11 a 12 / 2011

Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 4,- Kč

Milé čtenářky a milí čtenáři,
čas listopadových světýlek a
svíček, hledajících cestu k těm,
kteří již odešli a nemohou být s
námi, již dávno skončil.
Nastává advent, období světel
na adventním věnci, za okny, na
stromech. K nim se budou
obracet naše pohledy, těšit se
barvami zářícími do tmy,
mihotáním plamínku svíčky na
stole, u něhož se sejdeme jen tak
pro malé povídání s lidmi
milými a nejbližšími, ke kterým
také musíme často hledat
cestu…
Snad jsme ji ztratili ve spěchu a
chvatu běžného života, v čase,
který nám již nepatří, ale my
patříme jemu, protože nás
ovládá a my se mu podřizujeme.
Říkáme, že čas nemáme, ale on
je naším pánem, a proto
bloudíme, hledáme to, co jsme
ztratili, a pak zjišťujeme, že
naše nacházení je tak krásné.
Zapálit svíčku, uvařit voňavý
čaj, sednout si ke stolu, ne,
televize k tomu nepatří, s ní svůj
ztracený čas nenajdeme. Ve
slovech znovu nalezených a
darovaných jsou okamžiky
malého štěstí. Slova se mají
někomu říci, protože přinášejí
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další slova a pak náhle
poznáme, že čas opět máme, i
když jsme ho dali někomu
druhému. Je to zvláštní situace mám, protože dávám. Dávám a
zároveň dostávám.
V čase, kdy nám adventní světlo
ukazuje cestu ve tmě, abychom
mohli v pravou chvíli přivítat
návrat slunce, je blízkost
člověka darem největším. To, co
hledáme, se nachází právě v tom
okamžiku setkání, v pohledu na
rozsvícený strom, v milém
pohlazení, v hřejivém objetí a ve
slovech, kterým chce někdo
naslouchat.
Vzácná chvíle, kdy víme, že nám
někdo naslouchá, je často
neopakovatelná. Málokdo to
dnes dokáže, přestože právě to
je ta pravá cesta k lidskému
srdci a k duši, není náročná, ani
dlouhá, jen najít ztracený čas a
pak ho dát těm, kteří chtějí být
s námi.
Blíží se Vánoce, zkusme si svůj
čas naplánovat tak, aby byly
skutečně v pohodě a klidu, jako
když svíčka na adventním věnci
potichu hoří, svítí do tmy a my
čekáme, až někdo přijde…
Marie Vránová

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY A MILÍ ČTENÁŘI,

DOVOLTE, ABYCHOM VÁM V TOMTO ČASE
PŘEDVÁNOČNÍM PODĚKOVALI ZA TO, ŽE ČTETE NÁŠ
ČASOPIS, ŽE PRO VÁS MŮŽE BÝT PRAVIDELNÝM
ZDROJEM INFORMACÍ A ŽE MNOZÍ Z VÁS NÁM
POSÍLATE SVÉ VLASTNÍ ČLÁNKY A NÁZORY.
PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ ADVENTNÍ DNY,
KRÁSNÉ A LASKAVÉ VÁNOCE A DO NOVÉHO ROKU
HODNĚ ZDRAVÍ, KLIDU, RODINNÉ POHODY, MNOHO
ÚSPĚŠNÝCH A RADOSTNÝCH DNŮ.

REDAKCE LUNARIE
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Informace z Obecního úřadu
Kanalizace Petrohrad II.etapa
V minulé Lunarii jsme informovali o schválené dotaci od
Ministerstva zemědělství ve výši 45%.
Následovalo Zastupitelstvo obce Petrohrad, na kterém
zastupitelé rozhodli, že pošleme dopis ministru zemědělství se
žádostí o navýšení dotace s vysvětlením naléhavosti pořízení
kanalizace a nedostatku financí.
Obec provedla finanční analýzu, hledá cestu jak ufinancovat tak
vysokou částku a zvažuje i možnosti využití zvýhodněného
úvěru.
Náves v Petrohradě
Obec Petrohrad žádala o podporu při obměně návsi v
Petrohradě fond T-Mobile na projekt - Naše náves - místo pro
trávení volného času a občanského dialogu.
Dne 21.11. 2011 proběhlo v Lounech slavnostní předání šeků,
který za Obec Petrohrad převzala starostka obce.
Na tuto akci věnuje společnost T-Mobile Czech republic a.s.
částku 75.000,- Kč, o ostatní financování akce se postará obec
částkou 97.000,- Kč.
Co nás čeká? Pro zdárnou realizaci projektu je třeba zapojit
také vás občany a místní spolky.
● V prosinci 2011 budou Zastupitelé seznámeni s projektem a
budou osloveny firmy o nabídky na herní prvky pro hřiště.
● Leden – březen 2012 – seznámení obyvatel se záměry,
časový harmonogram, terénní úpravy, umístění herních prvků,
oslovení dobrovolníků při sázení zeleně.
● Duben 2012 – schůzka s dobrovolníky, předložení záměru
úprav návsi.
● Květen 2012 - instalace herních prvků, výsadba zeleně.
● Červen 2012 – slavnostní otevření místa za účasti obyvatel.
Poděkování patří také slečně Evě Učíkové, která se na
přípravě projektu výrazně podílela.
Jitka Dondová, starostka Obce Petrohrad

