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Generální úklid
domácnosti
a Kryrská rozhledna
Co mají společného? Zdánlivě nic!
Přesto…
Sledovat vlastní manželku při úklidu
(navíc jsem pod přísnými sankcemi donucen
jí při této bohulibé činnosti asistovat…) je
skutečně zážitek pro bohy. Vypadá to totiž
tak, že v celém bytě – naštěstí obýváme
toliko 2 + 1 – vytvoří má choť binec výrazně
větší toho, než který tu panoval předtím, a
pak se smýčí, vytírá, luxuje… a ten „sajgon“ je
čím dál větší, neboť se do toho kupí
hromádky prádla, věcí pro ni v domácnosti
zcela zbytných (které ovšem já samozřejmě
nutně k té či oné činnosti, kterou mi většinou
ona sama nadiktovala, potřebuju…), věcí
nezbytných (které zase nepotřebuji já –
třeba klubíčka vlny, z nichž já nikdy mít svetr
nebudu, neboť ty se pletou pro vnoučata k
Vánocům…).
Mně, malověrnému, to připadá jako
konec světa, protože tohle zkrátka dát do
nějakého normálního stavu nelze. A víte co?
Mám geniální ženu: ono to po pár hodinách
„sedne“, najednou se z toho našeho obydlí
stane zase byt. Z minuty na minutu. Prostě
se narodí. Uklizený, krásný, jak bych ho chtěl
mít každý den.
Stejně tak se rodí každé číslo Kryrské
rozhledny.
Zoufale sedím nad příspěvky, které mi
přišly (aby nejlépe v den uzávěrky dorazily tři
nebo čtyři další, samozřejmě zásadní) a
přemlouvám redakční systém našeho
časopisu, aby je nějak zkousal. Abych se
vešel do toho, do čeho se vejít mám.
Je to stejný binec jako v rozuklízeném
bytě, aby všechno, najednou, z minuty na
minutu, dávalo nějaký smysl a k něčemu to
náhle vypadalo. Že se nebojím poslat
Rozhlednu do tiskárny.
A pevně věřím tomu, že vám jako
čtenářům, něco dá.
Jestli se redakční radě našeho
zpravodaje tentokrát zadařilo, je na vás.
Doufám, že i v prázdninové, „okurkové“,
sezóně nám to vyšlo.

Pavel Ďuran
šéfredaktor
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Pozvánka
26. 9. 2020 se uskuteční slavnostní otevření multifunkčního
sportoviště v Běsně spojené se srazem rodáků, přátel a občanů.
Zahájení ve 14.00 hodin na náměstí. Bohatý program, občerstvení a hudba jsou zajištěny. Pozvánky budou k dispozici.
Srdečně zve Městský úřad Kryry a organizátoři akce.
Přijďte se pobavit a zavzpomínat, těšíme se na Vaši účast!
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Vítání občánků

Město Kryry …
Kryry, 20. červen 2020

Desítka kryrských miminek byla v sobotu 20. června 2020 v obřadní síni městského
úřadu při milé společenské akci slavnostně uvedena do života našeho města.
Za jeho „hradbami“ je přivítala matrikářka paní Dagmar
Kazáková a starosta
města pan Miroslav
Brda. Popřát svým nejmenším kamarádům
přišly také děti z mateřské školy, které
přednesly krátké pásmo básniček. Na závěr obřadu pak předaly
i drobné dárky města:
maminkám kytičku a
dětem po zlatém přívěsku.
Nechyběl ani tradiční slib, v němž se
rodiče zavázali, že
vychovají ze svého dítěte zdravého, čestného a spravedlivého
občana naší republiky.
Svými podpisy
ho pak stvrdili v pamětní knize.
K rodičům své
jméno do pamětní knihy připojili i babičky,
dědečkové, sestřičky a
bráškové, tetičky, strýčkové, prostě všichni,
kdo kryrská miminka
do obřadní síně městského úřadu k slavnostnímu aktu vítání
občánků doprovodili.

VIDEO

Pavel Ďuran
Fotografie: Laurencie Holásková a Petr Eisenhammer
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FOTOGALERIE

Město Kryry …
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Littera scripta manet

Naše téma …

Třebaže je jasné, že naše město ležící pod Kostelním vrchem existovalo již dříve,
slavíme letos „teprve“ sedmisetleté výročí jeho existence. Prostě proto, že littera scripta
manet - tedy co je psáno, to je dáno.
První písemná zmínka o naší obci není prostě starší než právě 700 let.
Jak ale vypadá? Pokud vím, nikdo z Kryr jí dosud neviděl. Redakce našeho časopisu
se tak vydala po její stopě a s výsledky našeho pátrání chceme čtenáře v tématu tohoto
čísla seznámit.

Pátrání
Je
jasné,
že
takové hledání lze realizovat pouze ve starých knihovnách, v archivech. Již před dvěma roky jsem tak
kontaktoval ten nejbližší – Státní okresní
archiv Louny - v naději,
že by nám tu mohli poradit, že by nás odtud
mohli nasměrovat někam dál.
Bohužel se ukázalo, že tahle naděje
byla bláhová, neboť
této instituci jsme nestáli ani za to, aby nás
odeslala s naší prosbou o pomoc do horoucích
pekel.
Starosta města Miroslav Brda také netušil, kde
kýžený dokument hledat. „To budete muset jet
pravděpodobně do Vídně,“ řekl mi. Což jsem, vzhledem ke kvalitám své němčiny, a priori vzdal.
Posledním pokusem dostat se k první písemné zmínce o našem městě bylo kontaktovat sice
znovu archiv, ale tentokrát ten „hlavní“, středočeský.

Oslovil jsem jeho ředitele, vrchního radu PhDr.
Daniela Doležala, Ph.D. a tentokrát se ukázalo, že
jsem udeřil hřebík na hlavičku. Pan doktor si totiž
vzal kryrskou záležitost doslova za svou:
„Trochu jsem se osobně chtěl pocvičit v hledání, a tak jsem se podíval sám, aniž bych to předal
naší badatelně.“
A to o sobě tvrdí, že dnes je ve své funkci víc
úředník než cokoli jiného.
6
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V této listině Plichta ze Žirotína potvrzuje nadání svého otce
Habarta klášteru v Panenském
Týnci a daruje tomuto klášteru
další statky a práva. Originál listiny
je nyní uložen v Národním archivu
v Praze, ve fondu Archivy českých
klášterů zrušených za Josefa II.
Listina byla uložena původně ve
Vídni, ale při archivní rozluce po
roce 1918 byla delimitována do
Čech.“
Kryrům je tedy letos jen 699
let?

700!

Plichta ze Žirotína potvrzuje nadání svého otce Habarta klášteru
v Panenském Týnci a daruje tomuto klášteru další statky a
práva.
Archivy českých klášterů zrušených za Josefa II. (1115 - 1760)

699 nebo 700?
„Při obdobných hledáních nejstarší písemné
zmínky se většinou začíná v práci Antonína
Profouse Místní jména v Čechách z roku 1949,“
přibližuje průběh svého pátrání vrchní rada Doležal,
„Profous uvádí rok 1320 jako rok první zmínky o
obci Kryry – ale ověřením zdroje tohoto tvrzení, tj.
v edici českých listin Regesta Bohemiae et
Moravie…, III. díl, na straně 303 - 4 je zřejmé, že
listina, ve které jako svědek vystupuje Albert (nebo
Albrecht) z Kryr (Albertus de Krir) byla datovaná 14.
prosince 1321, tedy že tato zmínka o Kryrech je o
rok mladší.

K naší sedmistovce vede
„Zemská kniha českého království“ – zemské desky. Ty jsou
předchůdcem pozemkových knih
(což je rejstřík a doklad o vlastnictví půdy a jiných nemovitostí).
Zemské desky byly vedeny výhradně pro zpupná (= šlechtická) vlastnictví. Zápisem majetku do těchto
knih se majetek stával dědičným
majetkem rodu. Pokud byl ve městech, byl osvobozen od daní. V deskách zemských byla však také
zapisována veškerá ustanovení zemských sněmů – tedy vlastně
tehdejších zákonů, a další obecně
závazné dokumenty.
Jenomže… „Zemské desky
v roce 1541 kompletně shořely,
s výjimkou jedné knihy právě z let
1316 -1324,“ pokračuje doktor Doležal.

Dodejme, že zmíněný požár, který byl nejničivější v dějinách Prahy, propukl dne 2. června při
opravě střechy paláce Smiřických na Malostranském náměstí. Odtud se rozšířil po Malé Straně a Hradčanech včetně Pražského hradu. Většina
domů shořela a poškozen byl i chrám svatého
Víta a královský palác včetně kaple Všech svatých a
poměrně nedlouho předtím dokončeného Vladislavského sálu a Ludvíkova křídla. Česká kancelář
zemských desek tehdy sídlila právě na Pražském
hradě ve dvou rozlehlých místnostech, a to hned
vedle Vladislavského sálu. Malým zázrakem přežila
7
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jediná kniha: svazek z let 1316 – 1324 (ta je pro
Kryry zajímavá…), který měl v době požáru, ačkoliv
se desky nesměly odnášet, jeden úředník vypůjčen.
Desky byly poté ihned obnoveny a započalo se se
složitou rekonstrukcí údajů obsažených ve shořelých deskách. Tato rekonstrukce probíhala podle
instrukce Zemského sněmu z prosince 1541 buď
podle platných listin, které z dřívějších zápisů
vycházely a které vlastnili jednotliví účastníci řízení
zemského soudu, také se však dopisovaly jednotlivé
záznamy po paměti očitých svědků a konečně na
základě individuálních přihlášek. Aby se podobná
událost už nemohla opakovat, byly nové zemské
desky založeny ve dvou opisech, z nichž jeden byl
uložen na Pražském hradě, druhý na Karlštejně. Brzy
se to však ukázalo příliš pracné a nákladné a karlštejnská sada byla v roce 1565 zrušena.

Naše téma …

Požár Pražského hradu,
pohled přes Jelení příkop k Prašnému mostu
Dobová ilustrace

První písemná zmínka o Kryrech

PhDr. Daniel Doležal, Ph.D.

