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

Milé čtenářky a milí čtenáři,
je čtvrtek, osm hodin večer, zasedla
jsem k počítači, ale ještě před
chvilkou se mi podařilo udělat
v paprscích zapadajícího slunce
fotografii nádherné jarní přírody.
Nedávno kdosi v rádiu řekl, že má
rád květen, ale mnohem více miluje
duben, protože nastává doba
rašení, doba úžasné proměny
krajiny chystající se do plného
květu. Já mám stejný pocit a letošní
duben nám skutečně nabídl řadu
aprílových situací, a tak k té
očekávané proměně dochází
pomalými krůčky. Tedy tak, jak to
má být. Krajina nabírá dech a den
ode dne je krásnější a barevnější.
Nevadí, že prší, že ještě mrzne a
že dnes byl téměř letní den – to vše
je záležitost přírody, která má právo
chystat překvapení.
A jaké překvapení přinesl tento
měsíc vám? Či snad uplynul tak
rychle a nezajímavě, že máte pocit,
že se nic zvláštního nestalo? Ptát
se na překvapení nemá smysl,
protože vy se nenecháte ničím
překvapit? Někdy se člověk musí
opravdu zamyslet, aby si dokázal
na tyto otázky odpovědět. Překvapí
nás to, co nečekáme, někdy je to
letní vedro, jindy prudký déšť či
1/

návštěva, někdy nás ale překvapí
úsměv na tváři člověka, dobré slovo
nebo nečekaná pomoc. Tyto
okamžiky jsou mnohem hřejivější a
laskavější než síla jarního slunce,
neboť pronikají do našeho srdce a
trvale v něm zůstávají.
Tak jako hledáme krásný záběr pro
svou fotografii, tak bychom se měli
umět rozhlédnout kolem sebe,
abychom viděli mnohem více
úsměvů, slyšeli mnohem více
dobrých slov a uměli přijmout
nabízenou pomoc. Určitě nás
překvapí, že je všeho mnohem
více, než si myslíme, ale je třeba to
vnímat, dívat se, naslouchat…a pak
si v duchu pro sebe poděkovat za
to, že ten svět kolem nás není tak
špatný, jak by se mohlo na první
pohled zdát.
Na nás záleží, co chceme vidět a
slyšet, my si vybíráme svůj záběr
pro svou fotografii. Na nás všech
skutečně hodně záleží, a proto vám
všem přeji to nejkrásnější jaro plné
příjemných a milých překvapení.

Marie Vránová

KRÁSNÝ POZDRAV ZASÍLÁ VŠEM VAŠE PŘÍRODA

2/

INFORMACE Z ÚŘADU
KANALIZACE PETROHRAD II. ETAPA
Stavební firma Jaroslav Oršuliak, a.s. pracuje v Petrohradě dle daného harmonogramu,
dohled nad jejich prací je pravidelně vykonáván při kontrolních dnech, na které jsou zváni
zástupci stavebního dozoru SČVK,a.s. i stavební firmy. V průběhu stavby zatím nedošlo
k neřešitelným problémům.
Pokud byl při stavbě nečekaně narušen přívod pitné vody u několika nemovitostí,
v průběhu dne bylo vše dáno do pořádku. Firma také musela řešit povrchovou dešťovou
kanalizaci, která se nacházela přímo v trase nově budované kanalizace. Tu na některých
místech vyjmula a nahradila jinou ve výškách a spádech, které odpovídají předpisům.

Projekty na domovní přípojky, které realizoval za přítomnosti
občanů pan Roman Hladík, jsou k dispozici na Obecním úřadě
v Petrohradě. Občané si je mohou vyzvednout proti podpisu.
Obec Petrohrad v nejbližších dnech zajistí podání žádosti o stavební řízení na Městský
úřad Podbořany.

