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

Milé čtenářky a milí čtenáři,
všimli jste si, že květen, podle
básníků a romantiků nejkrásnější
měsíc v roce, je v prvním týdnu plný
nejrůznějších svátků a výročí
vzájemně nesouvisejících? Když to
vezmeme úplně od počátku, tak
nejdříve nastane pohanské pálení
čarodějnic, na něž obratem
navazuje staročeské stavění máje a
hned po ránu prvomájové oslavy
Svátku práce. Během čtyřiadvaceti
hodin
se
odehrává
několik
různorodých akcí, které je pak ještě
vhodné doplnit polibkem pod
rozkvetlým stromem.
Jak to má obyčejný český člověk
všechno stihnout? Obyčejný český
člověk si umí za každých okolností
poradit tak, aby mu to co nejlépe
vyhovovalo. Poslední dubnový
večer si postaví hranici pro pálení
čarodějnic a přitom ozdobí májku.
U ohně se dobře sedí a přitom se
hravě zvládne grilování i hlídání
májky,
což
kdysi
patřilo
k význačným tradicím souvisejícím
s touto událostí. Co dál? Státní
svátek především
představuje
příjemný den volna, se kterým si
dnes můžeme naložit podle
vlastních
představ.
Nádherná
svoboda volby – ti mladí ani netuší,
co to pro nás, kteří jsme museli jako
děti a později i jako dospělí povinně
do průvodu (účast se samozřejmě
kontrolovala), nyní znamená.
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A proto obvykle tento den trávím
doma na zahradě, bez lidí, bez
stánků a kolotočů, bez programů na
náměstích…
Taková je má volba a nikomu
neberu tu jeho, protože v tom je
podstata naší svobody. Jdeme-li
dál, tak nás ani nepřekvapí, že
právě v Petrohradě neprobíhá
pálení čarodějnic jako v jiných
obcích, ale my tu dokonce máme
svůj vlastní svátek, zatím s malým
písmenem, protože ještě nebyl
uzákoněn jako státní. U nás se
čarodějnice nelikvidují na hranici
potupnou smrtí, u nás mají svůj
vlastní den, který si náležitě užívají
uprostřed nádherné petrohradské
přírody, mezi stromy a skalami…
A představte si, že je nás stále víc a
víc. “Pěkně se rozmnožujeme,”
řekla jedna z nich, když si s sebou
přivedla kamarádku, jejího manžela
i syna. Ano, takové zjištění člověka
určitě potěší.
Ne,
nic
nemusíme,
pokud
nechceme, ale můžeme, pokud
chceme, vytvořit si své příjemné
dny bez ohledu na tradice a
výročí…jen
tak
mimochodem,
nezapomněli jste se políbit pod
rozkvetlým stromem? Pokud ano,
nečekejte do příštího roku, ale
udělejte to teď hned, protože každý
den by měl být příležitostí
k polibku.
MARIE VRÁNOVÁ

XX. Zahradní slavnost
v areálu Psychiatrické léčebny Petrohrad

v sobotu 16. 6. 2012
při příležitosti 60. výročí založení léčebny v Petrohradě.
po celý den vás bude provázet Vladimír Hron
moderátor, všestranný zpěvák, bavič
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SVÁTEK PETROHRADSKÝCH ČARODĚJNIC
SE LETOS KONAL V SOBOTU 5. KVĚTNA.
OBLOHA ZATAŽENÁ ČERNÝMI BOUŘKOVÝMI MRAKY
SICE TROCHU VYHROŽOVALA A DĚSILA, ALE V TENTO
KOUZELNÝ DEN
TO BYLO ZCELA POCHOPITELNÉ.
MALÉ ČARODĚJKY UPROSTŘED ŽLUTÝCH KVĚTŮ PAMPELIŠEK,
TAK NÁDHERNĚ KONTRASTUJÍCÍCH SE ZELENÍ TRÁVY,
SE USMÍVALY, NEBOŤ JIM TO SLUŠELO.
S VĚNEČKEM UPLETENÝM OD MAMINKY ČI BABIČKY
ÚPLNĚ NEJVÍCE.
PROČ?
PROTOŽE PŘIŠLY SPOLEČNĚ SE POBAVIT A MNOHÉ Z NICH
VZALY S SEBOU I CELOU RODINU.
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SVÁTEK PETROHRADSKÝCH ČARODĚJNIC
0