„Kvatern (tj. knižní svazek) desk zemských
vydal roku 1870 Josef Emler,“ vypráví dál doktor
Doležal, „a doplnil jej o rekonstrukci dalších
kvaternů podle dobových výpisů a dalších pramenů.
Ty v následujících letech vyšly i tiskem. Zde skutečně Albert z Kryr vystupuje hned několikrát,
poprvé v únoru 1320, ovšem bez uvedení konkrétního dne, přičemž následující zápis je z 23. 2.
1320 – z toho lze tedy usoudit, že nejstarší zmínka
o Albertu z Kryr je skutečně z doby těsně před 23. 2.
1320.“
Originál jediného dochovaného kvaternu
zemských desk je nyní uložen v Knihovně národního
muzea a Kryrská rohledna má fotografii strany
Talmberského rukopisu, na níž je první písemná
zmínka o naší obci uvedena, k dispozici. Svým
čtenářům ji tímto může na další straně nabídnout.
Zmínka o Albertu z Kryr je hned v úvodu tohoto
dokumentu:
„Při rekonstrukci zápisů Josef Emler čerpal z
různých úředních extraktů z doby před požárem,“
končí své vyprávění o cestě za první písemnou
zmínkou o našem městě doktor Doležal, „listin, které
byly intabulovány, rukopisů či tištěných knih obsahující výpisy z desk, některé právní akty jako
soudní nálezy a sněmovní usnesení zapsané do
desk, dále o desky dvorské a zápisy vložené do
obnovených desk zemských. Pro tento zápis Emler
vycházel z právních výpisků tzv. Talmberského
rukopisu, který otiskl František Palacký v Archivu
Českém v roce 1842 a je uložen v Knihovně Národního muzea.
Zde na straně 30r naleznete originál zápisu
(tedy dobového opisu), který město Kryry zajímá.“

(*1967)
Vystudoval
archivnictví a
historii na
Filozofické
fakultě
Univerzity
Karlovy.
Od roku
1991 pracoval
v archivech:
nejprve ve Státním
okresním archivu
Příbram, od roku 2008 je
pak
ředitelem Státního oblastního archivu v Praze. V
letech 2002 -2008 předsedal České archivní
společnosti, od roku 2008 je šéfredaktorem
Archivního časopisu, je také členem několika
dalších redakčních rad odborných a regionálních
periodik i členem několika odborných spolků a
společností.
Odborně se zabývá dějinami správy v raném
novověku, regionální historií středních Čech,
poutnictvím a problematikou archivnictví a péče o
archiválie.

Pavel Ďuran
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První písemná zmínka o městě Kryry:

Kodex talmberský, 1510. Sbírka Národního muzea – Knihovna Národního muzea
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Městský úřad Kryry…

Slovo starosty

Příprava STRATEGIE 20222027

Vážení spoluobčané!
Končí nám letní období které bylo plné příjemných i méně příjemných událostí.
Úspěšně jsme překonali období pandemie,
občané se semkli v pomoci svým spoluobčanům v
době, kdy byl nedostatek ochranných pomůcek: je
zřejmé, že solidarita spousty obyvatel je obrovská zejména, když jde o zdraví.
Další nepříjemnou věcí bylo, že jsme nemohli
společně oslavit sedmisté výročí od založení našeho města - program na tuto slávu se mimochodem
připravoval již od poloviny roku 2019 - pevně ale věříme tomu, že do konce roku stihneme realizovat
alespoň ještě některé z připravených (a následně
odložených) kulturních a společenských akcí.
Na sobotu 26. září připravujeme ve spolupráci s osadním výborem v Běsně otevření nového víceúčelového sportoviště a dětského hřiště.
Akce bude spojená se srazem rodáků z Běsna a
okolí, těšit se můžete na bohatý kulturní program.
V neděli 27. září od 10 hodin pak proběhne
na hřišti v Běsně turnaj v nohejbalu o Pohár starosty města Kryry. Pozvána byla mužstva z Kryr i
ostatních obcí – ze Stebna, Strojetic, (domácího)
Běsna, Očihova, Kolešova, Hořoviček - a tradičně
jsou vítány týmy místních firem.
Přesto, že jsme v posledním půlroce žili v krizovém období, činnost a snaha v naplnění našeho
schváleného Programu rozvoje územního obvodu
města Kryry na roky 2018 - 2022 se nezastavila.
V Běsně a Strojeticích byla na hřbitovech vybudována nová kolumbária, dokončena byla rekonstrukce vozovky v Nové ulici, zahájena (a dnes již i
ukončena) byla výstavba víceúčelového sportoviště
a dětského hřiště v Běsně.
Věříme, že se nám podaří v nejbližší době zahájit největší investiční akci v tomto období, kterou
je výstavba sedmnácti bytových jednotek v Kryrech.
Mimo program jsme museli realizovat i odstranění havarijního stavu topného systému v MŠ
Kryry a kanalizačního řádu v části ZŠ Kryry.
Na závěr mi dovolte popřát všem krásné
příští týdny. Šťastné a s podzimem také krásně
barevné, jakým toto roční období bývá.
Hodně dobrého do budoucna. A ať je přicházející podzim lepší letošního jara!

Na základě rozhodnutí zastupitelstva města
Kryry a schválení koncepce zpracování Strategie
rozvoje Podbořanska na roky 2022 - 2027, jejíž
součástí bude i vypracování nové strategie rozvoje
města Kryry a spádových obcí prostřednictvím MAS
Vladař, ustanovil starosta města pracovní skupinu,
která shromáždí a vyhodnotí potřeby a požadavky
občanů do budoucna a stanoví priority důležitosti
jednotlivých navrhovaných akcí, které budou dále
zapracovány do nové strategie rozvoje našeho
regionu.
Předseda pracovní skupiny:
PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Václav Kadleček
Členové pracovní skupiny:
Bc. Věra Melicharová a Ing. Jana Trinerová
Oblasti spadající
rozvoje regionu:
•
•
•
•
•
•
•
•

do navrhované

strategie

Školství
Sociální služby
Turistika a cestovní ruch
Odpadové hospodářství
Tělovýchova a sport
Zdravotnictví
Bytová výstavba
Územní plánování

Pracovní skupina pro strategii rozvoje žádá
tímto všechny občany o zasílání návrhů, námětů
a potřeb města a spádových obcích pro období
2022-2027 a to prostřednictvím tohoto formuláře, emailem na adresu: strategiekryry@seznam.cz nebo
písemně či osobně na MěÚ Kryry u pí. Kateřiny
Štorkové, která náměty a návrhy předá pracovní
skupině.
Návrhy a připomínky podávejte prosím do
31. 10. 2020.

Miroslav Brda
starosta města Kryry
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Radniční listy roku

Město Kryry na přelomu ledna a února tohoto roku přihlásilo svůj
zpravodaj Kryrská rozhledna do celostátní soutěže „Radniční listy roku“.
Tu spolu se soutěží „Zlatý lajk“, která se věnovala obecním
informačním kanálům elektronickým, organizovala společnost
Kvalikom,
specialista
na efektivitu
komunikace
veřejné správy s
veřejností.
V okresním i krajském kole náš
časopis skončil sice shodně na druhém
místě, avšak v celostátním kole, do nějž
v naší kategorii (obce 2.000 – 10.000
obyvatel) postoupilo 69 zpravodajů
z celé republiky, jsme neuspěli. Skončili
jsme se ziskem 40 bodů (z možných
50) na 33. místě.
„Váš zpravodaj,“ napsali nám k
tomu organizátoři soutěže, „považujeme za velmi kvalitní, o tom není sporu.
Nejsme žádní soudci, kteří mají patent
na to někomu radit, to určitě ne. Už
samotné technologické zpracování
zpravodaje, tedy gramáž papíru a jeho
povrchová úprava, práce s fotografiemi,
rozsah periodika, to vše je v příslušné
kategorii měst a obcí velmi nadprůměrné.“
Ve své kategorii Kryrská rozhledna soutěžila s časopisy, které jsou
vydávány v mnohatisícových nákladech
a připravuje je tak celý tým profesionálů. Od redaktorů, přes fotografy až
po grafiky. To si dvoutisícové město
samozřejmě dovolit nemůže.
„V kategorii obcí a měst do 2 tisíc
obyvatel by Vaše periodikum bylo výrazně úspěšnější, takto muselo čelit velikostně silnější konkurenci,” píše se v závěrečném
hodnocení.
Soutěž Radniční listy roku hodnotila šestičlenná porota odborníků. Jejich výstupy, rady a
připomínky k našemu časopisu bereme jako velmi

Město Kryry na přelomu ledna a února
tohoto roku přihlásilo svůj zpravodaj Kryrská
rozhledna do celostátní soutěže „Radniční listy
roku“.
Tu spolu se soutěží „Zlatý lajk“, která se
věnovala obecním informačním kanálům
elektronickým, organizovala společnost
Kvalikom, specialista na efektivitu komunikace
veřejné správy s veřejností.

cenné podklady pro zlepšení práce celého našeho
redakčního týmu. Věřím, že podaří-li se nám podněty odborníků promítnout do dalších čísel našeho
zpravodaje, budeme v rukou každé tři měsíce držet
Kryrskou rozhlednu lepší a kvalitnější.

Pavel Ďuran
11
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Naše škola – pokoronavirová

Jako malý kluk jsem hltal knížky Julese Vernea: Dvacet tisíc mil pod mořem, Pět neděl
v balóně, Tajuplný ostrov, Děti kapitána Granta, Ocelové město nebo třeba Cestu kolem světa za
80 dní. A další.
Zmíněný klasik dobrodružné literatury (a spolu s H. G. Wellsem jeden z praotců žánru sci-fi)
dokázal ve svých dílech předpovědět nejen celou řadu vědeckých a technických objevů a
vynálezů (např. dálkové lety řiditelným balónem, velkorážní dělo, videofon, skafandr, kosmické
cesty, elektrický motor, tank, vrtulník a další), ale také ze školních škamen dlouhotrvající
uvolnění našich dětí.
Dva roky prázdnin to sice tentokrát nebyly,
přesto o více jak šestiměsíční distanc školní výuky,
tedy třídy plné spolužáků, zvonění, křídy a tabule,
tentokráte šlo. Situace, kterou nikdo nepamatuje,
s níž jsme se museli nějak srovnat, problémy, které
jsme museli nějak řešit.
Naše děti školní rok 2020/2021 zahájily. Ve
škole. S celosvětovou pandemií koronaviru se ale

mění i ta. Jak by takové „nové“ vyučování mohlo
(nebo mělo by…?) vypadat, to popisuje například pan
Otto Kamm ve svém
DENÍKU DEBILA.
O tom, jak to vypadat bude, ale také o tom, jak
to na jaře letošního roku vypadalo, jsme si pak
povídali s ředitelkou naší základní školy Ing. Hanou
Lehnerovou.