NÁVES PETROHRAD
MÍSTO PRO TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU A OBČANSKÉHO DIALOGU
Bývalá hasičská nádrž je již plně zavezená, terén je urovnán a tráva je zasetá. Již dnes
využívají prostor návsi někteří lidé k odpočinku a k posezení, děti potom k různým hrám.
Nyní by mělo dojít k výběru herních prvků. Aby nemuseli nad vhodností oslovené firmy
uvažovat jenom zastupitelé, budou některé návrhy herních prvků vybraných pro naši
náves předloženy nejen dospělým obyvatelům, ale především dětem, které si budou
moci tyto návrhy prohlédnout a rozhodnout se, která z možností se jim líbí. To proběhne
v rámci SVÁTKU PETROHRADSKÝCH ČARODĚJNIC – V SOBOTU
5. KVĚTNA NA HŘIŠTI V PETROHRADĚ OD 14 HODIN.
O konečné podobě definitivně rozhodne Zastupitelstvo Obce Petrohrad a poté nebude
nic bránit vlastní instalaci prvků.

Slavnostní otevření návsi je plánováno na 30. června 2012, kde svou
výraznou pomoc přislíbili místní hasiči a pracovnice školy a obce.
FINKLŮV RYBNÍK
ČESKÝ STÁT JIŽ O NĚJ NEMÁ ZÁJEM
Bývalá ozdoba kraje začíná být ostudou! V půli loňského roku jsme s nadšením přijali
zprávu, že se s rybníkem začne konečně něco dít. Očekávali jsme vypuštění,
zprovoznění stavidel a odstranění sedimentů.
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V současné době se již podařilo rybník vypustit. Povodí Ohře, s.p., které správu nad
vodním dílem převzalo po Zemědělské vodohospodářské správě, opravilo i stavidla,
potok byl odkloněn do koryta mimo rybník, byly vykáceny stromy, které ohrožovaly vodní
dílo, a nyní řeší problém špatně funkčního požeráku (nejnižší bod pro odtok vody
z rybníka, toto potrubí je ještě dřevěné).
Povodí Ohře,s.p. informovalo Obec Petrohrad o možnosti změny správce vodního díla.
Na telefonický dotaz směrovaný k řediteli podniku bylo sděleno, že tímto jsou vyčerpány
současné finanční možnosti k opravě rybníka a po opravě požeráku bude rybník
z pohledu technicko-bezpečnostního dohledu v pořádku a nic nebude bránit jeho
napuštění. Bahno však zůstane tam, kde nyní je!
Obec Petrohrad obdržela písemnou informaci, že Povodí Ohře, s.p. po konzultaci na
Ministerstvu financí ČR uvažuje o prodeji vodního díla obálkovou metodou. Tento
uvažovaný záměr se z hlediska práva vůbec nelíbí OÚ Petrohrad, a tak tuto záležitost
budeme řešit na úrovni Zastupitelstva Obce Petrohrad. Jsme přesvědčeni, že vlastníkem
Finklova rybníka včetně ostrova je Obec Petrohrad.
(informace podala
paní starostka Jitka Dondová s panem místostarostou Miroslavem Vránou)

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 28. dubna se
na Obecním úřadě
v Petrohradě
uskutečnilo
tradiční
vítání nových občánků.
Tentokrát
pozvání
přijaly dvě slečny – Eva
Heikerová a Michaela
Dondová. Obřadu se
zúčastnili jejich rodiče a
příbuzní, o kulturní
vystoupení se postaraly
děti z naší školy.
Oběma novým občankám přejeme krásný život, starostlivé rodiče a
hodně zdraví a štěstí.
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ŠKOLA MÁ NAROZENINY
Jak už jsme se v Lunarii zmiňovali, Základní škola v Kryrech letos
slaví své velké narozeniny. Od jejího založení uplynulo sto let a to
je důvod k setkání s bývalými žáky, pedagogy, zaměstnanci a
veřejností. Celý školní rok probíhají nejrůznější přípravné akce a
činnosti, jejichž vyvrcholením bude narozeninová oslava, která se
uskuteční v sobotu 23. června dopoledne v prostorách školy a
odpoledne a večer bude pokračovat kulturním programem na
nádvoří a na dalších místech kolem školy.

