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

Milé čtenářky a milí čtenáři,
dnes jsem měla neobvykle
příjemný zážitek. Byla to
maličkost, která však do
běžného všedního dne, kdy se
člověk vrací ze zaměstnání,
přinese radost a pohodu. Jela
jsem domů tak jako vždy
autobusem, tentokrát přijel ten
velký a vysoký s pohodlným
nástupem i sedačkami. To není
nic neobvyklého či zvláštního.
Vyjeli jsme ze zastávky a
pokračovali až do Černčic
jízdou velmi pomalou, klidnou,
a proto bezpečnou. Řidič
poslouchal hudbu a cestu si
očividně užíval, stejně jako já.
Neměl potřebu se maximálně
možnou rychlostí vrhat do
zatáček a stát se ohrožením pro
ostatní řidiče, být v místě určení
o pár minut dříve, nutit
cestující, aby se pevně drželi
opěradel. Naopak nám nabídl
pohodlí,
bezpečí,
dokonce
možnost všímat si detailů
v okolní krajině – čerstvě
zoraných chmelnic s barevnými
provázky na horních drátech,
kvalitně připravených polí na
zimu, stále ještě zelených
stromů, které zatím nemají chuť
zbavovat se listí, ale také
smutných květin na místě dvou
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tragických nehod. Kdyby všichni
jezdili jako dnešní řidič, každý
by se mohl vrátit domů zdravý a
spokojený. Jen mě mrzí, že jsem
při vystupování panu řidiči
nepoděkovala za těch pár minut
relaxace, protože ten pocit
pohody jsem si nesla až domů.
Také jsem nespěchala, ale
naopak jsem cestou hledala
další krásné okamžiky –
upravenou školní zahradu,
rozkvetlé chryzantémy zářící
jako sluníčko, pomrzlé akátové
lístky, charakteristickou vůni
podzimního kouře, rozkvetlé
fialky, zlátnoucí modříny a
vesnické ticho. To je náš domov,
skládající se z drobností a
maličkostí, které však mají
velkou váhu a smysl pro náš
život. Vidíme je? Vnímáme je?
Řekneme někomu druhému o
tom, co je krásné, aby to i on
věděl? Slyšíme ty ostatní, kteří
nám chtějí něco sdělit? Dáme
jim odpověď? Já nyní s určitostí
vím, že až příště pojedu domů
padesátikilometrovou rychlostí,
pochválím řidiče za tento
způsob jízdy. Snad najdu
správná slova, i když to není
vždy snadné.
Marie Vránová

Máte-li pocit, že jsme na návštěvě ve vinném sklípku
na Moravě, v každém případě se mýlíte.
V pátek 14. října se konalo setkání našich seniorů
s cimbálovou muzikou, které připravila Obec Petrohrad
ve spolupráci s kulturní komisí.
Tři hodiny se zpívaly známé moravské písničky, patřící
k vínku a k příjemnému posezení lidí,
jež se umějí a chtějí bavit a smát.
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VEČER S PÍSNIČKOU
Paní starostka přivítala
všechny hosty a pak
následovalo vystoupení
dětí z naší školy.

Děti tančily, zpívaly, hrály na hudební
nástroje, v každém případě velice nadšeně
předvedly to, co umějí a co je určitě baví.
Paní učitelky a ty, které jim pomáhaly vše
připravit, mohly být spokojené, protože
představení se všem líbilo. Děkujeme.