Deník debila …
… A v září hurá do školy!
Diagnóza byla jasná, jsem a budu debil. Navíc po porodu mě sestra (tedy ne má vlastní, ta
zdravotnická) pustila ještě z výšky na hlavu. Maminka se chtěla soudit, ale doktor jí to rozmluvil. Řekl,
že existuje podezření, že ten pád na hlavu mně v podstatě pomohl.
Upřímně řečeno, tak jak nevím, zda bylo dřív vejce nebo slepice, tak nevím, zda jsem dřív viděl tu
puberťačku nebo dřív její tričko. Obé mělo velkou kvalitu provedení, tričko navíc nápis:

Šestiměsíční prázdniny dvakrát do roka nevadí!
I mne, debila, občas napadají souvislosti, a tak mi přišlo na um, kam že se bude ubírat další dění v
našem školství.
Nemusíte se bát, že se budu znovu otírat o přiblblou inkluzi nebo se zabývat nekončící debatou, jak mít
matematiku jako maturitní počin bez toho, že by nám studenti propadali právě z matematiky.
Jedná se mi o technická opatření v době po C - 19.
Vchod do školy by měl být zásadně na čipovou kartu žáka. Přiložit a jít. Naskenovat obličej žáka,
otevřít mřížové dveře. Projit bezpečnostním rámem hledajícím kovy, vždy je možnost, že se někdo
rozhodne zastřelit ředitele. To je v USA již zjištěno a ověřeno. Změřit teplotu, zapsat hodnoty do karty
žáka, následně do vývojového grafu. Stanovit limitní body, kdy je zvýšená teplota žáka způsobena virem
nebo pouhým těšením se na krátkou sukni učitelky finanční gramotnosti.
12
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Následuje průchod jemně rozprášeným dezinfekčním prostředkem do tvaru hustého nazelenalého
oblaku. Vložení svrchního oděvu a bot do dezinfekčního radiačního tunelu. Vložit čip do čtečky a vyzvednou
ozonem vydezinfikované přezůvky. Vyzvednout zatavenou, zkontrolovanou jednotnou, kaloricky výživnou a
téměř nepoživatelnou svačinu s tekutinami na celý den.
Učební proces realizovaný ve třídě pod bedlivým dohledem několika kamer. Kýchnutí žáka vede k
aktivaci celoplošné dezinfekce aerosolem celé místnosti, a to včetně vyučujícího a 3 - 5 asistentů pro
zaostalé žáky.
Odchod k automatu vydávající oběd. Opět zatavené jídlo, kaloricky i nutričně bohaté, ohřáté na
vhodnou teplotu, aseptické. Opět téměř nepoživatelné.
Odchod domů v obraceném pořadí příchodu. Při opuštění budovy žák obdrží kartu s potvrzením
zdravotní způsobilosti pro pohyb v domácím prostředí.
Při mém uvažování debila, protože debil jsem: snad by bylo lepší realizovat ten nápis na tričku té
puberťačky. Třeba by se to tolik na vzdělání neprojevilo.

Otto Kamm

Paní ředitelko, máme ve škole bezpečnostní rámy?

ven hygienickou stanicí. Při červnové dobrovolné
výuce žáků 1. stupně byl stanoven harmonogram
výdeje jednotlivým skupinám tak, aby se nepotkávaly a byl upraven výdej obědů zaměstnancům
MěÚ. Kromě organizace tříd (např. rozestup lavic)
jsme měli stanovený ranní přístup do školy, žáci
příslušných skupin vstupovali do školy třemi
různými vchody. Neobvyklé pro ně bylo i to, že
nemohli využívat šatny.

Takové bezpečnostní rámy, o kterých pan
Kamm vypráví, díkybohu ve škole nemáme. Museli
jsme však už před několika lety přijmout opatření,
kterými se snažíme minimalizovat vniknutí cizích
osob do školy. Původní filosofie „otevřené školy“
(pro veřejnost, rodiče a další návštěvníky)
musela ustoupit potřebám bezpečnosti.
Už tedy není možné vzít za kliku a volně
vstoupit do školy tak, jak to bylo před
několika lety. Naši žáci nemají ani
vámi zmiňované čipy, kterými lze
školu otevřít, ale jednou možná …
kdo ví?

Nepochybně existují krizové scénáře.
Co se bude dít, když se v nějaké řídě
nakažení C-19 objeví? Bude to mít
vliv na chod té jediné třídy nebo
celé školy?

Nějaká opatření jste ale přijmout
museli – jak to tedy v naší škole
vypadá?

Přesná opatření by v takovém případě stanovila krajská hygienická stanice.

Vaše otázky směřují na COVID a
je jasné, že opatření se týkají především hygieny a organizace tříd.
K dispozici máme roušky, které ušily
paní Monika Spurná a Tereza Jankovičová. U každého vchodu do školy je umístěna desinfekce, ta je
samozřejmě i před jídelnou a na všech toaletách, ve
třídách jsou desinfekční mýdla. Zaměstnanci úklidu
mají stanovený harmonogram, podle kterého častěji
myjí a desinfikují exponované povrchy (kliky,
zábradlí, toalety atd.). Opatření se týkají i jídelny, kde
je režim zpracování a výdeje potravin přesně stano-

Vraťme se teď spolu o nějaký ten
měsíc zpět, kdy děti do školy nechodily.
Máte vy a vaši učitelé alespoň hrubou
představu, jak se žáci naší školy v
koronavirem vynucené pauze učili?
Odpověď na Vaši otázku není jednoznačná.
Zdá se, že lépe pracovali žáci nižších ročníků.
Většina rodin přistupovala k výuce zodpovědně,
rodiče byli ve spojení s třídními učiteli a vzniklé
problémy řešili hned na počátku. Výborně také
pracovala většina žáků 9. třídy. Deváťáci navštěvo13
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vali konzultace z matematiky a českého jazyka a
měli sami zájem o zvládnutí učiva tak, aby byli
úspěšní u přijímacích zkoušek. Přesto nemůžeme
říct, že by domácí výuka byla bez komplikací.
Především starší žáci nechávali odevzdávání úkolů
na poslední chvíli, několik jednotlivců nepracovalo
vůbec nebo se nám nepodařilo od nich dostat zpětnou vazbu. Asistentky pedagoga některým žákům,
kteří nemají přístup k počítačům nebo nemají internetové připojení, posílaly zadání výuky poštou.
Kuriózní situace nastala, když nám po opakovaných
telefonátech došly pracovní listy zpátky, nedotknuté.
V některých případech jsme na vysvědčení zlepšovali známky, protože žáci pracovali pod přísným
dohledem rodičů líp než v 1. pololetí. Na konci roku
jsem udělila několik pochval na vysvědčení za
příkladnou domácí výuku. To, jak žáci pracovali,
opravdu zjistíme v září. V každém případě to bude
hodně náročné pro ty, kteří si vysvětlili výuku na
dálku jako prázdniny.

Rozhovor …
nějaké výukové plány, které si ta která škola může
tvořit do jisté míry sama. Budeme je upravovat,
měnit?
Čekáme na vyjádření ministra školství, který
by měl koncem srpna přinést podrobné informace o
novém školním roce. Předpokládám, že kromě
organizace vzdělávání bude pokyn ministra obsahovat i vyjádření k výstupům školních vzdělávacích
plánů. Určitě počítáme s úpravou tematických plánů
(časové rozvržení) a v rámci možností i s obsahem
výstupů (učiva). V žádném případě ale nepředpokládám, že budeme ustupovat od základních
informací a dovedností, jde spíš o to, že některé
látce nebudeme věnovat tolik prostoru jako dřív. Pro
Vaši představu jako učitelka přírodopisu uvedu
příklad – bylo by špatně, kdyby sedmáci nevěděli,
jak vypadá kapradina a jaký měly kapradiny v minulosti význam, ale nebudeme se podrobně věnovat
vývojovému cyklu kapradin. Jde o to vybrat podstatné a důležité. Naše vzdělávací plány jsou skutečně
nabité, třeba vzniklá situace popožene i jednání
odborníků k jejich „zeštíhlení“, o kterém se před
pandemií hodně mluvilo.
·
Je něco, co byste vy jako ředitelka chtěla doporučit
rodičům dětí, které naší školu navštěvují? Například
co by měli hlídat, jak třeba přistupovat k drobným
zdravotním indispozicím, které dřív za žádné drama
nepovažovali?

Shodneme se, předpokládám, na tom, že žádný
homeschooling regulérní výuku nenahradí. Budete
tedy dohánět. Víte už teď, jak moc? A jste schopna
říci, jestli dohnat látku, kterou jste neodučili,
zvládnete v řádu měsíců? Nebo let?
To je moc těžká otázka. Zase je to o přístupu
jednotlivých žáků. Přípravný týden bude pro učitele
hodně rušný. V každém případě budeme upravovat
tematické plány. Žáci musí dohnat základní
podstatné znalosti a dovednosti tak, aby neměli
problém s nástupem na další školy. Hodí se nám, že
v deváté třídě je poměrně veliký prostor pro
opakování učiva. Určitě se budeme ve všech třídách
k učivu z výuky na dálku vracet, problémové a
náročné učivo znovu vysvětlovat a podle možností
učitelů pořádat hodiny doučování. Uděláme pro
zvládnutí zameškané látky maximum, ale bude
samozřejmě záležet na snaze a zájmu žáků. Je
jasné, že bez podpory rodičů to bude těžké, proto je
prosím o pomoc a důslednost. Látku dětem vysvětlíme ve škole, ale potřebujeme, aby rodiče
dohlédli na domácí přípravu především tam, kde
domácí výuka v předchozích měsících moc dobře
neprobíhala. Ze zkušenosti víme, že žáci, kteří se
museli v předchozích letech ze zdravotních důvodů i
několik měsíců vzdělávat doma, byli schopni za
pomoci rodiny a díky individuálním konzultacím
učivo zvládnout a bez problémů pokračovat v následném ročníku.

