č. 5/ 2011

Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 2,- Kč

Milé čtenářky a milí čtenáři,
co říci o květnu, který nám kromě
tradičních státních svátků, rozkvetlé
přírody a očekávaných kvalitních
zápasů našich hokejistů přinesl
nečekaně silné mrazíky, jež
způsobily velké škody nejen
sadařům a vinařům, ale také nám,
malým pěstitelům, kteří v naivní
důvěře v příchod léta si nechali
zničit čerstvě vysázené muškáty?
Člověk zapomene na to, že příroda
má hlavní slovo a že ona rozhoduje,
kdy bude mráz, bez ohledu na rašící
stromy a vysázené truhlíky. Člověk
na něco čeká a pak se diví, že to
přijde dříve anebo že to vůbec
přijde. Očekávání se mine účinkem,
protože třeba v tu pravou chvíli se
nedíváme na televizi, nejsme
informováni a to je v současné
době, jak se obecně tvrdí, velká
chyba.
Stále se hovoří o informacích, které
máme hledat, nacházet, předávat,
sdílet, ukládat, pracovat s nimi,
kontrolovat je a dokonce být
neustále napojen na informační
zdroje.
Neinformovaný
člověk
z tohoto důvodu nepatří do naší
doby, v nejlepším případě mu
pomrznou muškáty, v tom horším
ztratí mnohem více – kontrolu nad
informacemi. Ráno zapínáme rádio,
abychom slyšeli, jaké bude počasí, a
podle toho se správně oblékli nebo
si vzali deštník. Nestačí nám pohled
z okna nebo na oblohu, ale sdělení
odborníka má mnohem větší váhu a
důvěryhodnost.
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Informace nás pronásledují celý
den v podobě zpráv v půlhodinových
intervalech. Svět se mění rychle a
pokud
ne,
opakování
téhož
neuškodí, a tak desetkrát za den
slyšíme totéž, pak si to přečteme na
internetu a podíváme se ještě na
několikery televizní noviny. Proč?
Abychom všechno věděli? Abychom
o nic nepřišli? Abychom neztratili
kontakt s okolním světem? Nevím,
proč to děláme – snad proto, že to
patří ke stylu současného života,
snad je to zvyk, který se stal
potřebou.
Ale pak náhle nastane situace jako
z jiného světa, potkám kamarádku
pocházející z Petrohradu, jdeme
spolu od autobusové zastávky kolem
petrohradské nádrže na návsi a
vzpomínáme na to, jak tu byl
rybník, kde se každou zimu bruslilo
a ze stráně dolů sáňkovalo, jdeme
kolem bývalé školky, pak kolem
několika garáží a ze zasutých
vzpomínek vybereme opět tu
společnou – na místě bytovek byla
louka, kde jsme si jako děti hrály, a
pak tam byl výběh pro kozla, který
tak zapáchal, že jsme si vždy museli
ucpat nos. Všichni mého věku
budou určitě vědět, o čem mluvím.
Není to úžasné sdílení informací?
Z očí do očí, ze srdce do srdce, tak
to cítím já a jsem ráda, že to tak
je…
Marie Vránová