V sedm hodin večer se zábavy ujala již očekávaná cimbálová muzika z Nového
Strašecí, která letos oslavuje padesát let od svého založení. Nese jméno svého
zakladatele – pana Novotného, jehož manželka stále ještě hraje na housle a
s nadšením zpívá. V popředí sedí u cimbálu kapelník souboru. Dozvěděli jsme se,
že také hrají v cizině, ale v Petrohradě prý ještě nebyli. Jsou přesvědčeni, že až to
budou
vyprávět,
všichni si budou
myslet, že hráli
v Rusku. Pro tento
večer se novou
členkou
kapely
stala paní Marie
Schőssnerová,
která s nimi zpívala
snad
každou
písničku.
Vysvětlovala nám
s radostí, že tuto
hudbu miluje, je jí
velmi blízká a tyto
písničky potřebuje
ke svému životu.
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Tanečnice z Bílence předvedly lidový tanec, a tak se postupně stávají součástí
kultury naší obce. Druhé setkání se seniory bylo opět velmi příjemné a
společensky na té nejlepší úrovni. Hosté se bavili a pro samotnou kapelu byl tento
večer velice kulturním zážitkem. „Ještě se nám nestalo, aby s námi zpíval celý sál
a dokonce po celou dobu vystoupení“, říkala paní Novotná. „Máte tady úžasné
lidi,“ pokračovala s nadšením a ostatní ze souboru se k ní přidali.
Když se to tak vezme, je skvělé, že se všichni dobře bavili. Děkujeme všem, kteří
se svátečně oblékli a příjemně naladěni přišli si zazpívat a popovídat. Je třeba také
poděkovat učitelkám, vychovatelkám a dětem naší školy za krásné vystoupení.
Nelze zapomenout na pracovnice obecního úřadu, které velmi pečlivě připravily
občerstvení, nazdobily slavnostně stoly a vzorně uklidily. To vše přispívá
k pohodě a dobré náladě. Přejeme všem krásný podzim.
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Opět historické výnosy chmele v roce 2011
Navazuji na příspěvek k loňským výnosům chmele, který jsem napsal
pod heslem: Nepochválíš-li se sám, nikdo jiný to za tebe neudělá.
Petrohradská, společnost s r.o. patří jak rozlohou pěstovaného chmele,
tak i jeho hektarovými výnosy mezi přední pěstitele chmele v ČR. V letošním
roce firma dosáhla vyššího výnosu chmele než v roce 2010, který jsem
označil za historický. V roce 2010 to bylo v průměru 1.850 kg/ha a v letošním
roce 1.951 kg/ha. Jsem stejně tak jako v loňském roce přesvědčen, že takový
výnos chmele nebyl zaznamenán ani v neolitu.
V obci Petrohrad je chmel pěstován ve dvou katastrálních území,
Petrohrad a Černčice u Petrohradu. Je pěstován pouze aromatický chmel,
Žatecký poloraný červeňák a odrůda Sládek. V obci Petrohrad pěstujeme
41% Žateckého poloraného červeňáku (36,2 ha) a 40% odrůdy Sládek (3,8
ha).
V obci Petrohrad bylo dosaženo následujících výnosů:
a) Žatecký poloraný červeňák
Název chmelnice
kat.území

ha výnos v kg
2010
2011
_______________________________________________________________________
Proti dílně
Petrohrad
1.978
1.900
Pod dílnou
Petrohrad
1.948
2.100
U cihelny
Petrohrad
2.150
2.100
Za kravínem
Černčice
1.550
1.800
U šrotovny I.
Černčice
1.400
1.600
Pod tratí
Černčice (část k.ú.Kryry) 1.699
1.800
Zadní Jajč
Černčice (část k.ú. Kryry) 1.750
1.800
b) Sládek
U šrotovny II.
Černčice
2.511
2.790
U šrotovny III.
Černčice
3.059
2.990

Stejně tak jako v roce 2010 je dlouhodobě vysokých výnosů chmele
dosahováno díky investicím do konstrukcí a porostů, chmel má odpovídající
agrotechniku, výživu, ochranu a v neposlední řadě se na výsledcích podílejí
svoji dobrou prací všichni zaměstnanci včetně techniků, z nichž musím
jmenovitě zmínit pana Zdeňka Hausnera.
Jednatel firmy – ing. Petr Čapek
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Co se připravuje
Kulturní komise Obce Petrohrad
Základní a mateřská škola Petrohrad
pořádají

SLAVNOSTNÍ
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
ANEB
ZAČÍNÁ ADVENTNÍ ČAS

NA ZAHRADĚ ŠKOLY V PONDĚLÍ 28. LISTOPADU
OD 18 HODIN
KULTURNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ
KOLEDY
PRODEJ DĚTSKÝCH VÁNOČNÍCH VÝROBKŮ
OBČERSTVENÍ PRO ZAHŘÁTÍ
VÝSTAVA VÁNOČEK
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VÝSTAVA VÁNOČEK
Aby se tato výstava mohla uskutečnit, je třeba vánočky upéci a
přinést do školy. Prosíme maminky, babičky a další příbuzné všech
našich dětí, buďte tak hodné a dejte se do pečení trochu dříve.
Obracíme se samozřejmě i na ostatní z naší vesnice, aby se zúčastnili
– mohou upéci vánočku nebo jiné vánoční pečivo, vše vystavíme,
označíme jménem, s vaším svolením nabídneme i k ochutnání. Výstava
není soutěžní, stane se příjemnou součástí slavnostního podvečera,
který by měl být laskavým a vlídným setkáním na počátku adventního
času, setkáním dětí s dospělými, lidí s lidmi pod rozsvíceným
stromem, který je pro nás symbolem lásky, klidu a pohody.
Věříme, že tento den bude s vaší pomocí právě takový, jak si přejeme.