Ano, to je opravdu důležité. Prosím rodiče, aby
děti, které mají známky jakékoliv infekční nemoci,
neposílali do školy. Nemocný žák není ve škole nic
platný, nesoustředí se na výuku a jen onemocnění
přenáší na ostatní. U podezření na COVID je to ještě
nebezpečnější.
·
Chtěla byste dodat něco závěrem?
Chtěla bych rodičům, jejich dětem i zaměstnancům školy do nového školního roku popřát
hodně úspěchů a především pevné zdraví.
Přála bych jim, aby se „koronovirové volno“ už
nikdy neopakovalo, protože ve škole je bez dětí
hodně smutno.

Kdysi existovaly tzv. osnovy, tedy penzum
zvládnutého učiva. Celostátní záležitost. Dnes jsou

Pavel Ďuran
v polovině srpna 2020
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Co si povídaly hračky

„Jú, konečně jsou děti zase tady! Koukejte, přišly se rozloučit! A jak jim to sluší, jak o
prázdninách vyrostly! Myslíte že si s námi ještě chvilku pohrají? A proč ty maminky pláčou?“

Moje milé hračky,
poslední den ve školce bývá smutný. Děti vás
nechtějí opustit a bude se jim po vás stýskat, víte? Už
vyrostly a čekají je nové věci - škola, hry s písmenky,
obrázky, pastelkami, perem. Čekají na ně nové knížky,
nové paní učitelky a učitelé a ředitelka všech
písmenek a číslic.
Ale nebojte se, nebudete samy. Nové děti už
jsou připravené, už koukají oknem dovnitř a těší se,
jak si s vámi budou hrát. Tak zamávejte kamarádům,
zatrubte, zapískejte, ať vědí, že jste tu pro ně vždycky,
když vás budou potřebovat!

adaptace na novou životní roli v základní škole. Doufáme, že jsme svým přičiněním přispěli k přípravě
dětí na školu, že jejich start do vzdělávání bude
dobrý.
Malé ohlédnutí za uplynulým školním rokem.
Známe to všichni: když se nedaří, tak se
nedaří. Jestliže nám doma odejde lednička, pak
zároveň s ní i vysavač a dva dny na to pračka. Kdo je
klikař, tomu se k tomu přidá i najednou nefunkční
převodovka v autě. Samozřejmě nikdo netušil, že již
na podzim loňského kalendářního roku nastane
problém s provozem jednoho pavilonu. V plném
provozu se 73 dětmi prasklo topení v podlaze. Není
se čemu divit, sloužilo nám 40 let. Provoz jedné
třídy se zastavil a zřizovatel musel rychle jednat.
Započala oprava, která se musela řešit okamžitě v době topné sezóny. Více než měsíc trvaly
topenářské, malířské, lakýrnické a úklidové práce.
Plný provoz se rozjel před Vánocemi. Ochotní rodiče
pomohli tím, že ponechali v době opravy některé
děti doma, a za to jim děkujeme.
Pak přišel březen. Snad v důsledku zásahu do
topného režimu školy se voda objevila znovu,
tentokrát ve zdi hlavní chodby. Tekly radiátory
v dalším z pavilonů a my jsme byli postaveni před

To si povídaly hračky v poslední den školního
roku.
V den, kdy jsme se s předškoláky slavnostně
rozloučili pasováním na prvňáčky, posledními
písničkami, posledním objetím s jejich učitelkami.
To aby na školku vzpomínaly s láskou, tak jako
budeme vzpomínat my na ně.
Čeká je nové prostředí, nové tváře, nové paní
učitelky, vše jiné, nové. Zprvu se budou ostýchat,
možná bát, možná nějakou hračku schovají do
aktovky. Nebudou chtít ráno vstávat… a nebo naopak, budou pyšné na svůj věk, na svou roli prvňáčka
a budou rodiče budit za úsvitu. Přejeme jim to
nejlepší, radost z poznávání, z učení, klidný průběh
15
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problém, podobný podzimnímu. Nutná oprava další
části topení ve škole. Urychleně jednat, havárie
topení nepočká na léto.
A zatímco běhal po škole projektant s plánky
na nové topení, přišel koronavir a s ním od 13. 3.
uzavření školy. A všechno mělo naráz jiný průběh,
život se zabalil do roušek a zdánlivě zastavil. Škola
ztichla a posmutněla. Hračky osaměly.
Co si já pamatuji, děti poprvé do školky nesměly.
Nikdo nevěděl, co se bude dít, jaký bude
průběh, jaká budou omezení, zákazy a jaká přijdou
opatření. Kdy se nám děti vrátí? Kam je budeme
moci pustit? Přivedou je vůbec rodiče, nebudou mít
strach?
A tak byli maminky a tatínkové našich dětí
opět postaveni před problém, kam s nimi… někteří
využili možnosti čerpat ošetřovné po celou dobu
uzavření školky, jiní se v péči o ně různě prostřídali.
A zatímco byly děti s rodiči doma, započala
oprava dvou dalších pavilonů. To znamenalo opět
vše vystěhovat, vybourat, nahodit, vymalovat, uklidit
- a povědět hračkám, ať nejsou smutné, děti se jistě
brzy vrátí.
V době kdy čtete tento článek, máme vše
hotovo, hračky se usmívají - a když děti odejdou na
noc domů, vyprávějí si:

„To bylo príma, jezdilo jsem celé dopoledne,“
povídalo autíčko.
„A já jsem byla úplně nahoře komína,“ povídala
kostička.
„A co teprve já, koupala jsem se ve vaničce a
dostala čisté šatičky,“ radovala se panenka.
„Už se těším na zítřek,“ usmíval se dinosaurus.“
A dnes?
Děti mají své hračky, my máme své děti a víru.
Víru v to, že letošní školní rok se nám vydaří
uskutečnit naše plány. Věříme, že všichni budeme
zdraví a nikdy nezavřeme dveře žádnému z dětí.
Věříme, že neopustíme hračky. Doufáme, že
se situace nešťastného loňského školního roku
nebude opakovat.
Máme totiž tolik krásných hraček, her a
nápadů a všechny je chceme dát našim dětem.
Šťastný nový školní rok, milí kamarádi hraček,
milé děti, milí rodiče.

Bc. Věra Melicharová
Vaše ředitelka všech hraček
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Ať se mládí vydovádí

… ale
Po kultuře je po jaru tohoto roku, kdy byl díky pandemii nového koronaviru vyhlášen v České
republice nouzový stav, prostě hlad. Příliš akcí jsme si s přijatými opatřeními neužili, což sice ne
až tolik vadilo nám, kteří jsme dříve narození, nicméně chápu, že pro ty mladší to byl problém. A
tak kryrská mládež sice vztyčila u zdravotního střediska svou tradiční májku (i tu opatřila
rouškou…) a májovníci prošli městem, nicméně s předešlými ročníky těchto akcí se ty letošní
opravdu nedají srovnávat.

S postupným rozvolňováním epidemiologických opatření se i naše město začalo pomalinku vracet k normálu. O
letošních prázdninách se
tak stalo svědkem alespoň několika kulturních
akcí. Samozřejmě určených především mladým.
Je to dobře. Ať se
mládí vydovádí, říkám.
Nicméně dodávám:
ALE…
Naše povídání začněme akcí rozsahem největší.
Monitorovaly ji nejenom celostátní deníky či
jejich weby, ale zaujala i zpravodajství celoplošných

televizních stanic. O víkendu na přelomu července a
srpna se totiž v bezprostřední blízkosti našeho města odehrála jakási podivná
narozeninová oslava, jíž se
účastnila téměř tisícovka lidí.
Oslavenec byl zjevně lakota,
protože od těch, kdo mu přišli
gratulovat, vybíral vstupné.
Tohle v době, kdy se
v Kryrech s prvním diagnostikovaným případem C – 19 v regionu (šlo o Podbořany) sešel
krizový štáb. Z jeho jednání
vzešlo doporučení, které bylo
publikováno jak na internetových stránkách města, tak i
rozesláno prostřednictvím Mobilního rozhlasu:
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Oznámení krizového štábu Města Kryry v
souvislosti s výskytem nemoci COVID 19 v blízkém
okolí

Město Kryry …
Rakouska, Holandska či Itálie.“
Hudba byla všudypřítomná. Stejně jako policie, která akci monitorovala. Nebo monitorovala –
v Kryrech pořádala doslova manévry. Příslušníků
PČR tu byly totiž desítky: kromě pořádkové policie
také kriminalisté a dokonce i antikonflikní tým. Dohlíželi na příjezdy a odjezdy účastníků, řešili ale také
stížnosti a kontrolovali návštěvníky. „Zaznamenali
jsme několik stížností na rušení nočního klidu (celkem 18! – pozn. P. Ď.), nepořádek a chování návštěvníků. Řešili jsme je,” uvedla k tomu policejní mluvčí
Jana Slámová. Strážci zákona odhalili také několik
řidičů pod vlivem alkoholu. Šetřili i držení drog. Jen
za sobotu to bylo deset případů. V souvislosti s
„narozeninovou oslavou“ řešili i pět trestných činů.
A tak mládí v Kryrech v polovině prázdnin poslouchalo muziku, tancovalo, pilo i fetovalo. V neděli
všechno skončilo. Dá se říci, že happy endem. Lidí
nepřijelo nakonec víc než ona zmíněná (a necelá)
tisícovka, kravál, který Valov vyprodukoval, kryrští ve
finále také přežili.

Vážení občané,
vzhledem k výskytu nemoci Covid19 v blízkém okolí
a po zasedání krizového štábu Města Kryry,
doporučujeme všem občanům od úterý 28. 7.
opětovné používání roušek na veřejných
prostranstvích, obchodech, úřadech, ordinací lékařů
atp. Žádáme občany, aby omezili shromažďovaní
většího počtu osob.
Používejte prosím dezinfekční prostředky. Děkujeme
za uposlechnutí přijatých opatření.
Krizový štáb Města Kryry
O dva dny později jsme se dověděli, že se
v katastru města má odehrát akce, která s výše
uvedenými doporučeními bude mít evidentně
problém. Byla nahlášena, už jsem to zmínil, jako
narozeninová oslava a odehrát se měla na Valově
necelý kilometr nad Kryrami na soukromém
pozemku.