3/

Vítání občánků
Dne 5.11. 2011 se od 14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Petrohrad
uskutečnilo slavnostní uvítání nových občánků, které provedla starostka Obce
Petrohrad paní Jitka Dondová.
Nejprve byly starostce obce představeny přítomné děti, poté vystoupili chlapci
a dívky ze Základní školy a Mateřské školy Petrohrad s krátkým programem.
Pak následoval slavnostní projev starostky obce. Po tomto uvítání byli
postupně rodiče dětí požádáni o podpis do kroniky a poté jim byla předána
květina a plyšová hračka.
Nově přivítaní občánci naší obce:
• Rozálie HEČKOVÁ, Petrohrad
• Aneta HABROVÁ, Petrohrad
• Lily KAILOVÁ, Petrohrad
• Karolína VONDROVSKÁ, Černčice
• Petr ZEIDLER, Černčice
• Adam OHERAL, Petrohrad
Jitka Taušová
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Upozornění pro občany Obce Petrohrad
Dnem 01.05.2011 nabyla právní moci Veřejná vyhláška – Rozhodnutí
Městského úřadu Podbořany, odbor životního prostředí čj.
OŽP/12091/2011/Jur/5305/2011 týkající se zákazu ve smyslu § 9 odst.3
zákona o myslivosti vstupu do honitby Chotěšov, jedná se o tyto dny:
• 03.12.2011 (sobota) v době od 9:00 do 16: 00
• 10.12.2011 (sobota) v době od 9:00 do 16: 00
• 17.12.2011 (sobota) v době od 9:00 do 16: 00
• 26.12.2011 (pondělí) v době od 9:00 do 16:00
• 31.12.2011 (sobota) v době do 9:00 do 16:00
• 07.01.2012 (sobota) v době od 9:00 do 16:00
• 14.01.2012 (sobota) v době od 9:00 do 16:00
z důvodu konání mysliveckých naháněk!!!

Zákaz vstupu se nevztahuje na:
• veřejné komunikace
• účelové komunikace, které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro
potřeby vlastníků nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí
s ostatními pozemními komunikacemi
• značené turistické trasy a značené cyklotrasy
• zpevněné lesní cesty
• hospodářskou činnost vlastníků popřípadě nájemců honebních pozemků.
Uživatel honitby:
• zajistí informování veřejnosti o zákazu vstupu do honitby
• umístí na přístupových cestách informační cedule s upozorněním na zákaz
vstupu do honitby s uvedením podmínek zákazu
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ROZHOVOR
Od 1. 11. 2011 sedí na školní zahradě velký, pozorný a ostražitý hlídač. Dívá se
směrem ke hlavnímu vchodu, nic mu neunikne. Vidí, kdo přichází i odchází,
těší se na to, až dětem skončí vyučování a vyběhnou ven. V takové chvíli,
kdyby nebyl ze dřeva, určitě by vrtěl ocasem, skákal a štěkal radostí. Tento pes,
jenž dostal jméno Bessy, se však může pouze dívat a tiše se těšit ze společnosti
dětí hrajících si na zahradě. Kde se tu vzal, mohl by se ptát člověk
neinformovaný nebo ten, kdo nemá děti ve škole. Neobjevil se žádným
kouzlem ani náhodou, ale je to dílo člověka, jehož ruce dokážou vytvořit
bytosti tak živé a krásné…..
Hovořím s panem Petrem Kuncem, obvykle ho vídáme buď v montérkách,
z jejichž kapes padají piliny, nebo v hasičské uniformě. Nechybí při žádné
obecní akci, často pomáhá, velmi přirozeně a skromně. Nechtěl mluvit o své
práci, jež je součástí jeho života, ale podařilo se mi ho přesvědčit v souvislosti
s darem, který věnovala naší škole Psychiatrická léčebna Petrohrad především
za dlouholetou spolupráci. Děti přicházejí do léčebny dvakrát do roka – na
mikulášskou besídku, kde předvedou své představení, a pak v červnu na
loutkovou pohádku.

