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

Milé čtenářky a milí čtenáři,
měsíci červnu, v jehož názvu se
symbolicky skrývá určitá barva,
by snad mnohem více slušelo
jiné jméno. Jméno plné zeleně a
vůně, která nás obklopuje ze
všech stran, padá na nás
z košatých
korun
starých
stromů, nutí nás zvednout hlavu
a pátrat po úžasné vůni
rozkvetlé lípy či obdivovat
chmelové liány již se dotýkající
horních drátů nebo si zout boty
a proběhnout se po nádherně
posekaném trávníku.
Každá cesta domů, ať je to
návrat z jakéhokoliv místa, je
pro mě každodenní radostí,
protože se nemusím trmácet
zaprášenými a přeplněnými
betonovými ulicemi, ale vracím
se volně a pomalu, abych mohla
vnímat v klidu a pohodě tu
krásu kolem. Obdivuji staré
akáty, jejichž větve se naklánějí
nad schodištěm směrem ke
škole. Přestože na jaře silně
pomrzly, rychle se z toho díky
síle přírody vzpamatovaly,
dokonce rozkvetly maximálním
bohatstvím bílých květů a znovu
se zazelenaly. Ty akáty tu rostou
od pradávna a vždy, když jsme
šli kolem, utrhli jsme si větvičku
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a zkoušeli, zdali nás má či nemá
ten dotyčný rád.
I příroda má svou historii, své
vzpomínky a svou paměť a je to
úžasné, že stále je součástí naší
vesnice, že můžeme sledovat, jak
se k nám stromy vysázené před
lety neustále víc a více
přibližují, že trávníky nejen na
soukromých zahradách, ale i na
veřejných prostranstvích se
pravidelně sekají a tvoří tím
dokonalou podobu vesnice.
Příroda by pro nás měla být
naší zahradou, o kterou budeme
s láskou a s úctou pečovat, i ona
by měla mít svou zahradní
slavnost – alespoň takovou, jaká
každým rokem probíhá na
našem zámku, kde se lidé
setkávají s lidmi, ale také se
stromy, s rozlehlým trávníkem,
s květinami, břečťanem pnoucím
se po starém schodišti, které se
mi jako dítěti zdálo být tak
mohutné a široké, s kašnou, kde
voda tryská z rybích úst již
téměř dvacet let.
Každá slavnost má v sobě cosi
svátečního, stačí se jen dívat a
mít radost třeba jen z toho, že
jsme její součástí.
Marie Vránová