Čarodějnice malé i velké, mladé či starší, krásné a krásnější se chystají do
petrohradského lesa, kde
budou
čekat
se
svými
náročnými úkoly na děti
hledající tajemství kouzelné
přírody, tentokrát spojené
s ekologií, s ochranou přírody,
s recyklací, ale samozřejmě
také s legrací a zábavou.
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Hned na kraji lesa
děti skládají
obrázky čarodějnic
a zvířat, které
s nimi souvisejí.
Je třeba úkol splnit,
a tak mít možnost
pokračovat v cestě.

Mezi skalami se
házelo velkými
beruškami na
určený cíl.

Nebezpečného Hejkala, ani
čarodějky sedící na skále se
hodné děti určitě vůbec
nebály.
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Přes bažiny se děti
mohly dostat
jedině po laně.
U památného
dubu řešily s
velkým čarodějem
otázky recyklace.

Tato přísná čarodějnice čeká na
děti u pece, aby se posadily na
lopatu a pak… však to znáte.
Téměř sedmdesát dětí prošlo
rukama této kouzelné dámy.
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Poslední úkol
děti dostaly od
nejvyšší čarodějky
naší obce. Ráda by
jim vykouzlila
krásné hřiště, ale
potřebuje poradit
s výběrem
vybavení. Děti si
prohlížejí nabídku
a pak se samy
rozhodnou pro to,
co se jim líbí. Svůj
názor vyjádří tak,
že barevný lístek vhazují
do připravené krabičky.
Jsou nadšené, protože
mohou rozhodovat jako
dospělí lidé. Nástěnku si
neustále prohlížejí
a dokonce ukazují svým
kamarádům, co si
vybraly. Některé také
přesvědčují své rodiče,
aby se i oni zúčastnili
volby.
BYL TO SKUTEČNĚ
VELMI DOBRÝ
NÁPAD.
Závěrem
příjemného
odpoledne bývá
tradičně
občerstvení a jako
vždy byl každý
účastník odměněn
dárkovým balíčkem.
NASHLEDANOU
ZA ROK…..
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A JAK TEDY DOPADLO HLASOVÁNÍ?
Předem bylo osloveno osm firem s podobnými herními prvky za účelem získání
cenové nabídky. Dětem bylo všech osm předloženo ke srovnání a pomocí barev
a čísel mohly losovat. Někteří rodiče se do losování zapojili také, a tak ze všech
81 hlasů jich nejvíce získala ta s číslem 1, která nasbírala 26 hlasů. (Pro ty,které
zajímá, jak dopadly další návrhy - č.2 – 15 hlasů,č.3 - 2 hlasy, č.4 – 9 hlasů, č.5 7 hlasů, č.6 – 6 hlasů, č.7- 4 hlasy, č.8 -12 hlasů)
Návrh, který vyšel z největšího počtu hlasů, byl předložen v Zastupitelstvu Obce
Petrohrad a zde byla schválena jeho realizace. Vítěznou firmou se tak stala
FLORA SERVIS.
Instalace herních prvků proběhne poslední týden v červnu tak, aby mohl být
30. června 2012 slavnostně zahájen provoz. Pro odrostlé děti i dospělé bude
nainstalován betonový ping-pongový stůl a pro ty nejstarší jsou zatím
k dispozici pouze lavičky, jejichž množství se možná změní s tím, jak bude náves
využívána.