Petře, jak to tedy bylo s tímto psem?
V Černčicích byl poražen javor a jeho kmen byl věnován škole původně na
zhotovení lavičky. Když jsem se na tento kus dřeva podíval, hned jsem věděl,
že to bude pes. Prostě jsem ho tam viděl.
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Co následuje potom?
Pak se pracuje v mé dílně – řeže se, seká, dlabe. Nedělám na tom sám, ale
se svou skupinou pacientů. Nejdříve uděláme hrubou práci. Já říkám a cítím
to tak, že tu bytost, ten tvar, ten objekt vlastně musíme z kmene nejdříve
osvobodit. Teprve potom následuje práce s detaily, která vůbec není
jednoduchá, protože člověk má v určité chvíli dojem, že je socha hotová, ale
pak se na ni podívám z druhé strany a opět beru dláto do ruky a pokračuji.
Dřevo je navíc úžasné v tom, že není dokonalé. Má v sobě suky,
nepravidelnosti, praskliny, ale to vše je právě krásné, to nijakým způsobem
nezakrývám, protože právě tyto kazy, jak by si někdo mohl myslet, nejsou
závadou, ale hodnotou materiálu.
Hodně tvých věcí vídáme při Zahradních slavnostech, zcela přirozeně se
staly součástí zámecké zahrady, známe tvé loutky. Jak ses dostal k této
tvůrčí práci. Kde je počátek?
Počátek je, jak to často bývá, již v dětství. V naší ulici jsme byli parta kluků,
jeden z nás, Standa Hahn, uměl nádherně modelovat postavy indiánů.
Všichni v té době jsme hltali mayovky, hráli jsme si na indiány a snažili jsme
se dělat podobné figurky jako Standa. Kostru jsme si udělali z drátu a pak
tvořili postavu. Když jsem se později učil na truhláře, chtěl jsem přestoupit na
řezbáře, ale bohužel brali jen jednoho z ročníku, takže šance byly minimální.
K té skutečné řezbářské práci jsem se dostal pořádně až tady v léčebně.
Pověz nám něco víc o své práci, málokdo si ji umí představit.
V léčebně působím již od roku 1997 a pracuji na ergoterapii, což je léčba
prací. Nyní mám dvě dílny, řezbářskou a hrnčířskou, v budově
rekonstruovaného špejcharu. Naši pacienti pracují s různými materiály, ke
mně většinou přicházejí ti skutečně zruční. Mám výhodu v tom, že ta má
skupina, maximálně šest lidí, je obvykle stabilní, členové se tak často nemění,
a proto mám možnost je více poznat, přivést je k té práci, mnozí z nich jsou
skutečně téměř samostatní a je vidět, že je to doopravdy baví.
Jak poznáš, že se hodí k řezbářské práci?
Mám takový svůj malý test. Vezmu prkno, vyříznu rybu a pak chci, aby byly
oblé hrany. Dám jim dláto a za pár minut vidím, co zvládnou. Podle toho jim
připravuji práci. Je třeba, aby je bavila, aby byli úspěšní, aby svůj úkol zvládli.
Víme, že své výrobky vystavujete a také prodáváte.
Ano, jezdíme po ústavech, kde se pořádají tyto akce. Například v Ústí nad
Labem se vystavovaly výrobky z 39 zařízení. My jsme jediná léčebna, která
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vystavuje různé druhy výrobků, neděláme série. Přiznám se, že to by mě ani
nebavilo, udělám jednu věc a už myslím na další, jinou, novou.
S jakým dřevem nejraději pracuješ?
Samozřejmě je nejlepší lípa, ale dá se dělat i s jiným materiálem. Hodně
záleží na nářadí. Používám sochařská dláta, jejich cena je sice vyšší, ale jsou
velmi kvalitní. Při práci na jedné věci je stačí nabrousit jenom jednou. Jsem
rád, že s tím nemáme žádný problém, pan ředitel nám dobrá dláta koupí.
Máš nějaký sen? Co bys chtěl ještě vytvořit?
Jeden by tu byl – mořská panna, ale stále ještě jsem nepotkal to správné
dřevo, abych se podíval a řekl si – to je to pravé pro mořskou pannu.
Možná by mělo být vyloveno z vody, co myslíš?
Náhodou vím, že dubové dřevo ze starých mostů, které bylo pod vodou, je
úžasným materiálem. Je to už skoro kámen. Kdoví, třeba se mi to jednou
podaří.
Petře, dovol, abych ti popřála hodně nápadů, stálou inspiraci a hlavně,
ať tě tvá práce, která je tak tvořivá a prospěšná, stále baví.
Děkuji za rozhovor.
Marie Vránová
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ŠKOLA MÁ NAROZENINY
Všichni ji známe – stojí
v Kryrech, v ulici Komenského,
nápadná
svým
zajímavým
průčelím. Její podoba se během
let značně změnila, ale pro
většinu z nás z naší obce je to
škola, kam jsme se denně po
ukončení školy obecné nebo jak se říkalo později - po
absolvování prvního stupně
dopravovali vlakem, autobusem,
a kdysi dávno také pěšky.
Byli jsme tzv. přespolní žáci a
bylo nás dříve opravdu hodně,
protože v obci tehdy fungovaly
dvě školy – v Petrohradě a
v Černčicích. Pamatuji si často
tak přeplněný autobus, že
mnohokrát to vypadalo, že
někteří musí zůstat na zastávce.
Před čtyřiceti lety jsem z této
školy odešla, abych se pak opět
vrátila jako učitelka.
Ty roky strávené v naší škole už
ani nepočítám, ale stejně jako
vy, kteří jste kryrskou školu
navštěvovali,
mám
plno

vzpomínek. Proč to píšu?
Kryrská škola v příštím roce
2012 slaví své velké narozeniny
– 100 let. Tato výjimečná
událost se stala pro nás
příležitostí připravit celoroční
projekt a závěrečnou oslavu,
která proběhne v červnu. Tento
projekt s názvem ŠKOLA MÁ
NAROZENINY byl slavnostně
zahájen 25. listopadu odhalením
velkého dortu, na který si každá
třída bude během roku dávat
svíčky za splnění malých dárků
věnovaných své škole k jejím
významným
narozeninám.
Každý měsíc jeden dárek od
deseti tříd, to znamená, že do
června bude na dortu přesně sto
svíček.
Jaké dárky dávají děti své
škole? Například uklízejí třídu,
dělají výzdobu, kreslí obrázky,
vymýšlejí básničky i písničky,
hrají divadlo pro jinou třídu,
připravují program pro ostatní,
snaží se udělat školu krásnější.