Vážení čtenáři Lunarie!
Víme, jak čas rychle utíká, a tak mi dovolte, abych vám po více jak
půlročním vedení obce napsala pár řádků a informovala o tom, co se
sice děje, ale není to leckdy na první pohled vidět.
Začátek volebního období se nesl ve znamení změn a schvalování
vyhlášek, nových rozpočtů a úředního dění. Bylo třeba postarat se také o
petrohradskou pobočku České pošty. Díky rychlým jednáním a našemu
zájmu jsme prozatím dokázali zabránit zrušení pošty v Petrohradě.
V lednu jsme započali boj o získání peněz na Kanalizaci Petrohrad
II.etapa, narychlo jsem svolala Zastupitelstvo Obce, abychom rozhodli o
firmě, která obci pomůže při shromáždění podkladů pro podání žádosti o
dotaci. V tu dobu došlo i k hledání zhotovitele nového územního plánu a
počasí nám přineslo rychlé oteplení, čímž se rozsypala část zámecké zdi
v Petrohradě až na místní komunikaci a zbortila se i část hřbitovní zdi v
Bílenci včetně části hrobů. V obou případech se podařila rychlá náprava,
petrohradskou zeď opravili pracovníci Státního statku Jeneč, u hřbitovní
zdi v Bílenci bylo nutné povolení památkářů. Římskokatolická církev,
která má zeď v majetku, zaplatila materiál na opravu a pracovníci obce
opravu provedli.
V únoru pořádala kulturní komise Obce Petrohrad Dětský maškarní ples
a v březnu Obecní bál. V souběhu s těmito akcemi probíhala výběrová
řízení na dodavatele tepla a el.energie a v neposlední řadě i výběrové
řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro Výklenkovou kapli v
Bílenci, která je v havarijním stavu. Na žádost některých obyvatel
Černčic byla posouzena a pokácena vrba u kolejí směrem na Mukoděly
v Černčicích, která svým stavem již ohrožovala místní občany. Přírodě
na oplátku zasadili pracovníci obce mladé stromky na stráni v Černčicích
za potokem a dosázeli stromky do obecních lesů. Ke kácení došlo také
v Bílenci. Staré odumírající kaštany v aleji ke kostelu budou na podzim
tohoto roku nahrazeny stejným druhem.
V Petrohradě se po dlouhé době podařilo obstarat souhlas hasičů pro
zavezení požární nádrže, která byla stále registrována jako zdroj vody
pro hašení požárů, ale jako tento zdroj se již řadu let nepoužívala. Zdroj
vody je nahrazen hydranty, na kterých byly provedeny řádné tlakové
zkoušky.Tato nádrž bude zatrubněna a v průběhu léta zavezena.
Prostor, který zde vznikne, by měl posloužit jako odpočinkové místo
hlavně pro děti, ale i pro všechny, kteří najdou chvíli se zastavit a
popovídat si.
V dubnu Zastupitelstvo rozhodlo o firmě Mlejnek-Vroutek, která opraví
chodník v Černčicích od pizzerie k potoku. Pro Petrohrad přišla příznivá
zpráva, žádost o kanalizaci byla Ministerstvem zemědělství zařazena do
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akcí určených k financování v roce 2011. Co to pro nás znamená?
Doložit velkou kupu úředních dokumentů, včetně výběru zhotovitele
prací s kanalizací spojených a finanční zajištění samotné investice. Zda
Petrohrad bude schopen přijmout dotaci a dofinancovat ostatní výdaje,
bude známo po konečných rozhodnutích pravděpodobně v říjnu.
Mnozí z nás zaznamenali anketu, ke které se mohli připojit svým
podpisem v místních obchodech. Ani ta se neminula účinkem. Ředitelství
silnic a dálnic zůstalo se svou pobočkou v Karlových Varech a ještě tento
rok započne s vykupováním pozemků pro stavění obchvatů na silnici
Praha – Karlovy Vary. Zde trochu smutná zpráva pro Petrohrad.
Vzhledem k tomu, že na územích našich obcí proběhly Komplexní
pozemkové úpravy, které pozměnily hranice katastru a nejsou ještě
zapsány v katastrálních mapách, nebudou zatím vykupovány pozemky
pro obchvat Petrohradu.
V květnu proběhlo v hostinci Na návsi setkání se seniory. Jsem ráda, že
se starší občané obce sešli v tak hojném počtu a dokázali „hodit" starosti
všedních dní za hlavu a zavzpomínat na doby dávno minulé. Ze setkání
vyplynula potřeba odpočinkových míst směrem na místní hřbitovy.
Vzhledem k vysokým cenám laviček a k tomu, že bývají často místem
útoku vandalů, jsme se rozhodli zhotovit je pracovníky obce a budou v
brzké době nainstalovány. Nyní máme červen, dochází k zavážení
petrohradské hasičské nádrže, k prořezávání větví jírovce (kaštanů)
směrem od zámku k ovčínu, v Černčicích se chodí po novém chodníku a
byla opravena i dešťová kanalizace nad přechodem v Černčicích, v
Bílenci byla započata demolice staré autobusové čekárny, aby mohla být
nahrazena novou.
Je na každém z nás zhodnotit, zda a jaká práce je vidět, dík patří za tu,
kterou denně vykonávají pracovníci obce při její údržbě, dále bych
chtěla touto cestou poděkovat především místostarostovi panu Vránovi
za vstřícnou pomoc při řešení denních problémů, zastupitelům za jejich
příspěvky i názory při vedení obce a v neposlední řadě i vám, mým
spoluobčanům. Jsem ráda nejen za slova díků či chvály, ale i za
připomínky, které člověk potřebuje k zamyšlení se nad tím, zda cesty,
kterými se rozhodl jít, jsou ty správné.
S přáním pěkného rozvoje obce
vaše starostka Jitka Dondová
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JÍZDA VLAKEM
Kdy jste naposledy jeli vlakem? Mnozí z nás musí určitě pátrat ve své
paměti, protože tento způsob dopravy se pro mnohé stává exotickým
zážitkem. Doba je taková, ale jsou lidé, pro něž se koleje, vlaky a nádraží
staly celoživotním osudem a láskou. Vy, kteří jste na Zahradní slavnosti
vstoupili do budovy špýcharu, víte s určitostí, co tím myslím.
V přízemí nám své kolejiště představili modeláři z Jesenic, které již řadu let
vede ing. Jiří Berka, dnes už také se svým synem. Vidíme koleje, nádraží
Josefov a Jirkov, která nesou jména svých autorů, železniční most skutečně
existující na trati Petrohrad – Kryry, chmelnici a dva viadukty na téže trati,
vlaky se rozjíždějí a míjejí, i ty jsou samozřejmě modely skutečných
lokomotiv. Trať je vedena krajinou se skalisky, potokem, stromy,
s nádražními domky, sklady a sýpkami, vše funguje jako ve skutečnosti a
vše vytvořili svou fantazií, rukama, zkušeností, odbornými technickými
znalostmi a svým srdcem nadšenci, kteří si dokážou hrát, i když dávno
nejsou dětmi. Jenomže, jak se dozvíte dál, právě o hraní vůbec nejde.