AKCE MĚSÍCE
MÁJOVÉ SETKÁNÍ SE SENIORY
Ještě před zahájením společenského večera,
v pátek 20. května, byla všechna místa u stolů obsazená.
Přišli ti, kteří se rádi baví, zpívají a tančí, posedí s přáteli, se
známými, se sousedy nebo ti, kteří rádi uvítají příležitost
k seznámení s novými lidmi a novými zážitky.
Pozitivních dojmů bylo určitě mnoho, protože těm,
kteří tento večer připravili, chodili děkovat
jednotlivci i celé skupinky hostů.
Máme radost, že se všem v této společnosti líbilo
a že uspořádání akce bylo přínosem
pro kulturní život v naší obci.
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PODĚKOVÁNÍ
V Petrohradě – 23. května 2011
Tímto bych chtěla poděkovat za mimořádně vydařený večer,
který uspořádali pracovníci Obecního úřadu v Petrohradě pro
seniory.
V dnešní době, kdy slyšíme téměř samé negativní zprávy, to byl
pravý balzám na duši pro lidi dříve narozené. Poděkování patří
nejen pracovníkům úřadu a paní starostce, která po přivítání
zodpověděla všechny dotazy, ale také členům kulturní komise, kteří
se starali o občerstvení. Dále pak žákům a jejich učitelkám za
kulturní program, panu Barákovi za hudbu a zpěv a veliký dík patří
bíleneckým tanečnicím, které předvedly velice vtipné vystoupení.
Všichni jsme si společně zazpívali a zatancovali a zapomněli na
každodenní trampoty. Sešli jsme se v hojném počtu – nejen
starousedlíci, ale také chalupáři – a byli jsme všichni spokojeni,
protože jsme zároveň utužili své přátelství.
Pokud bude možné tuto zdařilou akci zopakovat, přijmeme to
všichni velice rádi a s velkým povděkem.
Moc vám děkujeme.
Růžena Pohanková
chalupářka z Petrohradu č. 4
3/

ROZHOVOR
Pan Horst Schősner, který se také zúčastnil se svou manželkou májového
setkání se seniory, si se mnou domluvil schůzku, protože také on chtěl
veřejně poděkovat za uspořádání této akce. Vyjádřil velkou spokojenost
s programem, s hudbou, s představením dětí i bíleneckých žen.
Mohl byste mi říci hlavní důvod vaší spokojenosti?
Především jsem rád, že jsme se opět mohli sejít v naší partě tak, jak jsme
se před lety scházeli v hospodě Na Nádraží, kde jsme si zazpívali,
zatancovali, prostě pobavili.
Proč jste s tím přestali?
Vždycky nám hrála kapela z Jesenic, ale jeden z muzikantů zemřel, a tak
to nějak skončilo. Byla to škoda, protože zábava bývala dobrá.
Vím, že už jste v důchodu, ale vypadáte pořád stejně. Mohu se zeptat,
kolik je vám let?
Je mi 72 let a v naší vesnici bydlím celý život, hodně jsme se stěhovali, ale
vždy jen z domu do domu. Jednou se málem stalo, že jsme měli bydlet
v Praze – to jsem byl již ženatý a pracoval jsem u Vodních staveb, ale pak
jsme dostali byt v bytovce u nádraží a tam bydlím dodnes. Jinde bych
nechtěl žít.
Vaším celoživotním povoláním byla práce řidiče?
Ano, tak to bylo. Jezdil jsem autobusem u dráhy 21 let, měl jsem tu práci
rád.
Podíval jste se určitě i do ciziny?
Byl jsem v Anglii, v Irsku, v Itálii, Chorvatsku. Mohl jsem tu práci dělat
také proto, že jsem měl výborné rodinné zázemí a pochopení, velmi často
jsem byl na cestách a doma málo.
Když jste takto pracovně cestoval, kam jste rádi jezdili na dovolenou?
Přiznám se, že jsem byl rád doma, ale opakovaně jsme jezdili na Rujanu
do Německa, na Slovensko, kde má manželka rodinu.
Máte spočítané kilometry, které jste najezdil?
Doufám, že to nikdo nebude brát jako vychloubání, ale jsou to dva milióny
kilometrů.
Zbyl vám při této náročné práci čas na koníčky a zájmy?
Choval jsem rybičky, dělám myslivost, byl jsem členem Svazarmu.
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Až budeme připravovat podzimní setkání se seniory, měl byste své
zvláštní přání, co se týče hostů nebo programu?
Mně se líbilo všechno tak, jak to bylo. Ani bych nic neměnil. Podstatné je
to, že se lidé sejdou a dokážou se společně pobavit. To je opravdu to
nejdůležitější.
Děkujeme vám za rozhovor a na podzim nashledanou.
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PETROHRADSKÉ LÉTO
ZAČÍNÁ JIŽ V DUBNU

JAKÉ BUDE LETOS?