Máme před sebou hodně práce, hledáme staré fotografie,
předměty a věci týkající se kryrské školy, vzpomínky a památky.
Obracíme se i na vás, čtenáře Lunarie, i vy jste chodili do této
školy. Pokud byste mohli něco půjčit, přineste to prosím mně,
pošlete po dětech nebo sami dovezte do školy. Budeme vděčni za
každou maličkost vztahující se ke kryrské škole.
Předem děkuji. M. Vránová
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Katka Černá se svou spolužačkou Terezou
dává první svíčky na narozeninový dort,
který je výsledkem výtvarné práce deváté třídy.
Nebojte se, k požáru nedojde,
protože papírové svíčky nikdo zapalovat nebude.
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O DARECH NEJVĚTŠÍCH
Skromní lidé neradi o sobě mluví, protože jsou skromní, a to, co dělají
pro jiné, obvykle pokládají za záležitost zcela běžnou, samozřejmou a
přirozenou. O jejich konání se tak dovídáme čirou náhodou či
prostřednictvím jiné osoby. Být bezpříspěvkovým dárcem krve však
není věc samozřejmá a běžná, vůbec ne náhodná, a tak jsme se
z určitých zdrojů dozvěděli, že pan Josef Pták obdržel Zlatou
Janského plaketu za 40 bezpříspěvkových odběrů krve. Tato ocenění
byla dárcům předána 24. listopadu v Podbořanech v Národním domě
za účasti podbořanského starosty pana Reindla, zástupkyň VZP a
zástupkyň Červeného kříže.
Pamatujete si, kdy poprvé jste daroval krev a co bylo impulsem
k tomuto rozhodnutí?
Bylo to v roce 1990. Moje žena měla nejdříve těžký porod, musela
dostat hodně krve, a pak když onemocněla a opět jí pomohla krev
někoho jiného, jsem došel k přesvědčení, že to musím nějakým
způsobem vrátit.
Kolikrát za rok chodíte k odběru krve?
Třikrát, čtyřikrát, pak se určitou dobu chodilo maximálně dvakrát,
protože se výrazně snížil počet dárců. Také jsem byl na tři roky
vyřazen, bral jsem určité léky, a tak nebylo možné krev dávat.
Můžete mi říci, jak to vypadá při předávání tohoto významného
ocenění?
Nemůžu, protože já jsem toto ocenění nikdy nepřebíral, ani v případě
Stříbrné Jánského plakety. Můj názor je ten, že když chci dát krev, tak
ji dám, a nic za to nechci. Pošlou mi to poštou a tak je to v pořádku.
Máte nějaké nepříjemné pocity při samotném odběru?
Nemám, je mi velice dobře, ale jsou lidé, kteří cítí slabost, únavu.
Možná je to tím, že stále sportuji, jsem aktivní, a tak se mé tělo s tím
tlakem vyrovnává velmi dobře. Mnozí dárci totiž v době, kdy se blíží
termín odběrů, pociťují zvýšený tlak související s potřebou odevzdání
toho určitého množství krve. Tělo je již na odběrech závislé, je jakoby
přeplněné.
Kolik krve se zpravidla dává?
Necelý půllitr, 400 mililitrů.
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Když je tělo zvyklé na pravidelné odběry, jak lze přestat?
Musí se postupně snižovat dávky.
Letos vám bylo padesát, jak dlouho ještě budete dárcem?
Pokud je člověk zdravý, může krev dávat ještě v šedesáti letech.
Doufám, že to tak u mě bude, protože bych rád dál pomáhal, ale
nejsem v Petrohradě sám. Vím, že dával krev Standa Vinš, Pepa
Bauer, Jirka Filip, Lenka Bláhová, možná další, o kterých nevím. O
tom se většinou nemluví. Prostě to tak je.
Jsem ráda, že jste nám alespoň trochu přiblížil to, co je pro nás
poněkud neznámé, děkuji za rozhovor a přeji vám i dalším
dárcům toho nejcennějšího, co člověk potřebuje k životu, hodně
zdraví, pohody a víry v lidské dobro.
________________________________________________________
KDO BYL JAN JANSKÝ?
Prof. MUDr. Jan Janský, český neurolog a psychiatr, který roku 1906 jako jeden
z prvních popsal dělení lidské krve do čtyř základních typů. Propagátor
dárcovství krve, na jehož počest je dárcům v ČR udělována Medaile prof.
MUDr. Jana Janského.
Hlavní příčinou neúspěchu transfúzí v té době byla neznalost krevních skupin.
V roce 1901 uveřejnil Karl Landsteiner práci, v níž rozdělil lidskou krev do tří
skupin na základě vyšetření malé skupiny osob, když mísil krvinky a séra všech
vyšetřovaných. O rok později však vídenští lékaři A. Decastello a A. Sturli
pozorovali případy, které neodpovídaly žádnému ze třech Landsteinerových
pravidel. Landsteiner neobjevil čtvrtou skupinu z jednoduchého důvodu - žádný
z jeho vyšetřovaných totiž tuto skupinu neměl.
V roce 1907 Jan Janský klasifikoval všechny čtyři krevní skupiny v práci
Hematologická studie u psychotiků. Krevní skupiny označil římskými číslicemi
I, II, III, IV. Ve třicátých letech byly krevní skupiny všeobecně označovány
velkými písmeny A, B, AB a O.
Teprve po využití tohoto objevu se transfúze mohly stát přiměřeně bezpečným
lékařským zákrokem. Nedůvěra k transfúzi byla však v době objevu krevních
skupin tak hluboce zakořeněna, že nesmírný význam tohoto objevu nebyl
doceněn.
V roce 1921 americká lékařská komise uznala světovou prioritu tohoto
objevu – přiznala jej Janu Janskému před rakouským lékařem K.
Landsteinerem, který sice krevní skupiny objevil dříve, ale rozlišil jen tři.
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JAK JSME BYLI V BETLÉMĚ