Především je nutné zdůraznit, že cílem kroužku naprosto není jakékoliv "hraní
s mašinkami", ale že zájmové činnosti ovládání jízdy vlakových souprav na
velkém modelovém kolejišti jsou prostředkem k celé řadě cílů skutečně
výchovných. Nepopíráme, že je tu výchovně a poučně zaměřeno i srovnávání
modelové techniky se skutečnými technickými problémy zařízení skutečné
železnice. Ovšem dobrý modelář tu musí rozvážit, co lze, nebo přímo je
žádoucí přesně kopírovat vůči skutečnosti a co je nutné řešit a uskutečňovat
odlišně - "modelově". Stručně řečeno, má-li být železniční model pravdivý,
musí bezpodmínečně splňovat provozní pravdivost. To znamená, že model
musí splňovat detailně svou funkci a pokud možno i technické složení, pokud
nám v tom nebrání odlišné fyzikální okolnosti - přesněji odlišné uplatnění
neúprosných fyzikálních zákonů.
Hovořím s panem Berkou, jenž se zápalem a s přehledem odborníka
vysvětluje, jak se modely tvoří, do jaké míry musí odpovídat skutečnosti.
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Model parní lokomotivy musí celým vnějším provedením do detailů odpovídat
skutečnému typovému vzoru. Jde-li o model jedince s určitým odchylným
detailem, musí přesně odpovídat i číslo. Také určité historické období musí
být zachováno, neboť mnohé detaily se u určitých lokomotivních řad měnily,
třeba tím, že došlo k dosazení jiného typu vzduchové brzdy. Čili vnější
provedení musí být i v detailech tvarově a pohybově pravdivou maketou
konkrétní lokomotivy. Ovšem fyzikálně je nemožné dodržet parní pohon. Je
tedy nutné zvolit modelový pohon elektrický a to tak, aby bylo možné
napodobit plynulé rozjezdy i zastavování, citlivě popojíždět, ale i dosahovat
odpovídající maximální rychlosti podle modelového měřítka, čili odpovědně
spočítat převodové poměry pohonu.
Slyším, jak se obsluha modelové železnice mezi sebou domlouvá, a proto mě
zajímá, zdali i v tomto případě může dojít k nehodám.

Nejen při stavbě modelů, ale i při mnohých činnostech "údržbářských" se dá
poznat, že půl milimetru je někdy zatraceně nepřesná míra a také i ten
"pouhý" modelový provoz může přesvědčit, že většina nehod není zaviněna
selháním samotné techniky, ale že hlavním viníkem je neodpovědná práce
člověka, popřípadě nesehraného pracovního týmu.
Vlakové soupravy projíždějí krajinou, vytvoření její podoby a terénu musí
být velice náročné.

Je tu spousta příležitostí, jak pěstovat dobrý i aktivní vztah člověka k přírodě.
Už to, že terén a krajina tu byly dříve, než byla do nich postavena železnice,
nutí k zamyšlení, jak tuto situaci nejlépe vymodelovat, jak účinně a účelně
naznačit, že stavba i jen pouhé trati nebyla pohodlnou procházkou, ale
znamenala překonávání mnohých překážek a úskalí. Ale i sám terén má svoji
logiku vzniku a vývoje a nelze si vymýšlet jen líbivou "slepenici" nesourodých
zákoutíček. Proto nemáme na našem kolejišti továrně vyrobené šablonovité
stromečky. Naopak, celá řada chlapců i dívek se v našem kroužku osvědčila
jako mistři v tvorbě tvarově přesvědčivých stromů, křovíček i souvislých
porostů.
Co ještě bychom mohli vědět o činnosti jesenických modelářů?

Asi není moc známé, že v Jesenici je unikátní modelové kolejiště. Naše je
unikátní systémem ovládání. Je koncipováno tak, aby se co nejvíce přiblížilo
skutečnému provozu. Při ovládání kolejiště každou stanici musí ovládat žák
ve funkci výpravčího a se soupravami jezdí další žáci ve funkcích
strojvedoucích. Vlaky si mezi stanicemi musí předávat jako na skutečné
železnici, to znamená, že před velice líbivým automatickým provozem je na
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našem kolejišti upřednostněna týmová práce a zodpovědnost všech
účastníků provozu kolejiště. Je zachována kontinuita výchovy, starší členové
zaškolují nové členy v ovládání stanic i v jízdách a dohlížejí nad jejich
chováním v patřičných funkcích. Ovšem před jízdami na kolejišti předchází
práce a zase práce, náročná na trpělivost, kázeň a ochotu podřídit se
kolektivu. Ne každý vydrží, ale tak to chodí i v životě. Protože kroužek vedou
členové Klubu železničních modelářů, mají žáci - členové kroužku možnost
zúčastňovat se i soutěží železničních modelářů.
Ing. Jiří Berka se svému velkému koníčku věnuje již od dětství, pomáhá mu
také manželka, například při fotografování, ale, jak sama řekla, někdy i
s nejmenšími dětmi, které přicházejí do kroužku a vše se musí pomalu
naučit. Z odborných odpovědí, které jsem vybrala z webových stránek
(zmjesenice.cz) modelářů proto, aby byly přesné a bezchybné, vyplývá, že
při této činnosti skutečně nelze mluvit o hraní, ale o velmi náročné práci,
jejíž výsledky určitě musíme obdivovat.