Informace z Obecního úřadu v Petrohradě
Kanalizace Petrohrad - II.etapa - několikrát jsme informovali o tom, že stavba
bude dokončena k 10.8.2012. Termín byl určen počátkem loňského roku, kdy
obec žádala o dotaci a předpokládalo se započetí stavby v listopadu 2011. Obec
Petrohrad v té době sice měla se Stavební firmou Jaroslav Oršuliak,a.s.
podepsanou smlouvu, ale započetí stavby bylo vázáno až na výzvu Obce
Petrohrad, která bude mít akci finančně zabezpečenou.
Stavba tedy začala s 2,5měsíčním zpožděním a Stavební firma Jaroslav Oršuliak
žádá o prodloužení termínu o 2 měsíce.
Kolaudace stavby Kanalizace Petrohrad - II.etapa proběhne tedy až po datu
10.10.2012, musí být provedena tlaková zkouška hlavního řádu, a proto zatím
není možno připojit jednotlivé domovní přípojky. Žádáme občany Petrohradu,
kteří se budou připojovat na nově budovanou kanalizaci o strpení a o to, aby
se na novou kanalizaci zatím fyzicky nepřipojovali, působilo by to potíže při
tlakových zkouškách.
K domovním přípojkám na pozemcích jednotlivých vlastníků:
Obec Petrohrad požádala o územní rozhodnutí na MÚ Podbořany - Stavební a
vyvlastňovací úřad. Každý si svou část může vykopat sám, připojení kanalizace
od domu na veřejnou část musí však být doloženo tlakovou zkouškou a před
vlastním záhozem bude kontrolováno pracovníkem SČVK – pan Souček.
TELEFON: 606 608 243
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Po výkopu si tedy každá nemovitost zajistí připojení potrubí včetně tlakové
zkoušky na vlastní náklady, kontrolu potrubí před záhozem od SČVK a oznámí
svou přípojku na MÚ v Podbořanech – připomínáme občanům Petrohradu,
kteří mají možnost připojení na Kanalizaci Petrohrad II. etapa, že je možno
vyzvednout projekty na domovní přípojky, které projektoval pan Roman Hladík,
na Obecním úřadě v Petrohradě.

NABÍDKA FIREM NA ZHOTOVENÍ
KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK
PRO OBČANY V OBCI PETROHRAD.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU MŮŽETE KONTAKTOVAT
FIRMA
JAROSLAVMLEJNEK
NÁDRAŽNÍ 158
43982 VROUTEK
ROMAN MOTYČKA
VELKÁ ČERNOC 45
43801 ŽATEC
ZDENĚK BENDA
HUSOVA 306
43982 VROUTEK

CENA

(1 METR PŘÍPOJKY)

KONTAKT

600 – 900 Kč

603 817 645

OD 850 Kč

728 036 111
605 960 349
777 657 985
email:

700 – 1 400 Kč

zbenda.lubenec
@seznam.cz

Uvedené ceny jsou včetně DPH.
011

V těchto místech se nová kanalizace napojí na stávající,
která vede do čističky odpadních vod v Černčicích.
9/

OBEC PETROHRAD
ve spolupráci s SDH Petrohrad a ZŠ a MŠ Petrohrad
pořádá

dne 30.06.2012 od 14,00 hodin

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
“Naše náves – místo pro trávení volného času a občanského dialogu”

PROGRAM:
14,00 hod.
14,15 hod.
14,30 hod.
16,00 hod.

Slavnostní zahájení starostkou obce
Vystoupení tanečního kroužku zumby
Vystoupení hudební skupiny Black Tears
SDH Petrohrad – pěna

Součástí slavnostního otevření projektu jsou po celé odpoledne
zábavné hry pro děti o věcné ceny.
Občerstvení zajištěno.