Již několik let se v naší obci rozsvěcují vánoční stromky tiše, klidně a téměř
nenápadně. Letos poprvé se tato událost stala sváteční slavností, která se
uskutečnila v prostředí školní zahrady jako milé a laskavé setkání všech lidí
od těch nejmenších až po nejstarší občany. Každé takové setkání se musí
důkladně připravit, promyslet, naplánovat a samozřejmě přitom využít pomoci
těch, kteří jsou ochotní a mají sami z toho radost. O strom se postarala obec,
ale ostatní bylo záležitostí učitelek, vychovatelek a pracovnic školy a
samozřejmě všech dětí a jejich rodičů, bez nichž by tento večer určitě nebyl
tak krásným svátkem.
V pondělí 28. listopadu, den po první adventní neděli, se již před pátou
hodinou odpoledne všichni pomalu scházeli před školou, kde byl postaven
velký stan. Tam se prodávaly adventní výrobky dětí a jejich učitelek. Mohli
jsme obdivovat pestrou nabídku výtvarných nápadů od adventních věnců,
svícnů, malých i větších dekorací, ozdob, přáníček atd. Samozřejmě
nechyběly nádherné perníčky, jejichž tvůrcem je paní Lenka Bláhová. O ně
byl veliký zájem především mezi dětmi, které je hned ochutnávaly.
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Součástí slavnosti se
stala také výstava
vánoček a pečiva, pro
kterou tyto všechny
exponáty připravily,
napekly a pěkně
nazdobily maminky a
babičky dětí. Nebyla
to však obyčejná
výstava, protože se
tyto veškeré voňavé
kousky rozkrájely a
nabízely k ochutnání.
Chtěli bychom velmi
poděkovat za pomoc
při této výstavě paní
Daně Ďopanové
Ludmile Houškové
Jitce Dondové
Lence Bláhové
Jitce Idžakovičové
Anně Kailové
Marcele Klykorkové
Janě Zemanové
Ivaně Hůrkové.
Paní Alena Habrová upekla štrúdl, Ivana Hečková cukroví a Irena Dáňová
perníčky. Vše bylo ochutnáno a chváleno. Máme radost, že se první výstava
tohoto druhu v naší obci podařila. Ještě jednou děkujeme.
U stanu jsme se ještě také mohli osvěžit a zahřát. Podával se čaj, grog a
svařené víno, což bylo po setmění a v chladu velmi příjemné. Obsluhovaly
nás usměvavé prodavačky v kouzelných blikajících čepičkách. Když si je
sundaly, byly to opět naše známé paní učitelky, vychovatelky a paní kuchařka
ze školy.
V sedmnáct hodin jsme se od stanu přesunuli na zahradu, kde se děti s paní
učitelkou Soukupovou chystaly ke svému adventnímu vystoupení – náhle
jsme se ocitli v Betlémě. Po trávníku se rozeběhly malé ovečky a beránci,
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andílci, pastýři a pod zatím setmělým stromem tiše stála svatá rodina – Marie,
Josef a v jesličkách spal Ježíšek.
Paní učitelka nás přivítala, představila nám program, a když se ozvaly první
úryvky Rybovy mše, začalo nádherné dětské představení plné radostného
pohybu, tance mezi stromy, na kterých visely zlaté hvězdy lehce se třpytící ve
světle lampy. Děti nám předváděly jednoduchý příběh o narození Ježíška a ty
jejich bílé postavičky působily na nás diváky jako malý zázrak. Ano, právě
v tom je laskavost a krása této slavnostní události, ty dětské tvářičky plné
nadšení a radosti z úžasného zážitku, který jako kouzlo vniká do našich srdcí
a pak přichází dojetí a slzy. Bylo to nádherné, kouzelné a tajemné, jak všichni
pomalu a tiše přicházeli k Ježíškovi, aby se mu poklonili…
V tu chvíli se poprvé na tomto místě rozzářil vánoční strom a děti se daly do
zpívání těch nejznámějších koled. Všichni jsme zpívali a bylo to krásné.
Málokdo hned po představení odcházel domů, nastal čas pro setkání,
povídání, ochutnávání vánočních dobrot. Na obloze zářil úzký srpek měsíce,
dokreslující tajemnou a sváteční atmosféru pondělního podvečera.
Děkujeme všem, kteří pro nás připravili tento zážitek, tuto radost, tento dar a
zároveň věříme, že se v naší obci vytvořila opět nová tradice.
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VÁNOČNÍ OMALOVÁNKY PRO DĚTI

Poděkování
V pondělí 28.11.2011 byl slavnostně rozsvícen adventní strom u
školy v Petrohradě. Této malé slavnosti se účastnilo mnoho
obyvatel naší obce i několik z okolních obcí. Velký dík za zdařilou
akci patří všem zaměstnancům školy, dětem a žákům školy,
zaměstnancům Obce Petrohrad, panu Šáchovi, paní Anně Kailové
za pomoc při přípravě vánočních dekorací, ostatním rodičům za
přípravu kostýmů a všem přítomným za vytvořenou vánoční
atmosféru. Zvláštní dík patří všem autorkám vánoček, závinu,
vánočního cukroví a perníčků, jejichž množstvím jsme byly
potěšeny a mile překvapeny. Všechno pečivo bylo velmi zdařilé a
chutné, o čemž se mohli přesvědčit všichni, kteří při slavnosti
ochutnali.