CHCETE HRÁT V NAŠÍ OBCI DIVADLO?
Jak už jsme 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 do 15. července
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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CO SE PŘIPRAVUJE
Kulturní komise Obce Petrohrad
pořádá

PETROHRÁTKY
aneb

PETROHRADSKÉ PROSTŘENO
V sobotu 20. srpna
od 15 hodin
hřiště TJ Sokol Petrohrad
PROGRAM
☻ODPOLEDNÍ HRY A SOUTĚŽE PRO RODINNÉ TÝMY
☻PODVEČERNÍ KUCHAŘSKÁ SOUTĚŽ
GRILOVÁNÍ
JÍDLO Z KOTLÍKU
☻NOČNÍ HUDBA, TANEC A ZPĚV
INFORMACE KE KUCHAŘSKÉ SOUTĚŽI
Přišlo za mnou pár chlapů, že rádi vaří a že by se mohlo udělat Petrohradské
prostřeno, aby byla legrace. Proč ne, zkusit se může všechno. Jak to tedy bude
probíhat? Soutěže se mohou zúčastnit ženy i muži jakéhokoliv věku.
1/ závazně se přihlásit na obecním úřadě nejpozději do 6. srpna a vybrat si
jednu disciplínu
2/ doma si připravit vše potřebné k vaření (naložit maso- nejméně 1 kg, připravit
potraviny do kotlíku, nádobí atd.)
3/ na hřiště si s sebou přivézt vše včetně kotlíku, grilu a dalšího nádobí
(pokud se váš gril nedá převézt autem, zařídí se převoz jinak na základě
domluvy)
4/ vaření bude probíhat před očima diváků, a proto doporučujeme pracovat
v kuchařském obleku či jiném kostýmu (záleží na vaší představě a nápadech, ale
není to podmínka)
5/ kvalitu připravovaného pokrmu bude hodnotit odborná porota a vítězové
v jednotlivých disciplínách budou oceněni ŘÁDEM PETROHRADSKÉ
VAŘEČKY
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Zprávy z naší školy
Dne 17. května 2011 se školáci ZŠ
a MŠ Petrohrad vypravili na výlet
do Klášterce nad Ohří a my, děti
mateřské školy, jsme se kousek
cesty svezly s nimi.
Náším cílem byl chomutovský
Zoopark. Se zaujetím jsme
sledovaly zvířata okolo nás, ve
vodě, na souši i ve vzduchu. Moc
se nám líbilo ve výšce vytvořené
čapí hnízdo s rodinkou, opičátko
držící se mámě na břiše, plovoucí
kachny, brodící se plameňáci,
odpočívající medvědi i hadi,

PUTOVÁNÍ

ZA

KELTY

skotačící poníci a volně se
pohybující kozičky i páv. Na dívání
toho bylo opravdu hodně. Vše jsme
si prohlédly ještě jednou z Lokálky
Amálky, která nás povozila po
areálu ZOO. Bez povšimnutí
nezůstaly ani mnohé prolézačky a
skluzavky, které jsme s nadšením
zdolaly. Užily jsme si krásný den,
sice
trochu
unavené,
ale
spokojené.
Děti a paní učitelky MŠ Petrohrad

V

POOHŘÍ

2011

Dne 17. května jsme se vypravili na výlet do Klášterce nad Ohří.
Naším cílem byl zámek, který se nachází v malebném koutě města, na
levém břehu řeky Ohře, v desíti hektarovém, dendrologicky velmi
cenném anglickém parku z 20. a 70. let 19. století, ve kterém jsme mimo
jiné obdivovali na 220 druhů stromů z celého světa a také několik
nádherných pávů. Ale to bychom začali od konce.
Hlavním programem byl pro naše děti program vzdělávací,
tématicky zaměřený na dobu, kdy byla tato oblast osídlena kmenem
Keltů. "Putování za Kelty", tak zněl název tříhodinového výukového
programu, v jehož průběhu byly děti hravou formou seznámeny s
kulturou a civilizací starověkých Keltů.
Součástí programu byly, kromě úvodního hraného představení,
ukázky keltských řemesel a další aktivity, do kterých se děti mohly
aktivně zapojit. Za odborného výkladu si děti na různých stanovištích
vyzkoušely ražbu mincí, mletí obilí s následným pečením keltské placky,
roli galského lučištníka, v improvizované výtvarné dílně se seznámily
s motivy staroirského písma Ogam a dozvěděly se něco o významu
symbolů v keltském světě. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet i keltské brnění
nebo si zakoupit nějaký zajímavý kámen, šperk či jiný upomínkový
předmět.
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V druhé půli programu jsme si všichni společně prohlédli skvostné
zámecké prostory, shlédli jsme vzácné pravěké expozice. Na závěr na
nás na všechny čekalo překvapení. Ve sklepních prostorách nás uvítala
nádherná scenérie pohádkové země skřítků a strašidýlek paní
Vítězslavy Klimtové.
Dětem ZŠ Petrohrad se výlet moc líbil, obrovské poděkování patří
všem organizátorům této akce. také p. vychovatelce Mgr. Lence Dlouhé,
p. asistence Božence Adámkové, p. kuchařce Lence Bláhové
a v neposlední řadě všem dětem, které se výletu zúčastnily.
Mgr. Zuzana Höbeltová
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Den dětí v ZŠ a MŠ Petrohrad
Dne 1. 6.2011 se vydali žáci a
děti ze ZŠ a MŠ Petrohrad
hledat poklad. Cestou je čekalo
několik úkolů, které byly
zaměřeny
zejména
na
přírodovědné znalosti. Děti
například poznávaly stromy,
hledaly volně žijící zvířata,
počítaly tečky na beruškách,
házely na cíl, hledaly věci, které

