7 a 8 / 2011

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

Milé čtenářky a milí čtenáři,
najít vhodné, správné a to
nejlepší téma pro prázdninový
úvodník je vždy nejtěžší úkol
z celého roku, protože tyto dva
letní měsíce vypadají obvykle
tak, jakoby se nic zvláštního
nedělo. Lidé především sledují
v souvislosti s plánovanou či
někdy neplánovanou dovolenou
počasí, o kterém se dokážou
bavit na nejrůznějších místech i
při nejrůznějších příležitostech,
ale jinak je vše tak trochu mimo
nás. Jaké téma kromě počasí a
odpočinku tedy zvolit, abych se
neopakovala?
To je ten problém, a protože i já
mám
v této
chvíli
ještě
dovolenou, nechce se mému
mozku pracovat na plný výkon,
a tak se tato otázka zdá v tomto
okamžiku poněkud neřešitelnou.
Člověk si však umí poradit, když
chce nebo když ho okolnosti
k tomu donutí. Abych se tedy
neopakovala a nepsala o tom,
co již napsáno bylo, podíváme
se společně, o čem jsem psala
v minulých letech – samotnou
mě to zajímá.
V roce 2007 - čas pokročil a my
začínáme ukrajovat z druhé
poloviny roku. Máme za sebou
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celou řadu setkávání, povídání a
rozhovorů s lidmi, kteří patří
mezi nás. Mnozí z nich žijí
v naší obci tak dlouho, že se
stali pamětníky, a tak nás mohli
obohatit o své životní příběhy a
o své zkušenosti z nejrůznějších
oblastí lidské činnosti. Jiní
naopak překvapili čtenáře svými
zálibami, koníčky a zcela
optimistickými názory na svět.
„Ani jsme to o nich nevěděli,“
slyšela jsem často mezi lidmi, a
proto mám radost, že vám
můžeme přinášet zajímavá
čtení, která jako kamínky v
mozaice postupně vytvářejí
obraz života v naší vesnici.
Lunaria s novou redakcí měla
první půlrok činnosti za sebou a
před prázdninami a časem
dovolených se docela hodilo
práci trochu zhodnotit. V srpnu
téhož roku jste si mohli přečíst,
že…
V kraji, kde žijeme, však srpen
zároveň představuje dobu, kdy
se sklízí tzv. zelené zlato, bez
něhož bychom nemohli pít tak
chutný a tak proslulý nápoj,
jehož příprava je lidstvu známá
tisíce let. Chmelnice tvoří
zvláštní krajinný ráz, který vždy

udivuje a překvapuje ty, jež sem
přicházejí z jiných oblastí naší
republiky, ale i světa. Pro nás
jsou však dráty mezi sloupy
samozřejmostí,
která
nám
nevědomky měří čas, neboť
všichni zhruba víme, že s jarem
přichází doba drátkování a
zavádění
chmele,
potom
pozorujeme, jak roste, a
čekáme, zdali do konce června
dosáhne vrcholu, sledujeme
velikost šišek, odhadujeme
výnos a samozřejmě zkušeně
porovnáváme kvalitu našeho
chmele s tím, který se pěstuje
v jiných obcích a místech.
Na letošní chmel mohou být
jeho pěstitelé skutečně pyšní,
v tomto případě nevadí, že se
opakuji. Z dalšího úvodníku
jsem vybrala tuto část:
Když lidé odpočívají, to tedy
znamená, že neřeší pracovní
záležitosti, nedívají se na
hodinky, nemusí vařit ani žehlit,
jsou mnohem více přístupnější
okolnímu prostředí, protože
mají čas vše kolem sebe vnímat.
A tak náhle s údivem zjistíme,
že se turisté na stezkách při
potkávání zdraví, že nám kdosi
nabídne, že nás vyfotografuje,
aniž by nám ukradl fotoaparát,
že číšník se na nás usmívá, i
když má plnou restauraci, že