Je tu však stále ono ALE… noční klid

Žádné narozeniny, regulérní technoparty!

O kraválu nebo (chcete-li) hlasité muzice a o
rušení nočního klidu si budeme povídat i dál:
sdružení Lekaf v Kryrech uspořádalo v letním kině
několik hudebních akcí, které rovněž pozornosti
našich obyvatel neunikly. Podotýkám, že na rozdíl
od technoparty jde o akce veskrze lokální, výrazně
klidnější a ušlechtilejší. Nicméně např. pan
Nevečeřal (a není sám, který nad hudebními
produkcemi v letním kině nejásá) napsal pro
Kryrskou rozhlednu následující příspěvek:

Vedení našeho města se doslova „osypalo“.
„Kvůli jedinému případu korony,“ ozvalo se rozhořčeně ze zastupitelstva, „tu děláme opatření
s doporučením nošení roušek, aby v zápětí přijelo
800 potencionálních přenašečů z celé Evropy…“
A městský web i Mobilní rozhlas varoval
znovu:
„Lze předpokládat zvýšený
pohyb cizích osob po obci,
proto prosíme všechny
občany o obezřetnost.“
A tak mládí v našem
jinak
poměrně
ospalém
městečku dovádělo. „Neustálé dunění,“ barvitě líčila situaci v Kryrech média, „více
odpadků, žádní ‚domorodci‛
v ulicích. V městečku bylo navíc zhruba 250 aut návštěvníků. Ti byli nejen z České
republiky, mnoho jich dorazilo
také ze zahraničí. Byla k vidění auta z Francie, Německa,
19
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Koncerty v našem letním kině
Výběr hudby je individuální záležitostí každého jednotlivce. Hudba může mít kromě spousty
pozitivních účinků i účinky negativní. Záleží na tom, jaký styl hudby člověk poslouchá, ale i na tom, jak
hlasitě si hudbu pouští.
V případě koncertů v kryrském letním kině se většinou jedná o „tvrdou muziku“ (metal, rock atd.),
která je velmi, ale opravdu velmi hlasitá, a tak ji musí poslouchat pasivně, i když nechtíc, všichni občané
Kryr! Nejvíce si jí však „užívají“ naši starší spoluobčané v Domově pro seniory, který stojí přímo pod letním
kinem.
Tento styl hudby má spíše negativní účinky na lidskou psychiku. Je mnoho případů a důkazů, kdy
vědci zjistili, že u citlivějších jedinců může tvrdá hudba vyvolat i řadu epileptických záchvatů a dalších
psychických poruch.
O Češích se říká, že jsme národem muzikantů, a to je pravda. Máme řadu skvělých hudebních skupin,
jejichž hudba dokáže v lidech vyvolat pocity radosti a dobré nálady. Jestliže člověk poslouchá pozitivní
hudbu přiměřené hlasitosti, má hned lepší pohled na svět i na lidi kolem.
Tento lepší pohled na svět a lidi kolem sebe přeji nám všem.

Aleš Nevečeřal
O vyjádření k panem Nevečeřalem
nastíněnému problému jsem požádal i sdružení Lekaf. Své stanovisko sdělil Kryrské rozhledně místopředseda sdružení, pan František Musílek. Tady je:
„V letním kině se odehrály zatím pouze
dvě letošní akce, a to jedna raperská na
ukončení školního roku pro puberťáky, která
byla opravdu hasitější, a ta druhá
multižánrová (folk,rock ,ska, punk, metal) o
které v důchodárně vlastně ani nevěděli, co
vím od paní Zelené, s kterou jsem osobně
hlasitost z letního kina konzultoval. Akce byly
řádně hlášené a byl u nich dodržen čas
ukončení.
Jsme město, k němuž samozřejmě patří
i kulturní život. Všichni, kdo se dostali do
zastupitelstva, měli ve volebních slibech to,
že je dobré něco udělat s letním kinem - a to
se právě děje. Chápeme také, že každý asi
nebude přívržencem každého žánru jako pan
Nevečeřal, ale budeme pořádat 30. 8.
Dechovku, a ta doufám naplní ušní dutiny
nespokojených lidí těmi správnými tóny.“

Nebyl jsem na jediné z hudebních akcí Lekafu,
nicméně jestliže začaly kolem osmnácté hodiny,
s desátou večerní myslím si neskončily. A tady je ta
hranice, ten mantinel – noční klid.

Co k tomu dodat?
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Jak jsme na tom s nočním klidem v Kryrech?

Město Kryry …

Ptal jsem se předsedy informační a právní
komise našeho města doktora Václava Kadlečka.
„Co se týče nočního klidu,“ sdělil mi, „tak ten v Kryrech samostatnou vyhláškou zavedený nemáme,
resp. nemáme vyhlášku, která by upravovala výjimky.
Krátce jsem řešil hluk už na posledním zastupitelstvu

města v kontextu s gumárnou (QWERT). Dohledával
jsem informace - a zákon na takovéto hlasité produkce, ale i výrobu v obydlených částech města (atd.
atd.), pamatuje.“
Jak?

Krátký diskurs k nočnímu klidu
Novela zákona o přestupcích, zákon č. 204/2015 Sb. změnil s účinností od 1. října 2016 ustanovení §
47 zmocnění pro obce ke zkrácení doby nočního klidu.
Ustanovení § 47 odst. 6 zákona o přestupcích, který zní: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.
do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo
obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
žádnou.“
Tedy s účinností „od 1. října 2016 obce nemají obce možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu
prostřednictvím rozhodnutí příslušného orgánu obce, neboť výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu
kratší nebo žádná, musí obce stanovit přímo v textu obecně závazné vyhlášky“.
Co je vlastně doba nočního klidu?
Nočního klid je určitý pokojný stav na určitém místě ve vymezenou dobu, na jehož zachování je
celospolečenský zájem v rámci spořádaného a poklidného soužití občanů.
Doba nočního klidu je zákonem definovaná jako doba od 22:00 do 6:00 hodiny. „Noční klid je tedy
regulován přímo na úrovni zákona, a to z důvodu celospolečenského a státem chráněného zájmu na jeho
ochraně.“
Co může občan označit za rušení nočního klidu?
Rušení nočního klidu lze označit jako projev či projevy osob v době nočního klidu, které jsou způsobilé
porušit nebo ohrozit občanské soužití a veřejný pořádek.
„Typicky se jedná například o hlasité hlasové projevy, reprodukovanou či živou hudbu nebo způsobování
hluku jinou činností.“
Z výše uvedeného tedy plyne, že pakliže nemá obec obecně závaznou vyhlášku k nočnímu klidu v
obci, nemá tedy ani stanovené výjimečné případy v neexistující vyhlášce, a tedy platí noční klid od 22:00 do
6:00 hodin.
.

PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Václav Kadleček
zastupitel města Kryry, předseda Komise pro informace a právní záležitosti
Starosta města Miroslav Brda na dotaz
Kryrské rozhledny odpověděl v tom smyslu, že
s hlukem v noci nemá problém, ať ho jakkoli nějaká
vnitřní legislativa města neřeší. Institut nočního
klidu daný zákonem podle jeho názoru stačí,
přičemž dojde-li k jeho porušení, nechť se občané

města obrátí na Policii ČR.
Problém je v tom, že tady se přehazuje horká
brambora z ruky do ruky, neboť policie takový
přestupek předá k řešení zpět starostovi města.
Potřebují tedy Kryry takovou vyhlášku?
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„Vyhlášku k nočnímu klidu prostě udělat
musíme,“ míní předseda informační a právní komise
města doktor Kadleček - a pokud je mi známo, už to
s Miroslavem Brdou i konzultoval. „Vidím to tak, že
bychom mohli vyjmenovat dopředu každoroční akce.
Akce ostatní, které budou pokračovat i po 22. hodině,
by pak podléhaly schválení zastupitelstvem města.
Můj osobní názor je ten, že je lepší vědět, že o
prázdninách bude 3 - 4x jeden den o víkendu rachot a ten ještě můžeme takto omezit třeba jen do půlnoci
- než aby to bylo takříkajíc naplano; a my budeme jen
čekat, co kde bude řvát. Lidé pak budou volat
policajty, kteří upřímně řečeno ve své podstatě nic
moc nezmohou.“

Město Kryry …
Nechť se mládí vydovádí… já jsem stále pro. O
kryrských „narozeninových oslavách“ na Valově je
zbytečné hovořit, to byl malér, který jsme
nezpůsobili a i tak ho museli nějakým způsobem
řešit, za ty svoje akce si můžeme sami. Pro mne
osobně není měřítkem názor paní Zelené, není pro
mne měřítkem ani názor pana Nevečeřala. Já děkuji
za oba - a ať už Kryry budou mít v budoucnu nějakou
vyhlášku vztahující se k nočnímu klidu (kraválu…) či
nikoli, myslím si, a nemusíte se mnou souhlasit, že
všechno je to o obyčejné lidské toleranci (těch
mladých vůči těm dříve narozeným a naopak…), o
vzájemné úctě a respektu jeden k druhému.
Možná bychom pak žádné nové vyhlášky
nepotřebovali.