do přírody nepatří a znečišťují
ji. Na konci cesty je čekal všemi
vytoužený poklad. Nejvíce
práce dalo poklad najít. I když
nám počasí v jeden okamžik
nepřálo, děti přišly do školy
spokojené. Děti chodily po
menších skupinkách vždy s paní
učitelkou.

Výlet do Bečova nad Teplou
Ve dnech 14. – 15. června
2011 jelo 13 malých školáků na
dvoudenní výlet. Děti se těšily
na
přespání
v neznámém
prostředí, na zámek a na
muzeum. Každého lákalo něco
jiného. Cesta byla dlouhá, ale
děti měly s sebou hry a
pozorovaly okolní krajinu, takže
ubíhala poměrně rychle.
V Bečově jsme si uložili
věci
v Poutním
hostelu
Kateřina, posvačili jsme a
vyrazili jsme do bečovského
zámku, kde nás již čekala
prohlídka unikátního Relikviáře
Svatého Maura. Následovala
prohlídka muzea, kde se děti
rozdělily podle svých zájmů a
šly si prohlédnout buď motorky

nebo hračky. Po chutné večeři
jsme se vypravili pro dřevo na
táborák, ale protože nás
překvapila přeháňka, museli
jsme změnit plány. Buřtíky jsme
si upekli v troubě.
Dětem se velmi líbilo
přespávání v hostelu. I když
některé měly obavy, zvládly to
naprosto dokonale. Druhý den
jsme si zabalili věci, posnídali
jsme a vypravili jsme se na
návštěvu cukrárny. Děti si
nakoupily, co jim chutnalo.
Byly moc šikovné, i prvňáčkové
sami počítali penízky.
Pak nás čekala už jen cesta
domů vlakem a autobusem.
Dětem se výlet velice líbil.

.
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Dětský den pořádaný Armádou České republiky
Vojenský útvar v Žatci
připravil 23.6. 2011 dětský den,
který nemohl uniknout ani
dětem z naší Základní školy a
mateřské
školy
Petrohrad.
Vojenský útvar nám zajistil
autobus, kterým jsme se
dopravili tam i zpět. Odjížděli
jsme v půl osmé, abychom na
místě byli včas na zahájení.
Při příjezdu jsme měli
krásné přivítání od Městské
policie a už nás čekala cesta
plná dobrodružství. Jako první
jsme se šli podívat na cvičené
psy Vězeňské služby, kde dětem
ukázali poslušnost psů a jejich
obranu. Děti mohly vidět
vězeňská auta, policejní auta,
auta záchranné služby, hasičská
auta.
Vojáci předvedli bojové
umění MUSADO a ukázali své
zbraně, které si děti s údivem
prohlédly. Viděly i ,,přestřelku‘‘

teroristů s vojáky, vyprošťování
zraněného z havarovaného auta,
ošetření
zraněných
osob,
uhašení požáru. Děti si mohly
nacvičit
laické
ošetření
zraněného. Byly namaskované
jako vojáci a některé si nechaly
i udělat simulované úrazy,
z kterých byly nadšené. Děti
zaujala prohlídka vojenských
aut i tanků. Hasiči připravili pro
děti pěnu, ve které skotačily a
zaskákaly si i na trampolíně.
Vyzkoušely
si
simulátory
zbraní, kde měly stanovený cíl.
Poděkování patří paní
Hůrkové, Mgr. Lence Dlouhé,
Bc. Monice Chaloupecké a
samozřejmě i dětem, které byly
hodné. Největší poděkování
patří Vojenskému útvaru Žatec
a jmenovitě panu kpt. D.
Vrchotickému.
Božena Adámková, asistent pedagoga

Redakce Lunarie děkuje naší škole
za výbornou spolupráci, díky níž čtenářky a čtenáři
mají přehled o tom, co se ve škole s dětmi dělá,
jak se s nimi pracuje, čím se zabývají
a jakých činností se zúčastňují.
Přejeme pedagogickému sboru, ostatním pracovnicím
a samozřejmě všem dětem
KRÁSNÉ PRÁZDNINY.
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Ve středu 29. června se na školní zahradě konala letní olympiáda. V nejrůznějších
sportovních disciplínách soutěžily nejen děti, ale také jejich rodiče. Nálada byla
výborná, počasí skvělé, občerstvení, odměny a medaile. Nejvíce se děti těšily na
závěrečnou disciplínu, kterou bylo skotačení v mýdlové pěně. Tuto aktivitu
připravili členové Sboru dobrovolných hasičů Petrohrad a nadšený vřískot dětí
válejících se v nadýchané pěně byl slyšet po celé vesnici. K tomu se přidala
studená sprcha přímo z hadice, dokonce i starší děti se nechaly strhnout
k veselému dovádění. Paní ředitelka Ivana Hůrková by ráda touto cestou vyjádřila
poděkování za ochotnou pomoc členům SDH, jejich starostovi Josefu Scheinerovi
a samozřejmě všem rodičům, kteří se příjemného odpoledně rádi zúčastnili.