Ivana Hůrková, řed. školy
ŠKOLSKÁ RADA
V říjnu proběhly volby do školské rady, jejími členkami jsou:
Za obec paní J. Dondová, J. Idžakovičová. Za rodiče paní L. Bláhová
a J. Talhoferová. Za pedagogy paní Z. Höbeltová a M. Chaloupecká.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
V pondělí 5.12.2011 jsme byli
jako každý rok pozváni na
Mikulášskou
besídku
do
Psychiatrické léčebny. Klienti
léčebny si pro nás připravili
loutkovou pohádku o Sněhurce,
která zaujala všechny děti.
Neméně zdařilá byla i ostatní
vystoupení – pohádka o
Popelce, hraní koled na flétnu a
saxofon. Naši žáci tančili
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klasické tance, cvičili zumbu,
hráli na flétny, recitovali a
zpívali. Na závěr Mikuláš
s čerty a anděly obdarovali děti
mikulášským balíčkem, plným
dobrot. Tato setkávání se stala
již pěknou a příjemnou tradicí,
za kterou jejich organizátorům
děkujeme.
Ivana Hůrková, ředitelka školy
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Z kroniky obce …
Dovoluji si tvrdit, že jen málo lidí dnes ví, že zámek v Petrohradě měl být po 2.
světové válce přebudován na léčebnu pro nemocné tuberkulózou a že později,
kdy zde již byla psychiatrická léčebna, měla být v části zámku zřízena i střední
zemědělská škola. V archivech se o tom nechají nalézt úřední dokumenty.
Po válce byl zámek spravován ministerstvem zemědělství. V roce 1946 byl
převeden na ministerstvo zdravotnictví. Uvádím dopis ministerstva zdravotnictví
ministerstvu techniky vydaný v této souvislosti.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ, Praha III, Sněmovní 4
IIb/2 – 8029-1946
Praha , dne 23. října 1946
Věc: Adaptace zámku v Petrohradě pro léčení tuberkulosních
Ministerstvu techniky Praha.
Dodatkem ke zdejší zprávě a žádosti ze dne 12. října 1946 čj.
IIb/2-7653-1946 sděluje Vám ministerstvo zdravotnictví, že
ministerstvo zemědělství dekretem ze dne 7. října 1946 přidělilo dle
§7,odst.4, dekretu číslo 12/1945 do držby čsl. státu zámeckou budovu
Petrohrad spolu se všemi příslušnými nemovitostmi – ministerstvo
zemědělství dekretem čís. 438.5650/46-IX/A ze dne 7. října 1946
předalo budovu do správy a užívání ministerstva zdravotnictví.
V podmínkách dekretu ministerstva zemědělství neuloženo
udržovati budovu i park v dobrém stavu pod dohledem Státního
památkového úřadu v Praze a též veškeré adaptace vnější i vnitřní lze
prováděti jen po předchozím souhlasu Státního památkového úřadu.
Ježto potřeba této budovy pro účely léčby tuberkulosy je velmi
naléhavá, opětuje ministerstvo zdravotnictví svoji žádost, aby
adaptace budovy pro účely léčebné byla provedena pokud možno již
v jarních měsících r. 1947.
V rámci dvouletého plánu bylo uloženo ministru zdravotnictví,
aby provedl opatření na zlepšení hygieny na vesnicích. Jedním
z nejdůležitějších úkolů je odstranění zdrojů nákazy a jejich asanace.
Též chronikové – tuberkulotikové – jsou zdrojem nákazy, kteří
ohrožují zdraví spoluobčanů. V léčebně v Petrohradě bude prováděna
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jak chirurgická léčba, tak léčba prací a příprava pro umístění
nemocných do pracovních osad v okrese kraslickém.
Adaptaci zámecké budovy k naznačeným úkolům nutno tudíž
provésti v době pokud možno nejkratší a ministerstvo zdravotnictví
žádá, aby v rámci položky udržování státních budov bylo pamatováno
na tyto nutné adaptační práce.
Za ministra: Dr. Šťastný v. r.
P. S. V dokumentu mne velmi zaujala zmínka o vytváření pracovních
osad pro lidi nemocné TBC. Pro dnešní chápání léčebných procedur
se to zdá přinejmenším divné a vybavuje se, z učebnic dějepisu známý,
popis středověkých „izolačních osad“ pro nemocné nakažlivými
nemocemi. Zřejmě ve zdevastované Evropě v době po 2. světové válce
nebyla jiná cesta jak situaci řešit. Pro nemocné TBC měla být i
v osadách zajištěna tehdy dostupná lékařská péče.
V květnu roku 1951 vydává Okresní národní výbor v Podbořanech
rozsáhlý Výměr č. j. XI/1-7II.2-1951-St., ve kterém sděluje
Stavebnímu podniku hlavního města Prahy, Masná 16, Praha I.
technický popis prací na přebudování zámku v Petrohradě. Stavební
práce mají upravit zámek pro potřeby Státního výcvikového střediska,
které by sloužilo Státnímu úřadu pro tělesnou výchovu a sport.
Středisko by sloužilo „všem sportovním možnostem vyžadujícím
tělovýchovu a sport“.
Další dokument je z roku 1956. Z něho se dovídáme o dalších
záměrech na využití zámeckých prostor.
Odbor kultury rady krajského národního výboru
v Karlových Varech
Č. j. kult. – 3886/56
Karlovy Vary 21. 12. 1956
Věc: zámek Petrohrad, okres Podbořany- využití zámku
Vyřizuje: Macháček
Odbor průmyslu rady KNV, krajská dislokační komise
V zámku Petrohrad, okres Podbořany je nyní umístěna
psychiatrická léčebna. Dne 16. 11. 1956 byla na MNV v Petrohradě
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projednávána otázka jeho dalšího využití a dle informací má být
v něm umístěna zemědělská škola. Dle našeho názoru je využití pro
psychiatrickou léčebnu i pro zemědělskou školu nevhodné. Zámek je
význačnou architektonickou památkou v našem kraji a svojí
architekturou se řadí mezi nejvýznačnější památkové objekty v kraji.
Má bohatou uměleckou architekturu a vnitřní výzdobu. Dosavadním
způsobem využití je však zabráněno tomu, aby tato význačná památka
byla přístupná veřejnosti, aby sloužila účelům kulturním, což je
v dnešní době její prvořadou funkcí.
Odbor kultury nesouhlasí s tím, aby v zámku byly umístěny tyto
složky, a podává návrh, aby otázka jeho dalšího využití byla
přezkoumána, a žádá, aby sloužil účelům kulturníma předána do
správy odboru kultury KNV v Karlových Varech. Navrhujeme, aby
zámek byl využit jako kulturní dům a umístěno v něm okresní
vlastivědné museum pro okres Podbořany, jehož sbírky jsou dosud
pouze provizorně umístěny na státním zámku v Krásném Dvoře.
Sbírky neslouží nikterak svému účelu, tj. poučení pro pracující,
protože zámek Krásný Dvůr má velmi malou návštěvnost vzhledem
ke své poloze. Rovněž zájem o musejní práci je v Petrohradě velký
naproti Krásnému Dvoru, kde jsou sbírky pouze uskladněny. ….Obec
Petrohrad má 654 obyvatel a nemá dosud žádné kulturní středisko a
není možné z finančních důvodů toto středisko v obci zřídit jako
novou stavbu. Kromě občanů Petrohradu sloužil by zámek i jako
kulturní středisko pro obyvatele okolních obcí. Tím by bylo dosaženo
toho, že bude tato kulturní památka zpřístupněna veřejnosti a bude
dosaženo jejího maximálního využití.
Kromě tohoto způsobu využití bude objekt sloužit jako středisko
pro pořádání školení jak volených funkcionářů, tak i pracovníků
jednotlivých úseků.
Podepsán vedoucí odboru kultury
Z dokumentu, starém přesně 55let, se dozvídáme, jaké záměry měly
státní orgány s petrohradským zámkem. Krátce na to se začala
připravovat a v roce 1960 se uskutečnila reforma státní správy, kraj
K. Vary i okres Podbořany zanikly a vše bylo zase jinak.
RNDr. V. Špilar, kronikář
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JAK TO VIDÍM JÁ
Kateřina Černá
Ještě než začnu svůj krátký článek, chtěla bych poděkovat p. Marii Vránové.
Nejen že je skvělá učitelka, ale je i výborná organizátorka a hlavně režisérka v
našem divadelním kroužku. Jsem velmi ráda, že kroužek vznikl, protože lepší
parta už se sejít nemohla! A určitě nejsem jediná, kdo by vám chtěl za tohle
vše poděkovat.