nám nějaký mladík sám poradí
kudy jet dál, protože ve městě je
objížďka, cyklista v horách se
dá s námi do řeči prostě jen tak
a přitom nám stačí pochválit
nové turistické boty, majitelka
apartmánu nám denně vaří kávu
a připravuje dobroty, protože si
s námi ráda popovídá…
Vztahy mezi lidmi jsou vždy
zajímavým tématem,
nejen
aktuálním,
ale
především
životně důležitým. Velice dobře
si ještě dnes vybavuji situace, o
kterých jsem tehdy psala –
skutečně se tak staly. A nyní
následuje vzpomínka na loňské
léto.
Letní
akce
samozřejmě
souvisejí, ať chceme nebo ne,
s počasím. Můžeme objednat
program,
hosty,
stánky
s občerstvením, ale bohužel to
nejvhodnější počasí zajistit
neumíme. Proto je potěšitelné,
že pro mnohé z nás tato
skutečnost není rozhodující – že
prší, je chladno, nevadí, hlavně
že máme s kým posedět,
popovídat si, zazpívat či
zatančit v mokré trávě, protože,
jak víme z letošního léta, může
dojít
k mnohem
horším
situacím, než jsou zmáčené boty
a mokré vlasy. Všem, kteří se
rádi setkávají, přejeme krásný
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zbytek léta a brzy zase někde
nashledanou…
Toto jsou slova z minulých let a
mám pocit, že stále znějí
aktuálně a pravdivě. Proč je
tedy opakovat – jen skromně

doufám, že příští léto přinese
nějaké skutečně nové a zajímavé
téma. Byla bych ráda.
Marie Vránová

HOUBY NA PAPRICE
Drobně nakrájenou cibuli zpěníme
na sádle, přidáme na kousky
nakrájené očištěné houby, osolíme a
dusíme. Jakmile šťáva vysmahne,
posypeme je paprikou, podlijeme
smetanou a krátce povaříme.

HOUBY S KAPUSTOU
Kapustu
nakrájíme,
přidáme
posekanou
cibuli,
sůl,
pepř,
podlijeme vodu a dusíme, až kapusta
změkne. Zvlášť udusíme houby na
rozpuštěné slanině a vmícháme do
kapusty.
Zahustíme
syrovým
bramborem a ještě chvilku dusíme.
Jíme s brambory nebo chlebem.

HOUBOVÁ POMAZÁNKA
Rajčata spaříme, oloupeme a
nakrájíme. Posekanou cibuli dusíme
nejdříve na oleji samotnou, pak
přidáme pokrájené houby a rajčata a
znovu dusíme, aby rajčata i houby
změkly a šťáva se poněkud vydusila.
Osolíme a okořeníme pepřem,
utřeným
česnekem,
popřípadě
upravíme
cukrem.
Nakonec
zahustíme sýrem a hned mažeme na
chlebíčky.
DOBROU CHUŤ…

Tento pěkný kousek, věřte nebo ne, byl uloven v petrohradském rybníku
u pivovaru. Jirka Čech z Kryr, který půjde v září do čtvrté třídy, jezdí
chytat ryby se svým tatínkem. Na břehu si postaví stan
a společně se věnují této zálibě. Jak vidíte, daří se jim.