Milé čtenářky a milí čtenáři,
máte doma staré fotografie, učebnice, sešity
či jiné předměty související s kryrskou školou?
Mohli byste je zapůjčit k chystaným výstavám,
kde budou pod dohledem a ochranou?
Prosím, přemýšlejte o tom,
přivítáme každou pomoc i nápad.
DĚKUJEME.
5/

Ve čtvrtek 26. dubna proběhl v kryrské škole projektový den, kdy do školy byli
pozváni bývalí absolventi a přátelé školy, aby se s dětmi podělili o své
zkušenosti, zážitky anebo je naučili něčemu novému. Starší děti si povídali
s bývalým ředitelem Mgr. Kamilem Krausem, jiná skupina žáků poznávala svět
s panem ing. Nesvadbou a třetí skupina besedovala s účastníkem Arény
národů, Milanem Rubínem. Děti z prvního stupně prožily dopoledne plné
sportovních a výtvarných činností – učily se s paní Kudrnáčovou vyrábět růže
z papíru a druhou výtvarnou aktivitou byla práce s keramickou hlínou.
11Již před osmou ráno přijeli do
školy v Kryrech ergoterapeuti
z blízké Psychiatrické léčebny
v Petrohradě,
aby
dětem
předvedli
zajímavou
práci
s keramikou a zároveň jim
umožnili vytvořit si vlastní
výrobek. Škole byla dokonce
nabídnuta možnost vypálení
těchto
předmětů.
Našimi
příjemnými hosty byla paní
Marie Ritterová a pan Petr Kunc,
oba samozřejmě bývalí žáci naší
školy. Pracovali s dětmi v našem
ateliéru od osmi hodin až do půl
jedné odpoledne. Během této doby se v jejich laskavé péči vystřídalo
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šest tříd a všem věnovali maximální
pozornost. Jak sami řekli, bylo to náročné,
protože jsou zvyklí pracovat s menším
počtem lidí a jiným způsobem, ale na
druhou stranu je potěšil a překvapil
neobvykle velký zájem dětí, které
s nadšením sledovaly jejich pokyny a rady
a všechny si chtěly vyzkoušet možnosti
tvořivé práce s hlínou, s tvarem a
s hrnčířským kruhem. 11Pan Kunc zaujal
kluky hrnčířským kruhem, kdy z kusu hlíny
jako zázrakem vzniká nádherný tvar džbánku či
jiné nádoby. „Kluci ke mně!“ řekl a už z jeho
rukou nespustily oči.
Náš ateliér se ve čtvrtek dopoledne
stal tvůrčí dílnou s příjemně
pohodovou atmosférou. Děti pod
vedením zkušených terapeutů
prožívaly radost z tvořivé práce,
jejímž
výsledkem
je
vlastní
umělecké dílo, které si po usušení a
po vypálení v keramické peci
v Psychiatrické léčebně mohou
odnést domů. Nadšené nebyly
jenom děti, ale také paní učitelky
velice pozitivně hodnotily laskavý a
trpělivý přístup obou hostů k našim
dětem. Proto dovolte, abych touto
cestou poděkovala panu řediteli
Ing. Ladislavu Henlínovi za to, že
nám umožnil uspořádat tuto akci,
která určitě, jak se sám vyjádřil,
nebude poslední, a paní Ritterové
a panu Kuncovi za vytvoření
nádherného dopoledne, na něž
budou dívky a chlapci z kryrské
školy určitě vzpomínat. Děkujeme.
MARIE VRÁNOVÁ
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Zprávy ze školy v Petrohradě
Plavání
Také v letošním školním roce děti ze
ZŠ a MŠ Petrohrad absolvovaly
plavecký a předplavecký výcvik.
Účastnilo se 18 žáků ZŠ a 5 dětí MŠ.
Výuka probíhala pod vedením
zkušených učitelek plavání Plavecké
školy Marco Rakovník. Z důvodu
zdražení dopravy, kterou hradí
rodiče žáků, byla rozdělena do pěti
dvouhodinových
lekcí.
Každý
čtvrtek se děti do vody těšily, nejvíc
ale na poslední 19. dubna, kdy měly
více času na hraní ve vodě,
vyzkoušely si i vířivou koupel a
dostaly
Mokré
vysvědčení
s pěnovým zvířátkem podle své
výkonnosti – želvu, mořského
koníka, delfína, žraloka, hvězdici.