Závěrem

Pavel Ďuran
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Mobilní rozhlas

Kryrská rozhledna nabízí svým čtenářům možnost zaregistrovat se jejím prostřednictvím do
systému Mobilního rozhlasu.
Nevíte, co to je? K čemu slouží? A kolik nás ho dnes již využívá?
Mobilní rozhlas je technologicky nejvyspělejší komunikační systém pro komunikaci s občany, který
obcím umožňuje bleskově informovat své obyvatele a
zachraňovat tak nejenom životy a majetky lidí před
povodněmi, požáry a jinými krizovými situacemi, ale také
je například „jenom“ informovat o běžných záležitostech
týkajících se života obce. Tuto obecní komunikační
platformu v dnešní době využívá již více než 800 měst a
obcí napříč celou českou republikou, přičemž Kryry mezi
ně již dva roky patří.
S nápadem zřídit pro naše město tento moderní
komunikační systém přišel v podstatě okamžitě po ustavující schůzi nového zastupitelstva konané 31. 10. 2018
doktor Václav Kadleček.
„Smlouva byla tehdy uzavřena na dva roky,“ sdělil
našemu časopisu duchovní otec této myšlenky, který
systém v Kryrech od počátku spravuje, „její platnost tak
letos na konci roku skončí. Jednáme o jejím prodloužení,
nicméně vzhledem k tomu, že to není právě levná
záležitost (což mne, abych pravdu řekl, docela překvapilo…), jsou ve hře dvě varianty: buď prodloužit
smlouvu stávající, nebo, kdyby nám konkurenční firma za
provoz Mobilního rozhlasu a za zprávy SMS nabídla lepší
cenu, mohli bychom přejít na jinou platformu.“
Mobilní rozhlas a vše, co s jeho provozem souvisí,
platí město. Pro občany by taková změna neznamenala
nic, systém je pro ně zadarmo.
Dnes ho ve městě pod Schillerovou rozhlednou
využívá 460 občanů, což představuje téměř 24 % všech
našich obyvatel. Pro zajímavost uvádíme, že v Běsně je
do systému zaregistrováno 19 lidí, ve Stebně 17 a ve
Strojeticích 24, zbytek pak připadá na samotné Kryry.
Zhruba 250 občanů má zaregistrovaný také email. Podle Kadlečka jsou právě mailové zprávy skvělé
v tom, že jejich prostřednictvím lze poslat například i
plakát, obrázek. Na druhou stranu je ale pravda, že tyto
zprávy jsou relativně málo čtené (30 – 40 %), zatímco
čtenost SMS zpráv je téměř stoprocentní.
Aplikace Mobilní rozhlas je pak nejméně
využívanou částí služby, má ji nainstalovanou pouze 120
lidí. „Osobně ji také moc nepreferuji,“ přiznává Václav
Kadleček, „třebaže ji mám samozřejmě v telefonu
nainstalovanou, abych věděl, že všechny zprávy a
informace odcházejí a že to funguje.“
Zbývá dodat, že prostřednictvím svého Mobilního
rozhlasu město Kryry doposud rozeslalo zhruba 30.000
SMS zpráv, 50 e-mailů a 40 notifikací do aplikace.

STÁLE
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Oslaví Kryry své sedmisté narozeniny?
A jestli ano, kdy a jak?

V prvním letošním čísle Kryrské rozhledny jsem jako předsedkyně kulturně školské komise
našeho města odpovídala na otázky Kryrské rozhledny, co nás v souvislosti s významným
jubileem Kryr čeká - a co nás tím pádem nemine. Všichni víme, že to – velmi kulantně řečeno –
prostě nedopadlo. Já vám tehdy s hrdostí oznamovala naše plány na celý rok, jenomže „člověk
míní a život mění“.
Všechno bylo kvůli koronaviru jinak.“
Oslaví tedy Kryry své sedmisté narozeniny? A jestli ano, kdy a jak?
Hlavní oslavy 30. 4. a 1. 5. jsme rušili na poslední
chvíli, vyčkávali jsme, jestli omezení tehdy platná
pominou, ale nestalo se tak. Roční práce na přípravách
byla náhle pryč a my jsme byli
nuceni všechny plány na celý půlrok
přehodnotit.
Město Kryry se dostalo do
situace, kdy se muselo rozhodnout:
budeme improvizovat a na poslední
chvíli shánět a organizovat náhradní
termíny oslav, náhradní umělecká
tělesa (což by nepochybně ubralo na
kvalitě) nebo oslavy v letošním roce
zrušíme? A tak se stalo, že jsme
zrušili to, co jsme v době omezení
konat nemohli.
Nebyli jsme sami, kdo tak
učinil.
Současná situace naznačuje
pokračující nákazu Covid – 19,
lokální opatření, která ale nemusejí
pro
naši
oblast
znamenat
nemožnost konání našich plánovaných akcí do konce
roku.
Všechny podzimní akce pokračují tak, jak jsme je
zveřejnili v Průvodci rokem 2020, případné změny
budeme včas avizovat.
Tady bych na chviličku odbočila: velmi mne mrzí,
že se v našem městě našli jedinci, kteří závažnost celé
situace, kterou přineslo jaro tohoto roku, nepochopili.
Ráda bych se na tomto místě ohradila proti útokům
některých uskupení v Kryrech, která tvrdí, že musejí
dohánět akce, které by mělo jinak uspořádat Město. To,
že zemi postihla pandemie, vědí všichni. Že akce, které
by jinak Město Kryry pro své občany za normálních
okolností uspořádalo, realizovat pochopitelně nemohlo,
je jasné každému soudnému člověku. V současné době
si ale každý jede podle svých plánů, které se nemění.
Letní kino i spolky mohou v rámci rozvolnění pořádat to,
co ono rozvolnění umožňuje a co si naplánovali již na
začátku roku. Aby toho nebylo málo, pak další
dezinformace šířené určitými skupinami lidí naznačují,
že město ušetřilo.

Mohlo by tak údajně podpořit jejich program.
Není to pravda, Kryry nic neušetřily, hlasatelé těchto
informací o financování vědí opravdu velmi málo.
Důležitým příjmem pro
konání (například) Svátku dobré
nálady je příspěvek Krajského
úřadu Ústeckého kraje a
v neposlední řadě dary od
sponzorů - a bez konání akcí
nejsou
samozřejmě
žádné
příjmy, čili ani zůstatky.
To na vysvětlenou.
Co nás tedy čeká (pokud
situace dovolí…)?
• 24. 9. srdečně zveme
občany na výstavu a besedu
k 75. výročí konce 2.
světové války, která se bude
konat na Městském úřadě
v Kryrech (náhradní termín)
• 6. 10. Divadelní představení
Cavewoman - srdečně zveme, podrobnosti na
plakátu, předprodej vstupenek u paní Járové
• 20. 11. Petr Novák forever – (náhradní termín za 3.
4.)
• 28. 11. Mikulášská nadílka s rozsvěcením stromu
– náměstí v Kryrech
• 12. 12. Vánoční posezení s občany
A tady mělo být ukončení oslav 700 let našeho
města. Nebude…
Město Kryry se rozhodlo překlopit konání oslav
svého 700. výročí (znovu opakuji – pokud to situace
dovolí) do příštího roku, tady s názvem

„700+“.
Bc. Věra Melicharová
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Kryry opět pod vodou

Kryry, 14. červen 2020

Poslední velká voda přišla do Kryr před sedmi lety. Také v červnu a také v neděli.
Tehdy se pod vodou ocitlo půl města.
Velká voda 2013
Byla neděle 9.
června 2013, kdy
také Kryry zasáhla
blesková povodeň.
Voda
se
valila
většinou z polí. Nejvíce hlášení bylo tehdejšího odpoledne z
Lubence, kde podle
starosty
Bohumila
Peterky hrozilo protržení hráze rybníka.
„Přišel déšť, pak
kroupy velké jak
holubí vejce. Z polí
se to všechno spláchlo. Valí se to dolů
do rybníka, který
hrozí protržením, už
to jde přes hráz.
Musíme evakuovat
lidi z Řepan, pod hrází, aby se něco nestalo,” popsal
starosta.
V Kryrech taková povodeň
nemá pamětníka. „Tohle nepamatuju,“ potvrdil nad rozběsněnou Blšankou jeden z těch, kdo
v Kryrech žijí desítky a desítky let.
Ta už teď dávno nebyla potokem,
ale zcela regulérní řekou. Vedle
stála paní, jíž z domu museli
pomáhat hasiči - a oči měla
suché, bez slzí. Neměla už co
vyplakat… její dům stojí v ulici
Hluboká Cesta, která byla
opravdu hluboká a vstoupili-li do
ní kryrští hasiči, byli po pár
metrech po prsa ve vodě.
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Velká voda 2020
Povodeň roku 2020 byla
výrazně mírnější a zasáhla výhradně okolí našeho zdravotního střediska, Obloukovou
ulici. Hluboká Cesta byla tentokrát vody ušetřena.
Varování kryrského Mo-

bilního rozhlasu před prudce
stoupající Blšankou v Lubenci
přišlo kolem půl páté odpoledne. V Kryrech už však v tuto
dobu byla více než hodinu voda. Tentokrát se totiž pod povodeň nepodepsal potok, který
by se vylil z břehů (varování
před vzedmutou Blšankou se
pro naše město naštěstí ukázalo být jako liché), ale přívalový déšť, který kanály v Obloukové ulici nestíhaly pobírat.
Na místě zasahovali naši dobrovolní hasiči. I
díky jejich angažmá byla již večer Oblouková ulice
sice plná červenavého bláta, ale bez vody.

Pavel Ďuran
Fotografie: Marek Matějovský a FB
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Dětský den ve Strojeticích

Zaznamenali jsme …
Strojetice, 28. červen 2020

Tradiční oslavy Mezinárodního dne dětí se v Kryrech letos nekonaly. Až na sklonku
června se ve Strojeticích odhodlali a připravili pro své nejmenší Dětský den, od účasti na
němž neodradila lidi ani nepříznivá předpověď počasí (po celou neděli 28. 6. slibovala
bouřky i vydatný déšť).
Dlužno podotknout, že Svatý Petr se nad organizátory akce smiloval – pršet ve
Strojeticích totiž začalo až v noci.