30. DUBEN SVÁTEK PETROHRADSKÝCH ČARODĚJNIC
20. KVĚTEN
MÁJOVÉ SETKÁNÍ SE SENIORY
18. ČERVEN
ZAHRADNÍ SLAVNOST
9. ČERVENEC
LETNÍ ZÁJEZD PRO DĚTI A RODIČE
27. SRPEN
PETROHRÁTKY
ZÁŘÍ
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z KULTURNÍCH AKCÍ

OZNÁMENÍ
Oznamujeme, že letošní bílenecká pouť
se z technických důvodů nekoná.
Můžete se těšit na příští rok,
kdy vás v Bílenci určitě rádi přivítají.
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XIX. Zahradní slavnost
V SOBOTU 18. 6. 2011
V AREÁLU PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY PETROHRAD, P.O.

Moderuje Roman Vojtek
1000 Zahájení – TS Power of dance, o.s. Podbořany
1015 Úvodní slovo zástupců kraje, obce a léčebny
1030 Hanka DUNDROVÁ - bluez
1115 Kvartet Pavla Větrovce - jazz
1230 GREENHORNS s Janem Vyčítalem - country-folk
1330 ELVIS PRESLEY v podání Vládi Lichnovského
1400 OLYMPIC revival - pop-music
1500 CHODOVARKA - dechová kapela
V průběhu slavnosti
bude výstava fotografií
od Jiřího Mlejnka,
České středohoří, krajina a květena – budova C – špýchar 1.p.
Doprovodný program:
Divadlo Pod kapličkou – zahradní domek v areálu
Ukázka modulového kolejiště Železničních modelářů z Jesenice – budova C - špýchar
Skákací hrad – na malém hřišti
Jízda na koni, výstava aut, střelba z luku a kuše – velká louka
Prodej výrobků pracovní terapie – nádvoří
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LETNÍ ZÁJEZD PRO DĚTI A RODIČE
ZOO PRAHA PARNÍKEM
9. ČERVENCE 2011
odjezd z Petrohradu - 7,30 hod.
Rašínovo nábřeží v 9,00 hod. odjezd parníkem do ZOO
odjezd z Prahy kolem 18,00 hod.
Ceny:
1. Parník
- cenu jízdného za děti do 15 let hradí obec
- cena za dospělého: 150,- Kč (úhrada předem při přihlášení na OÚ)
2. ZOO
- děti do 3 let ................. zdarma
- děti od 3 let do 15 let..... 100,-Kč
- od 15 let a dospělí ....... 150,-Kč
- rodina ........................ 450,-Kč ( 2dospělí + 2 děti)
vstupné do ZOO hradí každý samostatně na místě
Závazné přihlášky do 27.06.2011.

CHCETE HRÁT V NAŠÍ OBCI DIVADLO?
Jak už jsem také psali v Lunarii, hrávalo se v padesátých letech a pak mnohem
později v letech osmdesátých, kdy jednotlivá divadelní představení byla určena
především dětem. Je jiná doba, žijeme rychle obklopeni řadou médií, která nám
nabízejí kromě informací nejrůznější podoby zábavy, ale vše je bohužel
zprostředkované, vše se děje prostřednictvím nejmodernějších technologií. Kde je
osobní kontakt? Kde jsou společně prožité chvíle, které přinášejí společnou
radost? Krásně o tom hovořili ti dříve narození, s nimiž jsme strávili pěkný večer –
setkávání s lidmi, to všichni potřebujeme…
Měli byste zájem scházet se při tvorbě divadelního vystoupení, zažít tvůrčí
atmosféru, stát se někým jiným, strávit volný čas jinak než u televize či počítače?
Pokud je vaše odpověď kladná a máte skutečný zájem o tuto činnost,
napište na e-mailovou adresu Lunarie
lunaria.petrohrad@seznam.cz
anebo si přijďte o tom popovídat
v pátek 15. července v 19 hodin do pizzerie v Černčicích.
Těší se na vás Marie Vránová.
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JAK TO VIDÍM JÁ?
KATEŘINA ČERNÁ
O čem bych měla psát, že se mi líbí?
Je to určitě naše vesnice jménem
Petrohrad. Žiju zde už od narození a
nikdy jsem nepřemýšlela, jaké by to
bylo, kdybych bydlela jinde. Tu malou
a malebnou vesničku bych za nic
nevyměnila. Sice tady žije jen pár
pubertálních dětí a většina jsou
chlapci, ale mně to nevadí, beru je za
své sourozence.
Jedno nám však zde vadí - je to
prostředí, kde jsme vyrůstali, náš
koutek u bytovek, kde byly houpačky,
kolotoč a gumy, přes které jsme
skákali. Starší nám to vše vzali, ať to
chtěli prodat do sběrny, nebo to
využít u sebe na zahradě. Měla jsem
ten kolotoč, houpačky a gumy ráda,
protože jsem měla vzpomínky
z dětství a také proto, že je postavil
můj tatínek.
Petrohrad je svým způsobem
krásný na různé procházky a akce, ale
to dětské prostředí chybí. Slibovali
nám, že když vypustili nádrž, že tam