Divadlo
Divadelní představení konaná v naší
škole již pravidelně se uskutečnila i
v měsících březnu a dubnu.
V březnu v Pohádkovém hádání
princezna ve velmi krásných
princeznovských
šatech
děti
vyzkoušela nejen ze znalosti
pohádek, ale také ze slušného
chování - seznámila je s dvorní
etiketou, učila je tančit menuet.
Rytíři bojovali s drakem a dvorní
dámy se procházely se slunečníkem.
Uskutečnila se čtenářská beseda
s Táňou nad knihami z nakladatelství
Thovt. Knihy měly děti k dispozici
celý měsíc – mohly si je prohlížet,
číst. V první části besedy hovořily o
knihách obecně, v druhé části hrály

hru s úkoly, jejichž řešení nalezly
v určených knihách. Přestože hledaly
dobře, vyhrát mohla jen jedna
pirátská loď, která jako první
dorazila na ostrov a piráti našli
poklad v podobě drobných dárků.
Také malí piráti z dalších dvou
pirátských lodí byli za svou snahu
odměněni. V dubnu se děti podívaly
do Austrálie prostřednictvím divadla
Letadlo. Seznámily se zde s koalou,
klokanem,
papouškem
kakadu,
králíky a způsobem jejich života.
Poznaly také Operu v Sydney,
australskou poušť i úrodné nížiny. I
tentokrát se děti zapojily do děje – ať
už jako piloti a pasažéři letadla,
papouškův pěvecký sbor či klokani
při klokaních závodech.
Už se
těšíme, až se na podzim vydáme do
Afriky.

Prevence
27. 3. policista PČR KŘ policie
Ústeckého
kraje
Preventivně
informační skupiny Louny por. Ing.
Tomáš Krupička besedoval s dětmi
na téma šikana. Seznámil je
s pojmem šikana, jak se proti ní
bránit a jak jednat s cizí osobou.
Názorně vysvětlil pojmy, promítl
dva krátké filmy a o daném tématu
s dětmi hovořil. V další části s žáky
besedoval na téma bezpečnost
chodců v dopravním provozu.
Cílem
projektu
je
vysvětlit
mezilidské vztahy a ukázat, jak
chování dětí v raném věku může mít
následky v dospělosti.
Ivana Hůrková, ředitelka školy
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Kulturní komise Obce Petrohrad
zve