Místní osadní výbor se tentokrát skutečně
vytáhl. Dobře pro stovku lidí, která na zdejší
fotbalové hřiště dvě hodiny po poledni dorazila
(lavice pod párty stanem nestačily ani náhodou,
posedávalo se po trávníku…), byl připraven pěkný a
bohatý program. Samozřejmě určený především
dětem. Ty v průběhu odpoledne absolvovaly zhruba
dvoukilometrový okruh, na němž na jednotlivých
stanovištích postupně plnily řadu úkolů.
Během své pouti v bezprostředním okolí
Strojetic tak závodily s kolečky plnými slámy,
skákaly v pytlích, proběhly se ve dvojicích oblečeny
do jediné nohavice kalhot, zastřílely si ze vzduchové

pistole či balónem shazovaly pyramidu z plechovek.
A to jsem na něco určitě zapomněl.
Za odměnu si pak na hřišti mohly opéci tradiční buřty.
Připravena byla také kouzelnická a animační
show: do Strojetic dorazil Hopsík, což je tak trochu
legrační kouzelník, kterému se triky moc nedaří.
Proto potřeboval asistenci dětí, které mu ukázaly,
jak dobře čarovat. Aby si od samého kouzlení
nezamotal prstíky, naučil děti i tancovat a dovádět
na různé zajímavé české i zahraniční písničky.
To ale kouzlům nebyl ještě konec: v půl páté
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Fotogalerie Ireny Uldrichové a Laurencie Heláskové

Slovo starosty
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Video

podbořanští hasiči vyčarovali na strojetickém hřišti tolik oblíbenou pěnu. Závěr vydařeného odpoledne pak patřil
motorovému rogalu, které při nízkých
přeletech shazovalo na trávu mezi
účastníky akce bonbóny.

Pavel Ďuran
Fotografie: Laurencie Helásková a Irena Uldrichová
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Deváťáci se rozloučili se svou základkou

Zaznamenali jsme …
Kryry, 30. červen 2020

Nazvat patnáctiletou dívku nebo mládence doyenem se může zdát pomýlené.
Jenomže tomu tak někdy prostě je.
V úterý 30. června 2020 si pro své
poslední kryrské vysvědčení přišli (teď už
vlastně bývalí…) deváťáci. Tentokrát nikoli
do své třídy, ale do obřadní síně městského
úřadu, kde je kromě jejich třídního učitele
Mgr. Petra Habarta a ředitelky školy Ing.
Hany Lehnerové přivítal i starosta našeho
města Miroslav Brda a jeho místostarosta
Ing. Miroslav Sahulka.
Předání posledního vysvědčení z kryrské základní školy tak bylo oděno do důstojného, slavnostního hávu. Ředitelka školy pronesla na úvod krátký projev – zjevně
dojatá. Tahle třída totiž byla tou, jíž jako své
první prvňáčky vítala ve své nové funkci
ředitelky školy. Pár slov pronesl i starosta
města a samozřejmě i třídní učitel. Všichni
unisono přítomné mládeži popřáli mnoho
úspěchů v dalším životě - jak osobním, tak
dalším studijním a posléze i pracovním.
S tím, že právě na tohle je kryrská základní
škola dobře připravila.
Zvláštní ocenění si z obřadní
síně odnesli dva z bývalých deváťáků: Viktorie Tuhá a Daniel Vlk.
„Nadace profesora Haralda Richtera neodměňuje výhradně nejlepší studenty, ale především ty nejtalentovanější,“ vysvětlila ředitelka
školy, „osobnosti.“
Svým pedagogům i zástupcům města pak poděkovaly i samotné děti. Předaly všem drobné
dárky.
V ozdobných deskách pak
někdejší studenti kryrského vzdělávacího ústavu dostali svá poslední vysvědčení, malé dárky od
školy i města.
Podepsali se také do
pamětní knihy Kryr.

Pavel Ďuran
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Kometa C/2020 F3 NEOWISE
Kryry, červenec 2020
V minulosti byly komety považovány za
znamení zmaru, někdy byly dokonce znázorňovány
jako útok nebeských bytostí proti obyvatelům
Země. Způsobovaly tak – už od starověku - mezi
lidmi paniku a hysterii. To přetrvalo i do dob
poměrně nedávných: například během přechodu
Halleyovy komety roku 1910, kdy Země procházela
ohonem komety, noviny mylně způsobily paniku, že
v ohonu obsažený dikyan by mohl otrávit miliony
lidí a dokonce ještě roku 1997 se Hale-Boppova
kometa stala v americkém San Diegu důvodem
hromadné sebevraždy kultu Nebeská brána.
Členové sekty věřili, že za kometou letí vesmírná
loď, která je odveze do světa vyšších bytostí.
Na začátku července v ranních hodinách
několik fotografů po celé Evropě včetně Česka
poprvé zachytilo kometu C/2020 F3 NEOWISE
během jasného rozbřesku. Její jasnost dosáhla
hodnot nejjasnějších hvězd oblohy.
I v Kryrech jsme tak viděli nejjasnější kometu
za posledních 13 let! Čtenáři Kryrské rozhledny se
mohou touto nádhernou, nikoli často vídanou,
podívanou pokochat díky objektivu fotoaparátu
pana Petra Eisenhammera, který svůj snímek
pořídil na konci července mezi Kryrami a
Vroutkem.
Děkujeme!
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Pirátská rozhledna

Kryry, 22. srpen 2020

Zatímco v loňském roce ožila Schillerova rozhledna pohádkovými bytostmi, pak
letošní předposlední srpnovou sobotu se to pod ní v areálu našeho letního kina i přes
nepřízeň počasí hemžilo piráty.
Spolek Lekaf připravil ve spolupráci s městem Kryry a našimi dobrovolnými hasiči akci pro děti nejenom
z Kryr, ale i z okolí. Po spoustě dlouhých příprav se v odpoledních hodinách rozběhl program, jehož součástí
byly různé soutěže a hry. Kvůli dešti
bylo však zapotřebí trochu zaimprovizovat: zrušen musel být například
výšlap na rozhlednu a veškerá stanoviště zde připravená se stěhovala do
areálu letního kina.
Chvíli se dokonce uvažovalo o
tom, že by celá akce byla zrušena.
Nakonec se ale přece jenom uskutečnila. A i když v opravdu mizerném
počasí nebyla účast zrovna masová,
kdo s dětmi přišel, strávil na sklonku
prázdnin velmi příjemné odpoledne.

Fotogalerie

Lukáš Hájek
Fotografie: Laurencia Helásková
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Pod Schillerovou rozhlednou se rapovalo

Z kultury …

Kryry, 26. červen 2020

Letní kino opět ožilo. Po letech!
V pátek 26. 6. 2020 kdy se blížil oficiálně konec školního roku, uspořádal spolek
Lekaf v letním kině pod Schillerovou rozhlednou „Raprák“.
Všechny návštěvníky čekal celý večer rapu.
Akce byla určena sice především pro mládež, ale
patřila samozřejmě i dospělým, kteří jsou s tímto
stylem hudby spjatí. Letní kino otevřelo své brány
těsně před 17. hodinou, kdy byl na pódiu připravený
první účinkující: Mateus Bratus. Během čtyř hodin se
na podium objevili ještě dva zpěváci Mooza a Johny

Boss, o závěr se pakpostaral nejznámější raper
REFEW.
Raprák probíhal do pozdních nočních hodin,
vše proběhlo v naprostém pořádku a na akci si
cestu našlo okolo 150 lidí. Návštěvníci odcházeli
spokojeni a organizátoři byli velice nadšení, že jim
první akce v letním kině vyšla na jedničku.

Lukáš Hájek
Fotografie: David Lukáš
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LekafWeekend

Kryry, 17. - 19. červenec 2020

Spolek Lekaf z. s. připravil na třetí červencový víkend v letním kině dvoudenní
akci pod názvem LekafWeekend.

Páteční večer patřil
kapelám Urtica, Trapped,
Sun WasTurnedoff, Ovečky a
ostatní a Krevel. Do letního
kina si první den festivalu
našla cestu desítka lidí.
Návštěvníci si určitě přišli na
své, neboť byl pro ně
připravený pestrý kulturní
program a na baru výborné
pivo a drinky.
Zpívalo se a tancovalo
do ranních hodin.
Sobotní program začal
okolo 15. hodiny a byl pro
návštěvníky pestřejší i díky
tomu, že zde bylo jedno ze
stanovišť Pivního běhu, který
současně probíhal na hřišti
SK Havranu Kryry. Na pódiu
se vystřídalo opět několik
kapel, které znovu hrály do
časných ranních hodin.
Tým Lefkafu by touto
cestou chtěl poděkovat
každému, kdo přiložil ruku
k dílu a pomohl s organizací.
Poděkování patří také všem
kapelám za jejich skvělé
výkony, Rudovi Korosimu za
zvuk a osvětlení, SDH Kryry
za jejich dohled a hlavně
všem, kteří přišli podpořit
akci a vytvořit tak jedinečnou atmosféru celého
festivalu.

Lukáš Hájek
Fotografie: David Lukáš
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Kryský Krák oslavil své osmnáctiny

Zaznamenali jsme …
Kryry, 7. a 8. srpen 2020

V průběhu druhého srpnového víkendu se v Kryrech uskutečnil v letním kině pod
Schillerovou rozhlednou 18. ročník festivalu „Krák“.
Kvůli velmi horkému letnímu počasí se organizátoři
ze spolku LEKAF, z. s. zapotili i při odpočinku a návštěvníci
nalezli osvěžení v lahodných chlazených nápojích. V letním
kině pro ně bylo připraveno točené pivo, které na akcích
v našem městě nebylo nikdy moc k vidění: Lekaf tým se
totiž domluvil s minipivovarem Pioneer Beer, který sem svá
piva dodal. Jednalo se o značky ELISA, KRIPL, SAZZSHINE
a REZIDENT.
Areálem letního kina se nesla příjemná hudba
různých žánrů, jež vybízela k tanci a zábavě. V pátek se
mimo jiné těšila velkému úspěchu skupina místních
hudebníků, kteří se na pódiu sešli po několika letech, a
publikum si s nimi radostně zazpívalo známé písně.
V sobotu jsme si pak mohli poslechnout například
nevšední tvorbu rodáka ze sousedství - Ukulele Jacka anebo energické alko-punk-reggae – folk-akusticko-crossoverové duo Vasilův Rubáš.
Cestu do letního kina si našel cestu i Vladimír Drápal
(TOP 09), který kandiduje do senátu za Lounsko a
Rakovník. Prohodil pár slov s Františkem Musílkem,
pohovořili hlavně o kultuře, která je oba spojuje.
Byla to vskutku povedená oslava plnoletosti jednoho
malého festivalu a budeme se těšit, že nás bude bavit i v
dalších letech.