bude místo pro děti, že si tam můžou
hrát, ale když se nic nedělo, nastala
zima, napadl sníh, pak nastalo jaro,
vše se rozpustilo a nádrž je zase plná
vody.
Možná si říkáte, že jsem na to
už velká, tak proč o tom píši, řeším to,
protože mám mladšího brášku
Honzíka. Až bude velký a přijede se
sem podívat, proč si nepoloží otázku
– tady jsme se houpali?, protože tam
už žádná houpačka nebude, proč si
neřekne, tady jsme si hráli na
pískovišti?, protože jsme nikdy žádné
neměli.
Teď už jen sedáme na návsi a
povídáme si, už nezažíváme to, co
dřív, chybí nám to, že si sedneme na
kolotoč a točíme se, už neděláme
,,drncáky“ na houpačkách.
Doufám,
že
se
najde
v Petrohradě člověk, který dokáže,
aby si ty otázky mohl Honzík za
dvacet let položit.

________________________________________________________________
Katka nám dává velmi konkrétní otázku a my jí rádi odpovíme. Odpovědí
bude citace z rozhovoru s paní starostkou, který jsme uvedli v listopadovém
čísle Lunarie loňského roku.

„Kromě všeho, co máme ve volebním programu, bych chtěla vytvořit
v Petrohradě místo pro děti, kde by si mohly v klidu hrát. V Černčicích by se
měla nějakým způsobem zpřístupnit školní zahrada, která je nově vybavena,
ale málo využívaná. Snad se nám to podaří, byla bych moc ráda.“
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KAM NA VÝLET S DĚTMI?
ČD MUZEUM – LUŽNÁ U RAKOVNÍKA
Muzeum se nachází v těsné blízkosti železniční stanice Lužná u Rakovníka
v prostorách bývalé výtopny společnosti Buštěhradské dráhy.
S vystavováním historických vozidel zde bylo započato roku 1997, a to nejprve
formou dobrovolné činnosti členů několika spolků zabývajících se historií
železnic. V roce 1999 byl provoz expozice převzat společností České dráhy,
která ji v rámci Depa historických vozidel (DHV) provozuje až do současnosti.
8. 6. a 19. 6. 2011 – 140 let železnice v Lužné u Rakovníka
Setkání parních lokomotiv
Zvláštní vlaky na setkání parních lokomotiv a parní vlaky v okolí muzea.
Trasa : Praha – Lužná u R. a zpět

9., 16., 23. a 30. 7. 2011 – Kolešovka
Prázdninové jízdy do Kolešovic a Kněževsi
Trasa : Lužná u R. – Kolešovice a zpět (2x denně)
Vozidla : 354.195 nebo 434.1100

Národní muzeum Praha - Staré pověsti české
V Národním muzeu se od 6. října 2010 do 6. července 2011 koná výstava s
názvem Staré pověsti české. Věnuje se souboru legend a pověstí o nejstarších
dějinách Čechů, který vznikal postupně v průběhu pěti století.Výstava je určená
dětem i dospělým, všem, kteří se chtějí poučit, ale i pobavit.
Návštěvníci se mohou těšit na:
•

středověké rukopisy, renesanční rytiny, barokní obrazy,

•

ale také ilustrace z dětských knížek a humoristických časopisů,

•

exkluzivní archeologické nálezy s odbornými popisy i počítačové hry.