Všichni víme, jak rybník dnes vypadá a jak by mohl vypadat, proto Obecní
úřad Petrohrad jednal s novým majitelem vodní plochy, kterým je Povodí
Ohře Chomutov a.s., o špatném technickém stavu hráze, stavidel, ostrova a o
velkém nánosu bahna. Výsledkem jednání je, že v desátém měsíci letošního
roku bude rybník částečně vypuštěn, aby se mohlo odtěžit bahno a stavidla
byla funkční. Dalším krokem by mělo být zpracování projektu celkové opravy
rybníka a zahrnutí této investice do plánu Povodí Ohře Chomutov a. s.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení čtenáři Lunarie!
Obec nezahálí ani v době prázdnin a dovolených, a tak mi
dovolte sdělit vám pár řádků z aktuálního dění.
O tom, že se často střídá počasí a rychle roste tráva i na
obecních pozemcích, asi psát nemusím, důležité je, že ji
pracovníci obce často sekají, a tak přispívají k pěkné tváři
vesnice. Mimo toho se aktivně podílejí i na stavebních pracích.
Informovala jsem vás o bourání bílenecké autobusové zastávky
- na jejím místě již vznikla nová. Zděnou část vystavěli
pracovníci obce, dřevěnou část včetně střechy vyrobil pan
Schediwy. Na závěr doplnili pracovníci obce i zámkovou dlažbu.
V obcích Petrohrad a Černčice zabudovali na základě vašich
podnětů lavičky ,,na půl cesty", určené pro krátký či delší
odpočinek při cestách na procházky, na místní hřbitovy, nebo
na cestě do obchodů.
Na hřbitově v Petrohradě přibyl pomník – Společné pohřebiště,
je rozdělen na část k ukládání uren a na část k ukládání
kosterních ostatků. Obec je ze zákona o pohřebnictví v platném
znění §5 povinna zajistit pohřbení osob, u kterých nezjednala
ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí žádná fyzická nebo
právnická osoba pohřbení... Takových osob bylo na území naší
obce sedm, byly zpopelněny a uloženy ve společném
pohřebišti.
V Petrohradě se započalo se zavážením požární nádrže, které
by mělo být letos dokončeno, aby bylo možno požádat o dotaci
na vznik odpočinkové plochy pro děti, mládež i ostatní
obyvatele.
Další, hlavně pro obyvatele starého Petrohradu, diskutovanou
záležitostí je kanalizace. V pondělí 22.8.2011 jsem se s
místostarostou
panem
Miroslavem
Vránou
účastnila
elektronického losování firem-zájemců o stavbu Kanalizace
Petrohrad-II.etapa, které proběhlo v Terezíně. Z osmnácti
podaných žádostí byly dvě firmy vyloučeny pro nesplnění
kvalifikačních předpokladů a omluvu z účasti ze zadávacího
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řízení. Vylosováno bylo 5 firem:
-VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, S.R.O.
- IMS-BAU S.R.O.
- STRABAG A.S.,OZ PRAHA,OBLAST ZÁPAD
- SWIETELSKY STAVEBNÍ S.R.O.,
OZ DS STŘED,OBLAST LOUNY
-STAVEBNÍ SPOLEČNOST
JAROSLAV ORŠULIAK,A.S.
Tyto firmy byly osloveny k podání nabídek do 12.9.2011, kdy
budou tyto nabídky hodnoceny. O vítězi pak rozhodne hodnotící
komise v následujícím týdnu a smlouvu s vítězem schválí
Zastupitelstvo Obce Petrohrad.
Do konce září odevzdáme výsledky řízení s potřebnými doklady
na Ministerstvo zemědělství a v následujícím měsíci by měla
být oznámena konečná výše dotace pro Petrohrad. O dalším
postupu, zda bude obec potřebovat úvěr, případně v jaké výši,
budou rozhodovat zastupitelé na zasedáních.V případě, že vše
proběhne bez problémů, by se stavbou Kanalizace PetrohradII.etapa mohlo být započato již na sklonku letošního roku.
Přeji všem příjemné prožití zbytku léta
vaše starostka Jitka Dondová
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Prajem dobrý deň a zdravím všetkých autorov časopisu Lunaria. Váš
časopis je neskutočne pestrý, plný super článkov a vždy vela nových
informácií. Je super, že tak malá obec, ako je Petrohrad, má tak
mnoho spoločných aktivít a spoločenských udalostí pre svojich
občanov bez ohladu na vek. Je velmi pozitívne, že sa venujete aj
histórii obce od vzniku až po súčastnost, čo velmi obohatí vedomosti
obyvatelov Petrohradu aj internetových navštevníkov Vašej stránky.
Váš časopis Lunaria čítam pravidelne, nakolko mám v Petrohrade
rodinu a prostredníctvom vášho časopisu mám stale aktuálne
informácie o Vašej obci. Chcem pochválit celú redakciu časopisu