PŘIHLÁŠKY
Prosíme všechny, kteří se rozhodnou upéci vánočky a přinést je na
výstavu, aby se nejpozději do 20. listopadu přihlásili, protože
organizátoři akce se musí na tuto událost připravit a vědět včas, jak
velká bude výstava. Přihlásit se můžete ve škole, na obecním úřadě
nebo na emailové adrese Lunarie – lunaria.petrohrad@seznam.cz.
Upečené vánočky, označené jménem, doneste do školy nejpozději
v pondělí 28. listopadu do zahájení slavnostního večera – do 17.45
hodin. Předem děkujeme za příznivé ohlasy a těšíme se na vás.
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KDYŽ SE HRAJE DIVADLO
Všichni to známe – sedneme si
do hlediště a hledíme na jeviště,
kde se nám ledasco jeví, někdy
drama, jindy komedie, někdy
opera, muzikál, někdo má rád
balet. Díváme se na herce a
málokdo tuší, jak náročné je
připravit představení tak, aby se
líbilo, aby zaujalo, rozesmálo či
rozplakalo.
Když jsem se v létě několikrát
obracela na čtenáře a veřejnost
s výzvou dát v Petrohradě opět
po mnoha letech dohromady
ochotnické divadlo, mnozí
dávali najevo údiv, překvapení,
nedůvěru, ale často i neobvyklý
zájem o to, zdali se tento nápad
podaří uskutečnit. Málokdo
tomu věřil, ale čas ukázal, že
zájem o tuto činnost je nejen
v Petrohradě a nejen mezi lidmi
dospělými.
Nyní mohu konstatovat, že jsme
vytvořili skupinu třinácti lidí,
která představuje tři generace –
budoucnost, to jsou dívky a
chlapec od dvanácti do šestnácti
let. Úžasné, to jsem skutečně
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nečekala ani já sama. Pak je tu,
jak říkám já, současnost,
rodinné týmy s malými dětmi,
které také budou součástí
našeho představení, a následuje
minulost, což jsme dvě v mém
věku, které hodně pamatujeme,
máme zkušenosti a mezi
mladými se cítíme bezvadně.
Odkud všichni divadelníci jsou?
Z Petrohradu, z Černčic, z Kryr
a dokonce i z Vroutku. Začali
jsme zkoušet a mám pocit, že to
všechny velice baví, a proto si
dovolím vás pozvat na premiéru
našeho prvního divadelního
představení. Kdy bude? Tuto
otázku dostávám velmi často a
takto odpovídám: „Premiéra
bude, až budeme dokonale
připraveni.“
Zatím si přeji, aby zájem herců
všech generací vytrval a my
jsme se scházeli s radostí a
v pohodě.
Příště vám všechny naše členy
představím.
Marie Vránová

Z kroniky obce …
V tomto čísle Lunarie se budu věnovat významné události z roku 1915, tedy
z doby 1. světové války. V tomto roce došlo k požáru zámku v Petrohradě.
V tehdejším regionálním, německy psaném tisku, byly mimo jiné zveřejněny
následující články. Bohužel se mi nepodařilo ověřit, které žatecké či
karlovarské noviny články otiskly. V prvním článku nesouhlasí určení
světových stran.
Požár hraběcího černínského zámku v Petrohradě

V noci na pátek 8. ledna vypukl
během prudké bouře v hraběcím
černínském zámku v Petrohradě
u Podbořan, zřejmě od příliš
velkého ohně v krbu, požár v té
části zámku, v níž byl zřízen
lazaret pro 14 raněných vojáků.
Staré trámy, zcela vysušené
centrálním vytápěním, krabice a
bedny naskládané v podkroví,
stejně jako i dřevěné obložení
sálů a místností začaly velmi
rychle hořet a požár se šířil
takovou rychlostí, že zranění
vojáci byli zle ohroženi a byli
zachráněni
jen
s velkými
obtížemi. Část jejich majetku
však padla za oběť pustošícímu
živlu.
K požáru přispěchaly hasičské
sbory z Petrohradu, Stebna,
Černčic, Jesenice, Chotěšova a
Albeřic (tato vesnice, německy
Alberitz,
byla
v dnešním
vojenském prostoru Hradiště na
úpatí Doupovských hor – Šp.).