Jak roztomilý andílek
na nadýchaném obláčku?
Nebo snad spíše
rozdovádění čertíci?
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KDYŽ SI CHLAPI HRAJÍ NA VOJÁKY
Většina současných mladých mužů neprožije to, co pro generaci jejich otců a
dědů bylo samozřejmostí – vojenskou službu. Nevědí, co patří k výcviku, jak
fyzicky náročná jsou cvičení a pohyb se zbraní v terénu, služby, střelby…
Snad proto může být víkendový pobyt ve vojenském prostoru pod dohledem
profesionálních vojáků velmi zajímavou změnou, přinášející nezapomenutelné
zážitky. Hovořím s Alešem Tuhým a Jiřím Vránou, dvěma účastníky akce, která
se nazývá GAMBRINUS ARMY CAMP.

Jak jste se vůbec dostali k této akci?
Náš kamarád, Martin Hájek (všichni mu říkají podle dědy Čermák),
sbíral pivní víčka s kódem, které poslal do soutěže, a jako tisící vyhrál
účast na této akci. Mohl si s sebou vzít tři další osoby, kromě nás dvou
pozval ještě Štefana Hečka.
Kde se tato vojenská akce konala?
Ráno pro nás přijelo auto, jeho řidič se jmenoval Jasmin, pocházel ze
Sýrie. Jeli jsme přes Prahu, kde přistoupili další účastníci a naším
cílem byl vojenský prostor v Milovicích.
Co vás čekalo, když jste dorazili na místo?
Za zvuků výbuchů a střílení jsme nastoupili na Tatru a odvezli nás na
základnu, kde se nás ujali instruktoři. Dostali jsme vojenskou výstroj a
placku s označením čety. Byli jsme četa číslo sedm. Celkem nás bylo
dvanáct čet. Potom zkontrolovali hladinu alkoholu, dali nám
nealkoholické pivo velmi dobře vychlazené a zeleninový vývar.
Co následovalo?
Proběhl hlavní nástup, opět za zvuků střelby a hlasitých povelů,
kterými nás upozorňovali na to, jak z nás za jeden den udělají vojáky.
Nastalo takzvané odpolední zaměstnání. Čekala nás jízda s BVP, což
je bojové vozidlo pěchoty. Když nás upozornili na to, že vzadu to
nejvíce skáče, šli jsme právě na toto místo. Hned po padesáti metrech
velmi rychlé jízdy vojenským prostorem přes výmoly, kopce, louže
jsme zjistili, jak špatné místo jsme si vybrali. Museli jsme se pevně
držet, abychom z vozu nevypadli a po hodinové jízdě jsme byli samá
modřina. Byl to skutečný zážitek! V této souvislosti jsme se dozvěděli
zajímavou informaci, že v tomto prostoru, který je chráněnou
krajinnou oblastí, žije vzácný brouk, který ke svému životu potřebuje
nakypřenou a rozježděnou půdu, a proto mu nevadí těžké tanky a
vojenská vozidla. Naopak, ty mu tu půdu připravují.
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Po tak náročné jízdě jste zřejmě odpočívali?
V žádném případě. Potom nás čekala jízda na čtyřkolkách po celém
areálu, byla to paráda, ale v tom horku a prachu to také nebylo zrovna
nejpříjemnější. Následovala střelba s optikou na přesnost – střílelo se
na bizona, vepře nebo klasické terče.
Jaká byla úspěšnost vaší čety?
Devadesát procent. Potom jsme jezdili hummerem (čte se hamrem), to
je obrněné auto. Vozila nás jedna slečna, jejíž jízda byla velmi pomalá
a klidná, ani do louží nevjela, což nás mrzelo. Vysvětlila to tím, že se
jí nechce auto po jízdě znovu mýt. Po svačině následoval Airsoft.
Můžete vysvětlit význam tohoto slova?
Znamená to kuličková vzduchová zbraň.
Pokud to chápu správně, čekala vás hra na bitvu?
Přesně tak. Nejdříve jsme prodělali výcvik, pak jsme se přesunuli na
dané místo a naším úkolem bylo přepadnout vojenskou kolonu a
nabrat si zásoby. To se nám samozřejmě podařilo. Dalším úkolem byl
útok na budovu a získání vlajky. Nejdříve jsme budovu bránili, ale
byli jsme postříleni a vlajku nám sebrali. Pak se strany vyměnily, my
jsme útočili a byli jsme úspěšní. Po dvouhodinové bitvě jsme byli
vyhodnoceni jako nejlepší četa a následoval šťastný návrat bojových
jednotek do kempu.
Šťastný návrat znamená zábavu?
Proběhl slavnostní nástup, dostali jsme pivo a jídlo (toho bylo opravdu
dost) a pak začala diskotéka a zábava. Dostali jsme také vojenské
karimatky a spalo se (trochu) ve vojenských stanech.
Co bylo pro vás nejvíce náročné?
Určitě jízda s BVP, hlavně v lese, kde jsme museli dávat v té rychlosti
pozor na větve a na to, abychom nevypadli.
Co bylo nejvíce pozitivní na této akci?
Zkusili jsme si, jak to vypadá na vojně, jaké by to bylo ve válce.
Určitě tam funguje adrenalin, to se nedá ani přesně popsat. Pro chlapy
to má nějaký smysl, vůbec nevadí si to zkusit. Potom bylo zajímavé
poslouchat vyprávění a zážitky vojáků a důstojníků z Afganistánu.
Vůbec nelitujeme, že jsme měli možnost něco takového prožít.
Děkuji za rozhovor.
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Z kroniky obce …
Pokračování z minulého čísla.
V textu je zachován tehdy platný pravopis.