Zima klepe na dveře
A je to tady, nevíte, co myslím? Přece tu mrazivou, studenou
zimu. Abychom zimě pořád jen nekřivdili, tak si pod tím slovem
představíme co? No přece Mikuláše a čerty. Cože? Děti, že se bojíte?
Ach tak, přejdeme čerty a dostáváme se ke krásným Vánocům.
Domeček pokrytý blikajícími světýlky a provoněn vánočním
cukrovím. Za vším je těžká dřina, ale výsledek opravdu stojí za to.
Já osobně zde mám babičku p. Málkovou, je už starší, a proto
nezvládne všechen úklid sama, vždy k ní chodím a pomáhám jí.
Koho je mi ale líto, jsou starší lidi, kteří tady nemají své příbuzné,
žádné dcery, ani vnučky. Kdybych mohla nějak pomoci, tak velmi
ráda.
Už se těším na první sníh, první válení ve sněhu a ochutnávku
prvního voňavého cukroví. Vše to utíká jako voda…...

Po obloze chodí hodný pán,
je to dárků král.
Má zlatý kožíšek,
jmenuje se Ježíšek.
Jestlipak zavítá i k Vám?
Šťastné a veselé Vánoce :)
PŘEJE KATKA
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Obec Petrohrad

Usnesení
z 10. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 7.listopadu 2011
01/10/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/10/2011 Zastupitelstvo obce bere na vědomí výši poskytnuté dotace od Ministerstva
zemědělství ČR a ukládá starostce obce požádat ministra zemědělství o
výjimku v navýšení dotace o 20% a dále pak ukládá starostce obce oslovit
bankovní ústavy o finanční nabídky na úvěr k financování stavby
Kanalizace Petrohrad 2.etapa.
03/10/2011 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní
školy a Mateřské školy Petrohrad za školní rok 2010/2011.
04/10/2011 Zastupitelstvo obce volí členy školské rady při Základní škole a Mateřské
škole Petrohrad paní Jitku Dondovou a paní Jitku Idžakovičovou.
05/10/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely č. 1277 – trvalý travní porost
o výměře 9780m² firmě Petrohradská, společnost s r.o. za cenu
stanovenou znaleckým posudkem, veškeré náklady související s převodem
hradí kupující.
06/10/2011 Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na parcelu č.
1148 – orná půda o výměře 18 512m² k.ú. Petrohrad s firmou
Petrohradská, společnost s r.o. s podmínkou přístupu na pozemek v době
realizace stavby Kanalizace Petrohrad 2.etapa.
07/10/2011 Zastupitelstvo obce uvolňuje k prodeji parcelu č. 1297 – zahrada o výměře
310 m² v k.ú. Petrohrad.
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08/10/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění části parcely č. 506/1 v k.ú.
Černčice u Petrohradu, přesná výměra bude určena geometrickým plánem.
09/10/2011 Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce požádat o stavební povolení pro
oplocení školní zahrady.
10/10/2011 Zastupitelstvo obce neschvaluje uzavření smlouvy na dodávku turistických
známek.
11/10/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o
místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový
interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.

12/10/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o bezúplatné převody parcel
č.st. 216/1, parc.č. st. 216/2, parc.č. 718/6, parc.č. 718/8 a parc.č.1098 vše
v k.ú. Petrohrad od Pozemkového fondu ČR a ukládá starostce podat tyto
žádosti.
13/10/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej užitkového vozidla ultivar M24, SPZ
MOA 79-28 panu Ing.Ladislavu Petákovi za cenu 6.500,-Kč, náklady
spojené s převodem vozidla hradí kupující.
14/10/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění částky 30.000,-Kč na zabezpečení
příprav 5. Obecního plesu.
15/10/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 75.000,-Kč z fondu
T-Mobile na projekt „Naše náves“.
16/10/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup II.vydání knihy Z historie obcí
Petrohrad, Černčice a Bílenec v počtu 1000ks, prodejní cena se stanovuje
ve výši ceny nákupní.
17/10/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2011.

Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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Obec Petrohrad
Usnesení
z 11. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 7. prosince 2011
01/11/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/11/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Ministerstva zemědělství
ČR na akci Kanalizace Petrohrad II. etapa.