Lunaria za ich skvelú prácu a prajem do dalšieho obdobia vela
pracovných úspechov, skvelých článkov a vela vela nových čitatelov
či už v obci, alebo na internete.
S pozdravom Izi zo Slovenska.
Dobrý den, pane Šandore, zdravím Vás z Petrohradu a děkuji za
krásný dopis, který nás velmi potěšil. Je úžasné, že náš časopis se čte
také v zahraničí, jsme rádi, že se Vám líbí a že díky internetu můžeme
spolu komunikovat. Chtěla bych se při této příležitosti zeptat, zdali jste
někdy navštívil naši obec a jaké dojmy máte z této návštěvy.
Dobrý deň.
Úvodom môjho krátkeho e-mailu Vás srdečne zdravím a som rád, že
môžeme prostredníctvom technických vymožeností, ako internet
komunikovat. Obec Petrohrad som navštívil po skončení
strednej školy v roku 1998, ked som mal 19 rokov a bol som na
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rodinnej návšteve u krstnej mamy Gizeli Čokovej. V Petrohrade som
strávil krásne 3 mesiace prázdnin, na ktoré nikdy nezabudnem .Stretol
som tam veľa užasných ludí a priatelov, na ktorých dodnes rád
spomínam. Počas mojich prázdnin som si velmi dobre pozrel obec a
poviem Vám, bol som dosť prekvapený prírodou a nadherným
upraveným okolím okolo Petrohradu. Velmi sa mi architektonicky
páčil starý pivovar, ktorý je nádherný, kaštiel pre duševne chorých
pacientov a upravený park a iné. Česká republika je mi velmi blízka,
nakoľko som sa narodil v Rakovníku a bývali sme v Kolešoviciach.
Vo vašej obci vládne pohoda, kľud, a priatelská atmosféra obyvatelov,
kde sa všetci navzájom poznajú a pomáhajú si, čo je v dnešnej dobe
obrovská vzácnosť.
Určite sa od vtedy vela vecí zmenilo a určite k lepšiemu. Ako obec
mate podla toho, čo čítam v Lunarii, velmi dobré vysledky
v hospodarení, čo na Slovensku je asi u niektorých obcí nemožné. Ked
som prišiel 1x do Petrohradu, bol som uplne prekvapený, ako si domy
a budovy uchovali svoj pôvodný vzhľad, čo je fantastické i napriek
obrovskej modernizácii v stavebníctve. Každý dom či budova
má osobitný charakter a vypovedá o svojej prežitej histórii vo vašej
obci.
Vám osobne a celej redakcii Lunaria prajem veľa zdravia a síl do
dalších úspešných čísiel časopisu Lunaria. V blízkej budúcnosti určite
zavítam do Vašej obce znovu, ak mi to moje pracovné povinnosti
dovolia.
S pozdravom Izidor Šandor.
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Z kroniky obce …
Pokračování z minulého čísla.
V textu je zachován tehdy platný pravopis.
O Petrohradském parku
Vzdor své obrovské rozsáhlosti
parku,
jest
celý
zámek
v intimním spojení s parkem a
jeho různé části vlastně jeho
pokračování, tj. rytmický celek,
nikde nerušící! Celé nádvoří,
terasy, hruškovitý rybníček před
zámkem, skleníky, tenisové
hřiště, perenové skupiny, vše to
v době letní i jarní prodchnuto
květinovými záhony v mnoha
tisících kusech květin a barev
vždy oku lahodících jest pro
každého
nezapomenutelný
jedinečný obraz.
Uvnitř parku při každých
deseti krocích naskytují se nové
scenerie s hloubkami i výškami
v celé své kráse, kdo jí rozumí,
všude zříti estetiku se svojí
citlivostí zahradníka krajináře.
Každý park má svých
půvabů a krás, ale Petrohradský
park se svými bohatými
přírodními krásami, může se
směle řaditi po bok evropských
parků a památkový úřad zří jak
v Petrohradském tak i
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v Krásnodvorském parku jejich
mohutnost a krásu.
Toto asi v krátkosti z hlediska
zahradního umění.
Avšak po celá léta mého
působení v Petrohradě, byl jsem
vždy ke každému úslužný a
přívětivý a protož pokládám za
svoji povinnost i čtenáře tohoto
dílka parkem Petrohradským a
býti mu Ciceronem, by i bez
průvodce mohl se potulovati a
velebiti krásy ve výměře přes
300 hektarů obsažené a vzorně
upravené cesty v délce přes 200
km, což uvádí pak v údiv a
překvapení v tomto velebném
tichu; ptačí zpěv pak to svým
švitořením potvrzuje a tě milý
čtenáři provází.
Petrohrad leží na trati
Plzeň – Duchcov a vystoupímeli v letním čase ze stanice,
zdraví nás hned nádražní
restaurace a hned vpravo zve
k návštěvě široká parková cesta
vroubená z obou stran živým