O Petrohradském parku
Hrabě Jan Rudolf pokračoval v dalším vytvořování a zakupování
pozemků pro park. Hrabě Karl Eugen dále vytvořoval a zakládal park
a otevíral přírodní krásy na (vrchu) „Všech svatých“, na „Kozím“ a
„Spáleném“ vrchu, činíce tyto přístupnými zakládáním stezek a
schůdků. Hrabě Jaromír vše opatroval, udržoval, konsolidoval, šetřil a
v parku, který dosáhl rozměrů přes 300 ha, a bylo v něm přes 100 km
spojovacích cest, nenechal žádný strom v parku odstraniti a tím vše
bylo přeplněno a zastíněno bez výhledů. Těšil se jen z výtvorů svých
předků, praděda, děda a otce.
Až teprve po jeho smrti, kdy vše převzal syn, šlechetný hrabě
Eugen Czernin, působením jeho paní hraběnky Františky, která byla
též malířkou krajinářkou, doznal Petrohradský park nejkřiklavějších
změn, tj. započato s porážením stromů ku docílení výhledů,
perspektiv, kulis, hloubek i výšek a tu se cítím být šťasten ba
přešťasten, že mohl jsem prováděti tyto práce v zimních obdobích při
dostatku pracovních sil, kdy vrchnost dlela ve Vídni, ovšem, že vždy
před odjezdem bylo vše domluveno. Sta a sta stromů velkých i
malých, ano i vzácných, každoročně za ona léta padlo za oběť, avšak
bylo to nutno a zapotřebí ku celkovému prospěchu i kráse o parku.
Též vysazovány nové křovinové a koniférové skupiny.
A poslední po meči hrabě František Czernin z Chudenic
korigoval a těše se dokončeným hotovým dílem svých předků
projížděl se všude, kam mohl s oslíčkem.
Již v roce 1928 pověřil mě dozorem vrchním a pracemi tvůrčími
v parku v Krásném Dvoře a v Brodech. (O parku Krásnodvorském, též
i o pozemkové reformě, později zvláštní dílko na kterémž pracuji.)
Láska starých Czerninů z Chudenic k zahradám i přírodě značí
se v Petrohradském a Krásnodvorském parku. Jest tedy nutno i
z pouhého prosaického stanoviska obdivovati a velebiti tyto parky
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jakožto třistaleté a cílevědomé dílo starých Czerninů z Chudenic (a né
dle výroku jistého nového „moderního“ okresního úředníka, který
tvrdil, že parky tyto jsou přestárlé, vidí snad jen palivové dříví a cesty
spojující tyto krásy, a které tvoří vlastní celkovou rázovitost parku
s pozadími, rozdělit na první, druhou a třetí třídu!)
Kde jest krasocit, estetika, stáří, úcta k velikánům stromům a
přírodním útvarům?
Petrohradský park jest dnes výhradně typický anglický krajinný
park, kde nakupeno tolik přírodních krás a ideálů krajin tj. pozadí
„Spáleného vrchu“, „Kozího a Ovčího vrchu“ a starého „Zámeckého
vrchu“ s kaplí „Všech svatých“ s průhledy a výhledy i kulisami
skýtající ze zámku a z nádvoří půvabný a mohutný pohled.
Pohledem tímto projevuje se zřejmě všude vliv zahradního
odborníka i ruky lidské, kdy zahradní umění nenuceně přechází
v přírodu a celkové určení, pro lidi jemné kultury.¨
Pokračování v dalším čísle Lunarie.
RNDr. V. Špilar, kronikář
Poplatek za odpad
Dle ustanovení článku 5 OZV č. 1/2010 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů je poplatek splatný k 31.05.
příslušného kalendářního roku. Vyzýváme občany, kteří doposud
poplatek nezaplatili, aby jej uhradili v nejkratším možném termínu. Pokud
tak neučiní, bude jim poplatek vyměřen i s příslušným navýšením ve výši
trojnásobku poplatku. Nedoplatky na poplatcích jsou vymáhány dle
platných daňových zákonů tj. dle zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád.
Zahrádky Chotěšov
Zastupitelstvo Obce Petrohrad dne 11.04.2011 na svém 6. řádném
zasedání rozhodlo o uvolnění parcel č. 576/1, 576/2 a 606/2 v k.ú.
Petrohrad k pronájmu. Na těchto parcelách se nacházejí zahrádky
"Chotěšov" , které jsou z části využívány občany. Touto cestou bychom
rádi oslovili občany, kteří tyto pozemky užívají a mají zájem o jejich další
užívání, aby si na OÚ Petrohrad podali žádost o pronájem předmětné
části parcely.
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Obec Petrohrad