03/11/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely č. 1348 a parcely č. 1349
v k.ú. Petrohrad za cenu stanovenou znaleckým posudkem firmě
Petrohradská, společnost s r.o. Veškeré náklady spojené s prodejem hradí
kupující.
04/11/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na parcelu
č. 1393 v k.ú. Petrohrad s firmou Petrohradská, společnost s.r.o.
05/11/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely č. 1297 v k.ú. Petrohrad panu
Milanu Málkovi za cenu stanovenou znaleckým posudkem, veškeré
náklady spojené s převodem hradí kupující.
06/11/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části parcely č. 506/1 v k.ú. Černčice
u Petrohradu manželům Mgr. Marku Slámovi a Bc. Renatě Slámové za
cenu stanovenou znaleckým posudkem. Kupující nechá na své náklady
vypracovat geometrický plán na oddělení parcely, zaměření pozemku bude
provedeno za přítomnosti zástupce obce. Veškeré náklady spojené
s převodem parcely hradí kupující.
07/11/2011 Zastupitelstvo obce uvolňuje k prodeji část parcely č. 64/23 v k.ú. Černčice
u Petrohradu, výměra pozemku bude upřesněna dle geometrického plánu,
který na své náklady nechá vypracovat kupující.
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08/11/2011 Zastupitelstvo obce neuvolňuje k prodeji část parcely č. 639/23 v k.ú.
Petrohrad.
09/11/2011 Zastupitelstvo obce uvolňuje k prodeji pozemkové parcely dle záborového
elaborátu Ředitelství silnic a dálnic ( příloha dopisu čj. 11-34000/JK ze dne
25.11.2011) v k.ú. Petrohrad, Černčice u Petrohradu a Bílenec. Vzhledem
k probíhajícím komplexním pozemkovým úpravám dojde u některých
parcel ke změně čísla, poloha a rozloha pozemků však zůstane
zachována.
10/11/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2012 a to na
období od 01.01.2012 do 31.03.2012.
11/11/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2011.
12/11/2011 Zastupitelstvo obce stanovuje cenu pro prodej vytěženého dřeva
z obecních lesů následovně, tvrdé dřevo v ceně 500,-Kč za prostorový
metr a měkké dřevo v ceně 300,-Kč za prostorový metr.
13/11/2011 Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor zastupitelstva obce
k provedení komplexní analýzy podaných nabídek na pojištění obce.
Výsledek analýzy bude předán na dalším zasedání.
14/11/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení provozního příspěvku Základní
školy a Mateřské školy Petrohrad, příspěvková organizace pro rok 2011
o částku 1.750,-Kč

Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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Vážení spoluobčané, čtenáři Lunarie,
přejeme vám příjemné
a ničím nerušené prožití vánočních svátků,
šťastný vstup do nového roku 2012
a v něm mnoho zdraví, úspěchů a pohody.
Vaše starostka Jitka Dondová,
místostarosta Miroslav Vrána
a členové Zastupitelstva Obce Petrohrad
27/

CO PŘIPRAVUJE
MYSLIVESKÉ SDRUŽENÍ PETROHRAD
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ A RODIČŮ
NA MYSLIVNĚ
24. PROSINCE OD 9 HODIN DOPOLEDNE
PROGRAM:
Krmení zvěře v lese u krmelců
Jízda psím spřežením
Loutkové divadlo
Opékání špekáčků
Dětská diskotéka

POSLEDNÍ LEČ
14. LEDNA 2012
V RESTAURACI NA NÁVSI
16 – 17 HODIN slavnostní ukončení s výřadem zvěře - na návsi
19 HODIN
zahájení taneční zábavy
K tanci a k poslechu hraje DUO UNIVERSAL
VSTUPNÉ 100 Kč
BOHATÁ MYSLIVECKÁ TOMBOLA

JAK VYPADÁ ZÁVĚR ROKU
U NAŠICH FOTBALISTŮ
TABULKA

body

1. Sj. Chrášťany
2. So. Mšec B
3. TJ Šanov
4. FK Kněževes B
5. FALCO Kounov
6. Sokol Petrohrad
7. B. Lubná
8. TJ Roztoky
9. FC Hořesedly
10. ESTA Oráčov B
11. M. Hřebečníky
12. ČL Kolešovice B
13. So. Lodenice
14. FC Po Olešná B
15.TJ Slabce
16. FK Svojetín
NOVĚ SLOŽENÝ VÝBOR
Předseda: David Učík
Vedoucí mužstva: Josef Halámek
Jednatel: Josef Pták
Členové: Tomáš Halámek
Martin Domabyl
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Milé čtenářky a milí čtenáři,
Pokud jste při čtení předvánoční
Lunarie došli až k této poslední
stránce, jistě jste pochopili
záměr vydat ji jako dvojčíslo,
které se mělo stát malým darem.
Všechny články se tohoto
tématu
určitým
způsobem
dotýkají a já jsem velmi šťastná,
že se to podařilo, že slovo dar
nechápeme jako věc koupenou
v obchodě, ale jako krásu,
kterou nelze uchopit, ani
zaplatit, ani prodat, ale vnímat
srdcem. Vidíme radost v očích
obdarovaných dětí, ale také děti
nám darují nádherný zážitek.
Prožíváme chvíle společných
setkání se svými blízkými, se
svými sousedy a známými ze

stejné obce a víme, že to je také
dar, který má svůj smysl a
význam.
Přála bych
si,
abychom
nezapomněly na tyto okamžiky
společných radostí, ať jsme ve
škole, na hřišti, na taneční
zábavě, ať bloudíme lesem při
hledání čarodějnic či tančíme na
obecním bále, zpíváme při
kytaře nebo ochutnáváme guláš
z kotlíku nebo čerstvě upečenou
vánočku.
Věřím v této době, kdy končí
letošní rok, aby začal nový, že
se stále budeme takto vzájemně
obdarovávat při dalších a
nových setkáních. To přeji nám
všem…
Marie Vránová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v listopadu a v prosinci 2011
Wilhelmová Věra - Petrohrad
Seifertová Margareta - Černčice
Henlínová Marie - Petrohrad
Schimitzerová Jiřina - Petrohrad
Justrová Jaroslava - Černčice
Maco Emil - Petrohrad
Šidlichovský Miroslav - Bílenec
Filip Jiří – Černčice
Narození:
Michaela Dondová - Petrohrad
Květuše Škopková - Petrohrad
Margita Kinská - Černčice
Marie Macková - Petrohrad
Marie Matějková - Petrohrad
Ladislav Henlín - Petrohrad
František Wágner - Petrohrad
Václav Bláha - Petrohrad
Alexandr Bláha - Petrohrad
Jaroslava Moravcová - Petrohrad
Vlasta Ritterová - Petrohrad
Eva Wágnerová - Petrohrad
Narození:
Eva Heikerová - Petrohrad
Úmrtí:
Jaroslav Lanc - Petrohrad
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