plotem vzorně stříhaným ve své
různé zeleni. Kráčejíce po této
volně dolu octneme se v luční
dolině a jednotlivé majestátní
skupiny stromů a solitér topolů,
javorů, lip a dubů potvrzují
začátek parku. (ve svém textu
uvádí při popisu parku latinské
názvy všech druhů stromů a
keřů a jejich odrůd – v tomto
přepisu jsou tyto názvy pro svoji
obsáhlost vypuštěny, zájemci o
přesnou identifikaci tehdejších
stromů a keřů se mohou obrátit
na kronikáře – Šp.).
První cesta nalevo vede
nás
k Finklovu
rybníku
s ostrovem, kde jsou pořádány
parkové slavnosti a koncerty;
jdouce dále zříme Czerninský
pivovar, za ním pak rozprostírá
se parková část bažantnice
s vyvýšeninou
Karolininou

s jehličnatou a listnatou formací
dále pak fořtovna.
Vraťme se na výchozí místo,
kde jsme odbočili na cestu
k Finklovu
rybníku.
Na
východní straně louky podél
potoka Podvinica - odvozeno od
„pod vinicí“ kdy v minulosti
byly zde na slunečných stráních
vysazovány
vinice
(dnes
Podvinický potok – Šp.)- ve
stínu vrb a olší přijdeme
k bílému mostu a kráčíme-li
dále podél potoka proti jeho
proudu, přijdeme do lesního
velmi romantického zátiší a dílu
parku zvaného Kočičí příkopy
(vysvětl. v německém přepisu
Gotschkagraben).
Dokončení
v dalším
čísle
Lunarie.
RNDr. V. Špilar, kronikář

10/

JAK TO VIDÍM JÁ?
Katka Černá

Pocit
Víš, jaké je to skládat básně?
Jako když se houpeš a je ti krásně.
Vlasy ti vlají,
ostatní kolem tebe se smějí.
Cítíš se jako anděl,
ale bohužel bez křídel.
Zastavíš se, otevřeš oči,
a vidíš, jak se kolem tebe svět točí.