•

Každý si může vylosovat jméno ze starých pověstí, přidat se k některému
kmenu nebo na interaktivní mapě rozhodnout, kam měl praotec Čech
dojít.
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•

Děti i dospělí si mohou potěžkat Bivojova kance nebo vystoupat na
horu Říp a rozhlédnout se podobně jako praotec Čech.

•

Na návštěvníky čeká hádanka v podobě tajemného nápisu na hrobu
praotce Čecha a také tajemný duch z pověsti o Neklanovi.
Výstava je tak svým pojetím velmi interaktivní, zábavná a hravá.

NÁZVY ULIC V NAŠÍ OBCI
Článek týkající se této problematiky jsme uvedli v minulém čísle Lunarie a
s potěšením můžeme konstatovat, že se již objevují první reakce a návrhy
případných názvů ulic. Jeden z nich je dokonce dopisem, který přikládáme:
Vážení členové redakce Lunaria.
Velmi se mi líbí nápad p. ing. Petra Čapka na vyhlášení referenda /ankety/
k pojmenování ulic v Petrohradě. Nejsem obyvatelkou obce, ale v mládí
ano. Že mám srdečný vztah k Petrohradu, to už z předešlých reakcí víte.
Proto prosím omluvte moji troufalost nebo opovážlivost, ale posílám Vám
dva návrhy. Popřemýšlejte se mnou a děkuji Vám za to.
První návrh je pro ulici v Petrohradě směrem k bývalé lesní správě. Návrh
ulice - Lesní nebo K Lesní správě. Důvod: nezapomenout, že kdysi nějaká
Lesní správa existovala a fungovala. A také na památku lesáků a ostatních
zaměstnanců, kteří svou prací se starali o petrohradskou krajinu a milovali
ji.
Druhý můj návrh se týká ulice okolo bývalé Národní školy v Petrohradě.
Návrh - ulice Jana Micky. Důvod: na památku tehdejšího ředitele školy.
Zdraví Vás Jitka Štýbrová - Alterová.
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Z kroniky obce …
V minulých dvou číslech Lunarie jsem seznámil čtenáře s některými pověstmi,
které se váží k naší obci. Texty části z nich bylo získáno ze zápisů hraběcího
zahradníka Ferdinanda Synka. V dnešním čísle se budeme věnovat další části
Synkovy písemné pozůstalosti – zápisům o zámeckém parku.
V textu je zachován tehdy platný pravopis.
Poznámky psané kursivou v závorkách jsou doplněny dr. Špilarem.
O Petrohradském parku