všechny čarodějnice, ježibaby,
kouzelnice a čaroděje
na tradiční

SVÁTEK
PETROHRADSKÝCH ČARODĚJNIC

CO VÁS ČEKÁ?
CESTA KOUZELNÝM LESEM
A DALŠÍ MIMOŘÁDNÁ
PŘEKVAPENÍ
SOBOTA 5. KVĚTNA
OD 14 HODIN
NA HŘIŠTI V PETROHRADĚ

Kulturní komise Obce Petrohrad
pořádá

MÁJOVOU ZÁBAVU
V PÁTEK 11. KVĚTNA
OD 20 HODIN

NA NÁVSI
VSTUP – 50 KČ

K TANCI A K POSLECHU HRAJE
Jiří Jirásek SPRINT
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Dvacet let Petrohradské, společnosti s r.o.
Dne 27. 3. 2012 uplynulo dvacet let od založení Petrohradské,
společnosti s r.o. Firma byla původně založena třemi fyzickými
osobami (ing. Petr Čapek, ing. František Hahn, ing. Tomáš Kopačka)
a obchodní firmou Top Hop s.r.o.
Původně bylo registrováno sídlo firmy na Petrohrad 171, nyní to
jsou Hořesedly 12. K přesunu sídla došlo vzhledem k tomu, že firma
hospodaří ve dvou krajích a v současnosti má v obci svoji provozovnu
v č.p. 8. Nyní je firma vlastněna ing. Petrem Čapkem a obchodní
společností Top Hop s.r.o.
Petrohradská, spol. s r.o. má 28 stálých zaměstnanců,
přepočtených pak více jak čtyřicet a patří tak k největším firmám
poskytujícím zaměstnání v obci Petrohrad. Výroba je soustředěna na
chmel, obilí, olejniny a skot.
Firma podporuje místní fotbalový klub SOKOL, přispívá i na
Zahradní slavnost Psychiatrické léčebně a menšími částkami i dalším
zájmovým spolkům.
Při založení firmy jí byla mnohými prorokována krátká existence
a to, že se jedná o rozkradení majetku. Dnes to vypadá, že o
pravdivosti takových proroctví se dá s úspěchem pochybovat.
Přeji proto všem zaměstnancům firmy a i firmě samotné stejně
úspěšných dalších 20 let a věřím, že oslava za 80 let bude stát za to.
Ing. Petr Čapek
jednatel firmy
PS: Chtěl bych poděkovat redakci měsíčníku „Lunarie“ za články o
cihelně v Petrohradě, zvláště pak RNDr. V. Špilarovi. Je dobré si
připomínat mizející Petrohrad. Vždyť již toho zmizelo dost: náves
Petrohrad včetně rybníka, starobinec se špitální kaplí, kaple v
Černčicích, velkostatky včetně kinosálu a vodní nádrže tamtéž, o
božích mukách nemluvě.
Teď ještě zbourat pivovar (část již spadla sama), kapli Všech svatých,
hladomornu a pár pomníků.
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Z kroniky obce …
Vážení čtenáři, v tomto čísle Lunarie se vracím do dávné minulosti a chci těm,
kteří znají historii Bílence, připomenout něco z její zapomínaných skutečností a
ty, kteří bíleneckou historii neznají, seznámit s fakty, které by je mohly zajímat.
Příspěvek, který zde zveřejňuji, pochází od renomovaného historika Augusta
Sedláčka a je převzat ze 14. dílu jeho epochálního díla Hrady, zámky a tvrze
Království českého, které má celkem 15 dílů a bylo postupně vydáno v letech
1880 až 1927.
Jako vždy je zachován pravopis platný v době vydání díla. U některých slovních
vazeb uvádím v závorce jejich modernější podobu. U některých dat je psáno
např. l. 1455, tento zápis dnes píšeme r. 1455.
ŠPRYMBERK HRAD

Východně od Bílence nedaleko
silnice Pražské jest Vlčí hora,
lesem zarostlá a, jsouc oborou,
plotem hrazená. Na výběžku,
táhnoucím se od východu
k západu, jest hradiště, jež je
příkopem od ostatní výšiny
odděleno. Zde stával hrad
Šprymberk,
z něhož
však
nezbylo nic než něco kopečkův
a jam. Neb když se stavěla
dotčená silnice, dobyli tu
kamení, co mohli; při tom přišli
na hrubé zdi a staré sklepy.
Zakladatelé dali hradu
jméno Springenberg, jež si
Čechové
svému
způsobu
mluvení
připodobnili.
Zakladatelem
byl
nějaký
potomek Bohuslava ze Šanova
(† 1296). Potomek jeho
Bohuněk ze Šprymberka sídlel