Svět kolem mě
Venku je tak pěkně,
něco jako když na stromě trháte třesně.
Ptáci zpívají písně,
a já cítím, jak je mi na tomhle světě krásně.
Stromy pěkně šumí,
hrdličky z vaničky pijí.
Včely létají,
kamarádi se kolem mě smějí
a já cítím, jak mě jejich úsměvy hřejí.
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Pár písmenek
Písmenka jsou hravá,
jako čerstvě posekaná tráva.
Můžeš z nich sestavit pár vět,
pak je z úst pustíš ven
a zjistíš, jak se ti zlepšil svět.
Můžeš pohladit dětičky,
pohladit kočičky.
Můžeš být učitelka.
Crrrr, už dětem začíná písemka.
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PETROHRÁTKY S KOTLÍKEM
V sobotu 20. srpna se na hřišti v Petrohradě konaly již tradiční
PETROHRÁTKY, tentokrát ve znamení jídla a věcí s ním souvisejících. Po
pátečním dešti nastal nádherný letní den, který končil krásnou nocí plnou
hvězd.
Odpoledne bylo věnováno dětem, jež soutěžily a hrály si na nejrůznějších
stanovištích, například v cukrárně, pizzerii, v pekárně, házely polínka v kůlně,
nosily brambory ve sklepě, vajíčka v kurníku, poznávaly druhy zeleniny,
skládaly obrázky domácích zvířat. Protože bylo skutečné horko,
k nejoblíbenější disciplíně patřilo přenášení vody v kelímku a plnění lahví.
Tato část byla ukončena soutěží v pojídání makarónů, vypadalo to, že děti
měly po celém odpoledni opravdový hlad.
V sedmnáct hodin začalo PETROHRADSKÉ PROSTŘENO. Autoři nápadu a
jediní účastníci – Dušan Merešš a Branko Idžakovič – si rozdělali oheň a
každý z nich vařil ve svém kotlíku svou vlastní specialitu. Dušan připravoval
maďarský guláš s fazolemi a Branko guláš z kozí farmy.
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Jejich kuchařské počínaní velmi pozorně sledovala tříčlenná porota, složená
z profesionální a z amatérské kuchařky a z profesionálního ochutnávače –
paní Lenka Bláhová a paní Eva Učíková, pan Miroslav Vrána. Porota si
všímala každého detailu v průběhu vaření a byla velmi mile překvapena
kuchařským oblečením, vybavením a skutečně profesionálním přístupem
obou soutěžících. V půl sedmé začalo ochutnávání a hodnocení. Porota se
shodla na tom, že oba pokrmy jsou vynikající, originální a chuťově velmi
zajímavé, a proto je značně obtížné rozhodnout, kdo je lepší. Řád
petrohradské vařečky získali oba kuchaři nejen za své kuchařské umění, ale
také za tento úžasný nápad a především za to, že neváhali se do akce
přihlásit a předvést skutečně zajímavé vystoupení. Někteří diváci ochutnali
kotlíkové guláše a rádi pochválili, mnozí se dokonce inspirovali a zajímali se o
to, kde Branko a Dušan koupili své nové kotlíky a že by si doma také rádi
zkusili něco podobného uvařit.. Kdoví, třeba příští rok budeme překvapeni
množstvím přihlášek do kuchařské soutěže…

PETROHRÁTKY pokračovaly dál při country muzice, o kterou se postarala
nám známá skupina N.A.S.A.H. Zpívalo se a tančilo téměř do půlnoci a pak
se s měsícem a hvězdami nad hlavou šlo domů. Děkujeme všem, kteří mezi
nás přišli, děkujeme všem, kteří nám pomohli při organizaci a přípravě akce
od stavění stanů, přes zajištění občerstvení a pomoc při dětských soutěžích
až po nedělní úklid. Příští rok se opět s vámi rádi setkáme.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v červenci a v srpnu 2011
Ing.Petr Novotný - Bílenec
Josef Málek - Petrohrad
Kristina Henlínová - Petrohrad
Krista Prágrová - Petrohrad
Rudolf Oertl - Petrohrad
Václav Hlavín - Petrohrad
Miroslav Kunc - Petrohrad
Květuška Bláhová - Petrohrad
Jiří Mašek - Černčice
Ing. Marta Zemanová - Petrohrad
Alena Sochorová - Petrohrad
Miroslav Slavata - Petrohrad
Jana Lukášková - Petrohrad
Václav Vomastek - Petrohrad
Horst Schössner - Petrohrad
Miloslava Fodorová - Petrohrad
Narození:
Rozárka Hečková - Petrohrad
Lily Kailová - Petrohrad
Aneta Habrová - Petrohrad
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