA
Stebno
ČMELÍKOVÁ ZDENKA

OPATOVÁ MARIE

Běsno
DRAHOVZAL FRANTIŠEK
VEVERKA PAVEL

VZPOMÍNÁME …
Dne 21. 7. 2019 jsme vzpomněli nedožité 71. narozeniny paní
MARIE SCHIEFERDECKEROVÉ
z Kryr.
S bolestí v srdci stále vzpomínají manžel, děti, vnoučata i pravnoučata.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
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lendáře

visačky

pozvánky

pos

vizitky

plakáty

krabičky brožurykrabice na víno
skládačky

letáky

knihy

samolepky

poznámkové bloky

a mnoho dalších produktů můžeme vyrobit i pro vás

pohlednice

obaly
odnosky

Tiskové služby pro ﬁrmy, školy, státní správu a každého z nás.
Od ostatních tiskáren se lišíme zejména možnostmi editace graﬁky online.
Naši zákazníci nepotřebují graﬁcká studia, čímž šetří čas i peníze.
www.funprint.eu

24 prvňáků
usedlo do školních lavic ZŠ Kryry v pondělí
2. září.
Ještě nikdy – a ani už nikdy potom - tyto děti
tak obrovský pokrok ve svém vzdělání
neudělají.
Ony totiž během pouhých deseti měsíců
vstřebají neuvěřitelné (v dalších ročnících
neopakovatelné…) množství informací:
naučí se s pomocí Mgr. Romany Klomínkové
ČÍST, PSÁT A POČÍTAT.
Ať se jim daří!
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