Dostavily se ve velkém spěchu
a energicky zasáhly, avšak
s ohledem na noční dobu, bouři
síly orkánu a na velký sběh lidí,
kteří zaplnili stanoviště hasičů,
nedokázaly zabránit tomu, aby
dva trakty krásné budovy – celé
jižní (západní) křídlo a větší
část středního křídla, tehdy
vystavěného známým hrabětem
Prokopem Vojtěchem Černínem
– nepadly za oběť plamenům.
Oheň zničil zvláště vybavení
tohoto traktu, cennou knihovnu
a nenahraditelnou sbírku listin.
Oproti tomu se podařilo
hasičům požár lokalizovat tak,
že byl zachráněn severní
(východní) trakt zámku se starou
věží, pamatující již počátek
třicetileté války, a se zde
uloženými sbírkami cenných
gobelínů, zbraní a obrazů. Ze
shořelé zbrojnice byl zachráněn
i historický vycpaný kůň, na
kterém se v roce 1618 zachránil
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z Prahy hrabě Heřman Černín.
Protože silný jižní (západní) vítr
hnal jiskry na vesnici, byla tato
velmi ohrožena, zejména pak
dvůr s vrchnostenským úřadem,
který leží naproti zámku.
Naštěstí déšť promáčel střechy
tak, že dopadající jiskry
nevzplály. Škody by měly být
pokryty pojištěním, pokud je to

jen u objektů s historickým
významem
a
uměleckou
hodnotou možno.
Zachránění zranění vojáci byli
převezeni
do
nemocnice
v Podbořanech.
Tento článek je datován:
pondělí, 11. ledna 1915.

K požáru hraběcího černínského zámku v Petrohradě v Čechách

Díky veliké duchapřítomnosti
zámeckého správce, pana Karla
Wolfa, byli zachráněni jak
zranění, tak i část cenností a
starožitností z pokojů a ze
zbrojnice.
Celá západní strana překrásného
zámku a veliká část severní
strany byly v mžiku zachváceny
plameny, které rychle zničily
antické obrazy, mědirytiny,
nábytek, porcelán i celou
zbrojnici. Do základů shořela
nově zřízená panská kuchyně a
část bytu faráře. Sekretář, pan
Thierer, a vrchní zahradník, pan
Synek, kterého v jeho místnosti,
již plné kouře probudil a před
smrtí zachránil jeho pes, vyvázli

jen s holým životem; zařízení
bytu bylo pohlceno ohněm.
V největším nebezpečí se ocitla
zámecká kaple, z kaple byly
přičinlivýma rukama všech
pomocníků odstraněny cennosti
a skvosty. Nakonec byla kaple
před požárem uchráněna.
Díky mocnému zásahu celkem
jedenácti hasičských sborů a
lubenecké parní stříkačky se po
mnohahodinovém
zápase
s rozpoutaným živlem podařilo
požár lokalizovat ještě dříve,
než zasáhl kapli (kostel). Velký
déšť jisker se přelil přes celý
Petrohrad, který se tak ocitl ve
velikém nebezpečí.
RNDr. V. Špilar, kronikář
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
VÝLOV RYBNÍKA
Ing. Martin Holý z Povodí Ohře
k dalšímu pokusu o vypuštění.
nás seznámil s problémy
Protože nyní nelze ovládat
stavidlovou
výpusť,
bude
spojenými
s vypouštěním
rybníka. Po výlovu se bahnem
opravena. Přes zimu zůstane
zanesla výpusť, a proto se
rybník bez vody, v jarních
rybník opět začal plnit vodou.
měsících
se
odtěží
část
V nejbližších dnech dojde
sedimentů.
KANALIZACE PETROHRAD II. ETAPA
Zhotovitelem díla byla vybrána firma Stavební společnost Jaroslav
Oršuliak, a.s.Tato firma nastěhuje do naší obce stavební buňky a stroje
již 2.11.2011, neznamená to však, že začne okamžitě se stavbou. Bude
vyčkávat, zda obec bude schopna financovat stavbu.
Dne 27.11.2011 zasedala meziresortní komise Ministerstva
zemědělství, která pro tuto stavbu schválila dotaci ve výši 45% z
vysoutěžené částky a zvýhodněný úvěr, 10% je dotace z Ústeckého
kraje a zbylých 45% nákladů na stavbu musí dofinancovat obec z
vlastních zdrojů, či prostřednictvím úvěru. V těchto dnech není zatím
rozhodnuto, zda budou dotace přijaty a zda bude započato se stavbou.
To vše určí následná zastupitelstva.
Vysoutěžená částka