Lukáš Hájek
Fotografie: David Lukáš
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Pivní běh kolem Schillerovy rozhledny

Ze sportu …

Kryry, 18. červenec 2020

Sportovní nadšenci a vyznavači zlatavého moku uspořádali v Kryrech již 3. ročník
Pivního běhu kolem Schillerovy rozhledny.
Tento rok se akce zúčastnilo pět dvojic a jedna
trojice dívek. Letos to bylo opravdu náročné. Účastnici
absolvovali nejenom slušnou porci kilometrů, ale také
celkem šest stanovišť, na každém jiný druh piva. A tak se
běhalo, chodilo (či se vleklo…) a degustovalo.
Jedno ze stanovišť bylo umístěno v areálu letního
kina, kde probíhal letní festival LekafWeekend. Kromě
piva tu tak na závodníky čekalo i něco kultury.
Do cíle doběhli všichni zdrávi, bez zranění.
Na prvním místě se umístilo družstvo Štávy, které
se Pivního běhu účastnilo letos poprvé. Na druhém místě
skončil nejstarší tým celé akce HAJSTA a třetí místo
obsadil manželský pár Kordíků.
Rád bych všem moc poděkoval za účast a za
spolupráci – těm, kdo se na této akci, která se stává ve
městě pod Schillerovou rozhlednou třetím ročníkem
milou tradicí, podílel. Velice si vážím spolupráce s týmem
LEKAF a pevně věřím, že bude pokračovat i nadále. Že se
v našem městečku bude stále v letním období něco dít.

Lukáš Hájek
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Alkohol cup 2020 …

… 8. ročník
Kryry, 1. srpen 2020

Pokud někdo neví, pak Alkohol cup je milá recesistická (fotbalová) akce, v jejímž
rámci se vesměs ctí základní pravidlo turnaje, jímž je „PŘEDEVŠÍM NEVYHRÁT“. Tedy
všechna zde odehraná utkání po všechny ročníky byla, jsou a i v budoucnu budou doslova
a do písmene fotbalovou taškařicí, při níž se baví jak aktéři jednotlivých zápasů, tak i
diváci.
V sobotu 1. 8. 2020 se na hřišti SK Havranu
Kryry uskutečnil již 8. ročník Alkohol cupu.
Tentokrát počasí pořadatelům přálo – nikoli jako
loňského roku - letos nepršelo. Naopak, turnaj se
odehrál v úmorném vedru.
Turnaje se účastnilo šest týmů: „Dřevácy“
(Lukáš Hájek), „Tvoje Bába“ (Vojtěch Bělíček),
„Sportklub“ (Josef Vágner). „Champions team“
(Patrik Grzywacz), „Gentlemeni“ (David Hájek) a
nováčkem turnaje byly „Bejbiny“ (Petr Toth).
Fotbalová družstva se utkala každý s každým
a ať šlo jakkoli hlavně o legraci, výsledky
jednotlivých utkání se samozřejmě (a velmi
pečlivě…) zapisovaly - a z těchto zápisů nakonec
vznikla i výsledková listina.
Samotný turnaj vypukl po desáté hodině nebylo kam spěchat, mužstev bylo letos méně, než
loni, takže si účastnici lítých bojů na pažitě

kryrského fotbalového svatostánku, když na ně
pražilo celý den sluníčko, dopřávali větší pauzu mezi
utkáními; a tak se turnaj dohrál až do čtvrté odpolední.
Pořadatelé akce stejně jako minulý rok i letos
připravili drobné sportovní překvapení: jestliže roku
2019 šlo o tzv. „slepý“ fotbal, pak je letos čekalo
utkání v plážové kopané. Poté se uskutečnila jízda
na plachtě, které se z každého týmu zúčastnili tři
hráči. Tuto disciplínu ovládl tým Sportklubu ve
složení František Lorenc, Radek Hájek a Štěpán
Turbák.
V 17 hodin pak bylo na řadě vyhlášení
výsledků celého turnaje, kterého se ujal pán od
klobás a vedoucí turnaje Jan Špeta. Z každého týmu
si někdo odnesl nějaký diplom a celkové vítězství
obhájil tým „TVOJE BÁBA“.
Večer se sedělo, popíjelo, tančilo a bavilo až
do ranních hodin.
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Pokud někdo neví, pak Alkohol cup je milá recesistická (fotbalová) akce, v jejímž
rámci se vesměs ctí základní pravidlo turnaje, jímž je „PŘEDEVŠÍM NEVYHRÁT“. Tedy
všechna zde odehraná utkání po všechny ročníky byla, jsou a i v budoucnu budou doslova
a do písmene fotbalovou taškařicí, při níž se baví jak aktéři jednotlivých zápasů, tak i
diváci.

Ohlasy
„Alkohol cup jsme si s týmem skvěle užili - i se spálenými obličeji a modřinami na těle. Děkujeme organizátorům za skvěle strávenou sobotu! Těšíme se
opět za rok.“
Za tým „Bejbiny“
Kateřina Štěpničková
„Každý rok se těšíme, čím bude další ročník Alkohol cupu jiný. Minulý rok jsme si zkusili slepecký fotbal a letos to byl plážový fotbal, který byl taktéž
příjemným překvapením. Celou akci jsme si užili a již se těšíme na další ročník.“
Zuzana Moravcová
„Vysoká úroveň tohoto turnaje je daná především velice kvalitním hráčským obsazením a dále nepřekonatelnou organizací ze strany pořadatelů. Tato
kombinace dělá z tohoto sportovního klání úžasný zážitek, který je navíc ještě umocněn změněnými stavy vědomí způsobenými kvalitním alkoholem
v kombinaci se špičkovými sportovními výkony. Je to zkrátka akce, která má své příznivce napříč generacemi, kde si každý přijde na to své.“
Miroslav Bělíček
„Celý turnaj byl na vysoké úrovni. Nejen sportovní. Atmosféra byla bouřlivá a zároveň velmi přátelská. Byly vidět hezké okamžiky - jak po sportovní, tak i
alkoholické stránce. Já osobně jsme rád, že se v našem týmu „TVOJE BÁBA“ konečně zabydlela taktika, že už míče nesklepáváme ze středu pod sebe, ale
do stran. Myslím, že tato novinka v pojetí naší hry rozhodla o našem celkovém výkonu a umístění. Těšíme se na další rok.“
Vojtěch Bělíček
„Dle mého názoru turnaj patřil mezi ty nejlepší, který jsem se svými přáteli pořádal. Užil jsem si sobotní den nejen s kamarády od fotbalu, ale i s mnoha
dalšími - s lidmi, kteří jsou mi blízcí a s nimiž se vždycky rád setkám. Nejenom na tomto turnaji.“
Lukáš Hájek

Lukáš Hájek
Fotografie: Tomáš Jára
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Společenská kronika
Jubilejní věk 70, 75 a od 80 každý rok
Gratulujeme

ŽIVOTNÍ JUBILEA V ČERVNU, ČERVENCI A SRPNU
Červen

Červenec

Srpen

Kryry
MATHEISLOVÁ MILUŠE

ČERNÁ VLASTA

KAILOVÁ JAROSLAVA

BETLACHOVÁ MARIE

ŠEVČÍK MILAN

SPURNÁ MARIEANNA

KRAJC LADISLAV

MARŠÍKOVÁ VĚRA

DLASKOVÁ DRAHOSLAVA

ŠIMKOVÁ MIROSLAVA

PĚCHOTOVÁ MILUŠE

KOVAŘÍKOVÁ EVA

VLKOVÁ INGRID

VINŠKOVSKÁ LIBUŠE

VANTOLOVÁ JOLANA

ŠIMÁKOVÁ EVA

JANOTA FRANTIŠEK

PĚCHOTA VLADISLAV

MUSÍLKOVÁ KVĚTA

HOUDKOVÁ HANA

HACHOVÁ VLASTA

PEKÁRKOVÁ JIŘINA

FENCL VÁCLAV

BĚLÍČKOVÁ MILADA

ŠMÍDLOVÁ JARMILA

ARCHMANOVÁ GERTRUD
JESCHKEOVÁ ZDEŇKA
RYŠAVÝ JIŘÍ

Strojetice
HUSCHINA FRANTIŠEK

BERKOVÁ ALENA

KŘÍŽKOVÁ STANISLAVA
KUČERA JAN

Strebno
SKŘIVANOVÁ MARTA
SAILEROVÁ KRISTÍNA

Běsno
ŠIMEK JOSEF

ELIÁŠOVÁ ALENA

Vzpomínáme

Dne 11. října 2020 uplynou 4 roky, co náhle zemřel pan

JAROSLAV BĚLÍČEK
Stále vzpomínají manželka Ilona, dcera Lenka a vnučka Adélka.
Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi.
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Normal text — Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ve Strojeticích zbourali pomník
Bourání pomníků je dnes v módě. Celosvětově. Stranou nemohly zůstat ani
Strojetice. Tady však byla likvidace zcela na místě, neboť se jednalo o pomník bezbřehé
lidské tuposti.
Měli jsme ve Strojeticích docela pěknou
autobusovou zastávku. Opravenou, vymalovanou.
Dělala své vísce čest.
Až do chvíle, kdy ji nějaký prudký inteligent
počmáral. Nápisy, které čím více postrádají
jakoukoli stylistickou úroveň, tím plnější jsou
vulgarismů a expresiv. A zatímco my jsme si za

našeho mládí – a nikoli příliš často – spílali do
vepřového dobytka či hovězího skotu, dnešní
mládež je o „level“ výš: častuje se vzájemně názvy
ženských i mužských pohlavních orgánů.
Zmíněný „pomník“ byl zbořen zaměstnanci
MÚ 11. a 12. srpna. Díky za to… lidem Pepy Koláře
zbyla trocha času a bílé barvy.
Mohli se přitom věnovat ušlechtilejším činnostem.
Po zdech čmárají malé děti. Rodiče
jim většinou dají na zadek, do ruky papír a
pastelky a vysvětlí jim, že malovat mohou –
ale jenom na ten papír. Tady zjevně o malé
děti nešlo. Facka by ale patrně pomohla i
tady – a štětka do ruky a oprav si, co sis
nadrobil, sám. Za svoje. Takhle jsme to
zaplatili všichni.

Pavel Ďuran
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