Usnesení
z 8. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 6. června 2011
01/08/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/08/2011 Zastupitelstvo obce uvolňuje k pronájmu část stavební parcely č. 227/1
v k.ú. Petrohrad o předběžné výměře 1 300m² , která je souběžná
s parcelou č. 903/1 v k.ú. Petrohrad.
03/08/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem parcely č. 597/1 v k.ú. Petrohrad
panu Jaroslavu Kleinovi.
04/08/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části parcely č. 606/2 v k.ú.
Petrohrad panu Petru Kadlecovi.
05/08/2011 Zastupitelstvo obce uvolňuje k pronájmu parcelu č. 349/4 v k.ú. Černčice
u Petrohradu.
06/08/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje stavbu „Kanalizace Petrohrad II.etapa“
a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Ústeckým krajem z Fondu
vodního hospodářství.
07/08/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje na základě zařazení akce Kanalizace
Petrohrad II.etapa do akcí financovaných ze státního rozpočtu v rámci
Programu 129180
a) Žádost o evidenci akce
b) Žádost o registraci akce a o poskytnutí finanční podpory
08/08/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele
stavebních prací a technického dozoru investora na akci Kanalizace
Petrohrad II.etapa.
09/08/2011 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku Jitku Dondovou jmenováním
komise pro otevírání a hodnocení nabídek na dodavatele stavebních prací
pro akci Kanalizace Petrohrad II.etapa v počtu 5 členů (3x zástupci Obce
Petrohrad, 2x zástupci firmy pověřené výběrovým řízením) a 5 náhradníků
ve stejném poměrovém zastoupení.

17/

10/08/2011

11/08/2011
12/08/2011
13/08/2011
14/08/2011
15/08/2011
16/08/2011
17/08/2011
18/08/2011

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku Jitku Dondovou jmenováním
komise pro otevírání a hodnocení nabídek na technický dozor investora na
akci Kanalizace Petrohrad II.etapa v počtu 3 členů ( 2x zástupce Obce
Petrohrad a 1x zástupce firmy pověřené výběrovým řízením)
a 3 náhradníků ve stejném poměrovém zastoupení.
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zavezení požární nádrže Petrohrad a
pověřuje starostku Jitku Dondovou jednáním.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Jitku Dondovou jednáním o
zatrubnění požární nádrže Petrohrad v maximální ceně 55.000,-Kč a jejím
následném zavezení.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Jitku Dondovou zajištěním
opravy dešťové kanalizace v Černčicích dle cenové nabídky od firmy
TOMAN a.s. v celkové výši 38.002,50 Kč.
Zastupitelstvo obce ukládá starostce Jitce Dondové zadat panu Rostislavu
Horskému rozšíření veřejného osvětlení dle cenové nabídky v celkové výši
23.683,-Kč a uzavřít smlouvu o dílo.
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku
z rozpočtu obce TJ Sokol Petrohrad v celkové výši 25.000,-Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Obce Petrohrad za rok 2010
bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení společného pohřebiště na hřbitově
Petrohrad firmou Kamenictví Humpál dle cenové nabídky v celkové výši
29.882,-Kč.
Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru pana Jiřího Trepeše
s účinností od 6. 6. 2011.

Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

Usnesení
z 3.mimořádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 16.června 2011
01/03/2011M
02/03/2011M

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení užitkového automobilu pro
potřeby obce značky Volkswagen Transporter 2.5TDI v maximální výši
288.000,-Kč.

Miroslav Vrána
Místostarosta Obce Petrohrad
Miroslav Vrána

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v červnu 2011
Jeřábková Danuše - Černčice
Šlapák Viktor - Petrohrad
Lukáš Antonín - Petrohrad
Henlín Zdeněk - Petrohrad
Worzischková Emilia - Petrohrad
Slavatová Soňa - Petrohrad
Kovaříková Gerta - Petrohrad
Benešová Marie - Černčice

Opustila naše řady
Jiřina MÍKOVÁ z Černčic
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