33 547 846,-

dotace MZe
dotace Ústecký kraj
zbývá dofinancovat

15 096 530,3 310 000,15 141 316,-

PETICE
,,Ústeckého balíčku", jehož cílem je prostřednictvím legislativních změn
pomoci slušným lidem nejenom na Šluknovsku,
ale kdekoli v České republice.
Petice bude k podpisu uložena na OÚ Petrohrad od 1. do 30.11.2011

PETROHRADSKÝ FOTBAL
Možná ani nevíte, že existují webové stránky TJ SOKOL PETROHRAD.
Najdete na nich celou řadu informací – aktuality, o historii klubu, tabulky,
archiv výsledků a samozřejmě fotografie.

Fotbalové mužstvo bylo po nové reorganizaci soutěží přeřazeno do
rakovnického okresu, kde hraje IV. třídu. Po jedenáctém kole se nachází na
6. místě s 19 body. Na prvním místě mají sj. Chrášťany 30 bodů a na
posledním místě TJ Svojetín 1 bod.
Nejlepším petrohradským střelcem je Lukáš Halámek, který dal 10 gólů a
v celkovém hodnocení v této třídě se zatím umístil na 3. místě za hráčem
z Hořesedel s 12 góly a z Kněževse s 11 brankami. Blahopřejeme k tomuto
úspěchu.
V soupisce si můžeme přečíst tato jména: Karel Masopust, Josef Scheiner,
Lukáš Půta, Lukáš Gonda, Jan Šácha, Tomáš Halámek, Petr Sochor, Jan
Kunc, Zdeněk Sajfrt, Petr Hejda, Lukáš Halámek, Karel Matoušek, Pepa
Androvič, Miroslav Čmolík, Martin Zelenka, Ondřej Čoka, Jakub Halámek, Jiří
Šácha, David Kunc, Petr Jelínek, Michal Černý.
Přejeme do dalších kol hodně zdaru a gólů.
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HALLOWEEN U NÁS
Halloween, svátek, který je úzce spjat s tradicemi a zvyky starých Keltů, nemá v
České republice dlouhou tradici. Oblíbily si ho poslední dobou hlavně děti a
mnohé školky, školy a družiny v následujících několika dnech pořádají akce
spojené například s přespáváním ve škole nebo průvodem při svíčkách. Tradici
Halloweenu přinesli do Ameriky Irové. Také tento obyčej má podobně jako
křesťanská Památka zemřelých dávné kořeny v pohanském, nejspíš keltském
svátku. Irové ve své vlasti vyřezávali do vydlabané řepy nebo brambory
strašidelné obličeje, které kladli se svíčkou na okenní římsy. Dělali to proto, aby
od domu během noci Všech svatých odehnali umrlce, duchy svých zemřelých
příbuzných a blízkých. Kvůli tomu se i převlékali do strašidelných kostýmů a
dávali za domovní dveře sladkosti.V Americe pak místo chybějící řepy začali
využívat dýně.
Tradice Halloweenu je v naši oblasti cizí, na vyřezávané dýně se svíčkou uvnitř
si však děti rychle zvykly a tvoření příšerných obličejů baví čím dál tím víc
dospělých. Možná všichni doufají, že tak přece jen nějaké zlo od sebe odeženou.
A některé láká vymýšlet, jak dlabání dýní vylepšit. Třeba tím, že místo ohebné
lžíce použijí pevnější kopečkovač zmrzliny nebo obvyklou svíčku
nahradí cyklistickou či jinou LED diodou. Za šera podzimního večera jsou
světélkující dýně opravdu kouzelné.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v říjnu 2011
Frondlová Pavla - Petrohrad
Přibyl Oleg - Petrohrad
Fodor Ladislav - Petrohrad
Soukup Karel - Černčice
Kail František - Bílenec
Precht Karel - Petrohrad
Kováčová Irena - Petrohrad
Motejzíková Jaroslava - Petrohrad

Narození:
Oheral Adam - Petrohrad
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