Srdečně zveme k posezení nejen děti, jejich rodiče,
ale také ostatní občany
Projekt byl podpořen nadačním příspěvkem z programu T-Mobile

Chovatelské úspěchy z PETROHRADU
Každoročně je pro chovatele přicházející jaro hodnocením loňské
práce. Jednak se rodí nová zvířata a ta odchovaná se připravují na
základní výběry a dražbu. Telata odchovaná z předcházejiciho roku, to
jsou nejlepší býci ze stáda po kontrolním vážení ve 120 dnech a ve
210 dnech stáří putují do odchovny plemenných býků. Odchovna
zvíře připraví, tzn. že následuje další vážení hmotnosti, měření v kříži
a sčítání plemenných hodnot matek a otců býků.
Letošním šampiónem odchovny v Osíku u Litomyšle se stal býk
narozený v Petrohradě, který má jméno "Uhoř z PETROHRADU".
Jeho denní přírůstek
od narození je 1 715g
na den.
Vím, že tento úspěch
je výsledkem letité
plemenářské práce již
započaté se založením
společnosti, a proto
přeji další šampióny z
PETROHRADU.
Jitka Idžakovičová
zootechnik
POZNÁMKA:
Petrohradská, spol. s r.o. patří k největším chovatelům plemene Charolais v
České republice. Hlavním cílem je produkce plemenného materiálu, a to jak
býků, tak i jalovic. Chov tohoto plemene byl zahájen koncem roku 1995
dovezením březích jalovic z Francie. Hlavní zásluhu na dovozu a úspěšném
rozvíjení chovu měl pan Ing.Tomáš Kopačka. Paní Jitka Idžakovičová svou
prací s tímto chovem přispívá k šíření dobrého jména v ČR i zahraničí.
Ing. Petr Čapek
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Z kroniky obce …
V okolí Petrohradu se nalézá řada obcí, které měly s Petrohradem (Petršpurkem,
Petersburgem) společnou část svých dějin. Týká se to nejen Černčic, Bílence, ale
i například Hořoviček. Vybral jsem několik postřehů z internetového stručného
zpracování dějin této obce.

Hořovičky patří ke starým
pravěkým sídlům. Na katastru
byly v minulosti nalezeny četné
archeologické nálezy. Nejstarší
spadají do mladší doby
kamenné, následují nálezy
únětické kultury. Žil zde i lid
mohylových polí, který zde
zanechal
několik
mohyl.
Z kultury
latenské
byl
v Hořovičkách nalezen knížecí
hrob
s bohatou
výbavou:
železný rožeň, mísy, sekáč,
ozdoby z koňského postroje,
tepané poklice (tzv. faléry),
zbytky
vozového
kování,
železné ráfy kol atd. Z doby
římské nalezli archeologové
kostěný prsten s kováním, urnu
s bronzovou pinzetou a sponou.
Nálezy jsou uloženy v muzeích
v Chomutově, Praze a Teplicích.
Část nálezů byla uložena i v
petrohradském
zámku
v
zámeckém muzeu, které bylo
požárem v roce 1915 zničeno.

V mohylách
byly
nalezeny
kostry (v jedné dokonce sedm
koster dospělých lidí) v rakvích
se zbytky vlněných látek. Podle
stylu
pohřbu
a
podle
antropologických znaků se
jednalo o slovanské obyvatele.
Mohyly byly z 10. století našeho
letopočtu. Z toho lze usuzovat,
že vesnice Hořovičky byla
založena Slovany. I název obce
je slovanský a je vytvořen od
jména Hoř (hořekovati). Hoř byl
stařešinou rodů Hořoviců a ves
dle toho nazvána Hořovice.
Později bylo užíváno jméno
Hořovičky.
První písemná zmínka o vsi je
z roku 1392. Tehdy jakýsi
Maršík z Hrádku z Hořoviček
postoupil plat kostelu ve vsi
Strojetice. V 15. století patřila
část obce rakovnickým a část
lounským měšťanům. Zajímavé
je, že se zachovala jména
hospodářů na usedlostech
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prodaných
v roce
1445
Zuzanou,
dcerou
řezníka
z Rakovníka, Janovi Rejnovi
z Tyter (Tytry jsou malá obec
jižně od Rakovníka – Šp.) Jména
byla česká: Srch, jeho syn Jan
Srch, Martin, Šimek Švajkovic,
Jan Cechulec. V roce 1449 byla
část vsi prodána vladykovi
Jiřímu Žďárskému ze Žďáru.
Tento vladyka vlastnil tvrz ve
Velké Dobré u Unhoště a mimo
jiné i část Černčic, Bukova a
Drahouše. Později část usedlostí
získal i Jan Purkhard Jencz
z Janovic,
majitel
panství
Petršpurk.
Když v roce 1483 zmíněný
šlechtic
prodal
panství
Petršpurk
panu
Burianovi
z Guttenšteina, byla v prodejní
smlouvě zapsána i jména
sedláků z Hořoviček: Chomek,
Jíra, Kuba, Mikeš a vdova Ela.
Z uvedených jmen a dalších
skutečností lze dovozovat, že
koncem 15. století byly
Hořovičky českou vsí.
Když v roce 1545 zemřel
tehdejší majitel Petršpurku,
Viktorin z Guttenšteina, bez
mužských potomků, připadlo
jeho jmění čtyřem Viktorinovým