Význam zahrad a velkých parků jest tak stár jako víra, neboť též ráj
byl již zahradou! Zahrady jsou tak staré jako kultura lidstva, neboť
když člověk nebyl nucen více tuhým bojem s člověkem neb litou zvěří
zápasiti o svoje bytí, ježto půda jím vzdělávaná a kulturními
rostlinami osetá, dostatek skýtala mu výživy, stával se ponenáhlu
neodvislejším a v popředí vstupuje snažení jeho ducha, sobě nejbližší
okolí svého obydlí zpříjemniti rozličným ovocným i okrasným
stromovím, keři, rostlinami, květinami, sedátky ve stínu a podobně,
tak asi povstaly zahrady malé i velké.
Avšak jako všechny výtvory lidské vzdělanosti, tak i umění
zahradní stále a stále se zdokonalovalo a podléhalo předně změnám
okolí a doby, majetkovým poměrům, polohám a rozšiřování
zbývajícího komplexu, tím i zvýšení (finančních) obnosů potřebných
ku zřízení a udržování.
Též vývin zahrad a pochopení za nepokojných, rykem válečným
prodchnutých dob, a kdy velmoži neb rytíři sídlili na vysokých
těsných hradech skalních, byla přirozeně pramalá. Zda při staré tvrzi
(Petrově hradu) na Zámeckém vrchu byla zahrada, není žádných
památek a zápisů. Myslím však a jsem přesvědčen, že pod tvrzí, pod
skalnatým úpatím vrchu rozprostíraly se jehličnaté a listnaté hvozdy,
které skrývaly tvrz a v klidných dobách sloužily k procházkám a
radovánkám. Z oněch dob uchoval se až dosud „Tlustý dub“ se svými
rozvětvenými haluzemi a čítám jeho stáří přes 1000 roků, měří
v objemu 9,40 metrů (jedná se o památný dub u cesty od
petrohradského hřbitova ke Stebnu.) V Praze v Rudolfinu nalézá se
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obraz Hugona Uhlíka „Petršpurk“, scenérie dubu, v pozadí pak stará
tvrz (Petrův hrad), ve fantasii s vyčnívajícími věžemi.
Uvádím-li však vpředu, že význam zahrad jest tak stár jako víra,
a že zahrady jsou tak staré jako kultura lidstva, mohu směle tvrditi, že
Petrohradský park jest tak stár jako rod starých hrabat Czerninů
z Chudenic kdy staly se majiteli Petrohradu. Při převzetí r. 1622 byla
při dolním zámku pouze malá ovocná kuchyňská zahrada z hoření
strany ověnčená topoly a z dolení strany morušovými stromy. Každý
však z Czerninů hned tvořil a sice: Hrabě Heřman Czernin v závěti
nařídil, by postavena byla na Zámeckém vrchu kaple „Všech
svatých“ dle římského Pantheonu a (u zámku) špitál dle vzoru
kostelíka na Strahově a hrabě Humprecht toto dílo z vděčnosti
dokončil.
Po patnáctileté přestávce hrabě Prokop Vojtěch začal zvětšovati
zámek a nejbližší okolí zámku začal přeměňovati park a okrasnou
zahradu.
(Pokračování v dalším čísle)
RNDr. V. Špilar, kronikář

Tato fotografie dokumentuje návrh názvu ulice, kde bydlí pan Josef Chaloupek.
Název by mohl vycházet z charakteru místní lokality: LESNÍ nebo SKALNÍ
ulice.
(děkujeme za zaslání fotografie)
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Obec Petrohrad

Usnesení
ze 7.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 9.května 2011
01/07/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl
předložen starostkou.
02/07/2011 Zastupitelstvo obce uvolňuje k pronájmu parcelu č. 597/1 v k.ú.
Petrohrad.
03/07/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části parcely č.576/1 v k.ú.
Petrohrad paní Věře Kleinové.
04/07/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou
Jaroslav Mlejnek, Stavební a zemní práce Vroutek na akci Oprava
chodníku Černčice a pověřuje starostku obce jednáním a podpisem
smlouvy.

05/07/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2011 dle
přílohy.
06/07/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření výpůjční smlouvy
s občanským sdružením Anthericum na parcelu č. 666 v k.ú. Bílenec.
07/07/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
Psychiatrické léčebně Petrohrad, p.o. ve výši 50.000,-Kč na
zajištění19. Zahradní slavnosti.
08/07/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení autobusové zastávky v obci
Bílenec v ceně do 50.000,-Kč.
Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v květnu 2011

Marie WILHELMOVÁ - Petrohrad
Hildegard BLÁHOVÁ - Petrohrad
Karel HAHN - Petrohrad
Vanda HUSCHINOVÁ - Bílenec
Ján DANČO - Petrohrad
Anna KAMPIOVÁ - Petrohrad
František PAPEŽ - Petrohrad
Jan MAJER - Bílenec
Květa KAILOVÁ - Petrohrad
Marie KULÍŠKOVÁ - Petrohrad
Jaroslav BLÁHA - Petrohrad
Václav PRÁGR - Petrohrad
Erika LÖFFELMANNOVÁ - Petrohrad
Helena MACOVÁ - Petrohrad

Opustil naše řady
Milan TKAČÍK z Petrohradu
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