již na hradě, ještě l. 1363.
Synové jeho byli Litolt, Zaviše,
Jindřich a Petr. Litolt, oddav se
stavu duchovnímu, obdržel l.
1365 od papeže přípověď na
obrok duchovní, stal se l. 1367
farářem v Kosově Hoře, ale
zemřel, jak se zdá, již před
rokem 1381. Všichni čtyři byli
l.
1370
patrony
kostela
v Bílencích.
Z neznámé
příčiny
zůstávali tu l. 1378 jen Litolt a
Kunka, vdova po Bohunkovi,
která měla věno zapsané na
témž zboží. Táž Kunka a mladší
tři bratři spolčili se l. 1381
zbožím
svým
hradem
Šprymberkem
se
dvorem,
Bílenci vsí a statkem svým
v Šanově (spolčili se zbožím =
společně hospodařili). V příčině
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toho statku měli při (spor)
s farářem
Šanovským
a
prohravše byli donuceni mu
pustiti lán role s lukami a
zahradou beze všech platův (bez
finančního vyrovnání). Zaviše
držel pak Bukov a plat
v Bílencích; zemřel před r. 1395
zůstaviv vdovu Keruši a sirotky,
jejichž poručníky byli Jindřich a
Petr, kteří byli do r. 1405
nedílnými pána na Šprymberce.
Roku 1399 obdařili kostel
platem na záduší Bohunkovo a
Kunky, manželky jeho. Brzy po
r. 1405 zemřel i Petr a zůstal
Jindřich
sám
pánem
na
Šprymberce, a do roku 1408
spravoval Bílence. Žil ještě r.
1413, čině odpor tomu, když
Jan z Bukova (tuším Závišův
syn)
prodal
statek
svůj
v Bukově a v Bílencích. I on
zemřel okolo roku 1415 a Anna,
vdova po něm, zapsala věno
svým dětem, totiž Jindřichovi a
Bohunkovi, synům, a Kunce,
dceři.
Synové dostali r. 1420 od
krále Zikmunda zápis na vsi
Liběšovice, Vrbici a Dětaň, ale
nedosáhli jich. Bohuněk odděliv
se od bratra, byl r. 1425 pánem
na Štědrém Hrádku. Kunka
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uvázala se podle zápisu matčina
(ujala se svého věna) k čemuž
Jindřich, bratr její, činil odpor
(upíral jí věno), ale odporu
nedostál. Snad se to stalo, že byl
nějaký čas ve vězení na
Rabštejně (bezpochyby v l.
1440-1452). Vězení to bylo mu
i škodlivé strany toho, že mu
odlouděni poddaní.
R. 1458 ještě žil, ale
zemřel nedlouho potom, zapsav
(odkázal) díl svůj dědičný pěti
vladykám. Kunka a ti, kteří
poddané odloudili, prodali své
právo
Jencovi
mladšímu
z Janovic, takže tento se přel
s dotčenými pěti (vladyky), ale
přece
obdržel
na
soudě
zemském
přísudek
(spor
vyhrál). Právo odúmrtní, jež
náleželo králi, přešlo na Jana
z Doupova, ale když mu r. 1463
odhádáno (vešlo v platnost),
stálo jen za 70 kop. Hrad, byv
připojen od Jence k panství
Petršpurskému, byl pust r. 1483
a jen jméno jeho udržel r. 1555
les Špimberk.
Pozn. Ženské jméno Kunka =
Kunhuta.
RNDr. V. Špilar, kronikář

Obec Petrohrad

Usnesení
z 15. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 16. dubna 2012
01/15/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/15/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje Upravené zadání Územního plánu
Petrohrad.
03/15/2012 Zastupitelstvo obce neschvaluje uvolnění parcely č. 833/16 v k.ú.
Petrohrad k prodeji.
04/15/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2012
05/15/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu Základní škola a Mateřské
školy Petrohrad, příspěvkové organizace, okres Louny o hospodaření za
rok 2011.
06/15/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Petrohrad, příspěvková organizace okres Louny, ve výši 13.798,34 Kč do
rezervního fondu.
07/15/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje Závazné ukazatele pro rok 2012 – Základní
škola a Mateřská škola Petrohrad, příspěvková organizace, okres Louny.
08/15/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 2/2012 o poskytnutí finančního
příspěvku na zajištění 20. Zahradní slavnosti Psychiatrické léčebně
Petrohrad, příspěvkové organizaci v celkové výši 50.000,-Kč.
09/15/2012 Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresnímu sdružení hasičů Louny.

Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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Sochor Václav, Petrohrad
Bulín Zdeněk, Černčice
Šidlichovská Zdeňka, Bílenec
Schössnerová Mária, Petrohrad
Andrš Jaroslav, Černčice
Fremuthová Gertruda,
Černčice
Henlínová Vlasta,
Petrohrad
Dlouhá Václava, Petrohrad
Exnerová Zdeňka,
Petrohrad
Veselá Marta, Černčice
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