sestrám a jeho nezletilé dceři.
Hořovičky
připadly
sestře
Maruši z Guttenšteina. Její
švagr,
Jaroslav
Libštejnský
z Kolowrat, tehdejší nový pán
Petršpurku,
Marušin
díl
vykoupil a připojil k Petršpurku.
Jeho
syn
Jaroslav
ml.
Libštejnský z Kolowrat byl pro
účast na českém povstání r.
1618 odsouzen ke ztrátě
majetku, který mu byl zabaven.
Roku 1622 kupuje panství
Petršpurk
Heřman
Černín
z Chudenic a Hořovičky se
stávají opět součástí panství.
Hořovičky, stejně jako třeba
Bílenec, velmi utrpěly za
třicetileté války. Roku 1653 zde
hospodařilo 12 Čechů a 7
Němců. Další usedlosti byly
pusté. Postupné poněmčování
pokračuje v obci zejména v 18.
století. Tehdy se název obce
začal
psát
již
německy
Horschowitz a v 19. století
Deutsch Horschowitz (Německé
Hořovice).
Po obsazení Sudet Hitlerovským
Německem byl v Hořovičkách
“hraniční přechod” mezi Sudety
a
zbytkem
bývalého
československého území.
RNDr. V. Špilar, kronikář
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Obec Petrohrad

Usnesení
z 16. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 14. května 2012
01/16/2012
02/16/2012

03/16/2012
04/16/2012

05/16/2012
06/16/2012

07/16/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl
předložen starostkou.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s firmou
GEODETA-TC spol.s r.o. na vytyčení pozemků pro věcná
břemena do výše 36.000,-Kč.
Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 23/05/1998 ze dne
04.03.1998
Zastupitelstvo obce schvaluje cenu pronájmu pozemků:
a)právnické osoby (soukromí zemědělci ) – 1% z průměrné
aktuální ceny pozemků
b)fyzické osoby – 1,-Kč/m2 nejméně však 500,-Kč bez rozdílu
využití pozemku
A to u nově uzavíraných smluv, u stávajících smluv bude
provedena změna ceny pronájmu pozemků k datu
01.01.2013.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2012.
Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního
příspěvku Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí
v ČR, klub “RADOST”, o.s.
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na dodávku a
montáž herních prvků od Firmy FLORA SERVIS – Lubomír
Straka v celkové výši 150.000,-Kč

RNDr. Václav Špilar
zastupitel Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v květnu 2012

Wilhelmová Marie, Petrohrad
Bláhová Hildegard, Petrohrad
Bláhová Jana, Petrohrad
Huschina Karel, Bílenec
Huschinová Vanda, Bílenec
Dančo Ján, Petrohrad
Kampiová Anna, Petrohrad
Kulíšková Marie, Petrohrad
Bláha Jaroslav, Petrohrad
Prágr Václav, Petrohrad
Löffelmannová Erika, Petrohrad
Macová Helena, Petrohrad

BLAHOPŘEJEME
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