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

Milé čtenářky a milí čtenáři,
předposlední srpnový týden je
skutečně a absolutně letní a
ten, kdo má právě dovolenou
nebo prázdniny, je určitě
spokojený. Není třeba myslet na
to, co nás ještě do konce roku
čeká, co je třeba splnit, začít
nebo dokončit, kam jet či odkud
se vrátit, ale jedinou potřebou
by se nám v tomto čase mělo
stát přání prožít každou minutu
celého dne tak, abychom si
potom mohli říci, že letošní léto
bylo vskutku báječné.
Já vím, že někdy člověka potkají
věci nepříjemné, neřešitelné,
třeba i vážné, těžké a smutné,
ale tyto situace nám mohou
přinést také pozitivní zkušenosti
– setkáme se s novými lidmi,
kteří nám pomohou, ověříme si
kvality stávajících přátel nebo
nás dokonce někdo překvapí
tím, co bychom vůbec nečekali.
Člověk má obvykle sílu ledasco
překonat, poradit si s útrapami
svého života, ale vše se daří
lépe, pokud máme ve své
blízkosti ty správné lidi, takové,
kteří se stanou součástí naší
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existence, někdy na omezenou
dobu, někdy navždy.
Téma setkávání s lidmi mi je
v každé době velmi blízké,
možná proto, že se mi to stalo
povoláním
a
zároveň
i
potřebou, možná proto, že jsem
ve věku, kdy už mohu na
základě životních zkušeností
rozdávat rady, být někomu
oporou, pomoci a třeba i
naznačit správný směr těm,
kteří teprve hledají svou cestu.
Hledání cest často souvisí
s poznáváním lidí a není třeba,
aby to v každém případě byli
lidé noví, stále poznávat
můžeme i ty, které známe řadu
let, pomalu odhalujeme jejich
charakter a nacházíme další
překvapivé rysy.
Taková poznání a takové cesty
jsou ty nejkrásnější, a proto
vám všem přeji, abyste na
těchto cestách byli nejen
spokojení, ale také šťastní.

Marie Vránová

Sbor dobrovolných hasičů Petrohrad
zve děti a rodiče
na
ODPOLEDNÍ PĚŠKOKROS
aneb

SOPTÍKOVO ROZLOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI

Sobota 1. září od 14 hodin
Start – dětské hřiště na návsi v Petrohradě
Cíl – hřiště TJ Sokol Petrohrad
Skutečný požár, soutěže, hry, opékání špekáčků
Občerstvení…

PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS
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Informace z obecního úřadu
Kanalizace – pomalu se blíží ke konci, nebo k začátku?
Stavební
firma
Jaroslav
aby kapacita byla dostatečná i
Oršuliak,
a.s.
dokončuje
pro nově napojované objekty.
poslední kanalizační přípojky,
Obec
Petrohrad
převezme
má připravenou šachtu pro
hotovou stavbu nejpozději 10.
instalaci
čerpací
stanice
10. 2012, zažádá o kolaudaci na
odpadních vod a nyní pracuje i
MÚ Podbořany-stavební odbor
na opravě komunikací.
a po jejím provedení již nebude
SČVK připravuje kontejnerové
nic
bránit
postupnému
čištění pro ČOV Černčice tak,
napojování jednotlivých domů.
Jak a kdy se připojit? Zatím ještě ne! Nemovitosti je možno
připojit až po kolaudaci.
Nyní si mohou občané vykopat svou přípojku, položit potrubí a před
záhozem nechat zkontrolovat pracovníkem SČVK (p.Souček
tel.606608243), vlastní připojení domovního odpadu musí počkat až
na kolaudaci hlavního řádu. Poté budou postupně kolaudovány i
domovní přípojky, SČVK sepíše smlouvu o připojení ke kanalizaci a
ta již bude moci být naplno využívána.
Na tomto místě
u budovy obecního
úřadu se nová
kanalizace vedoucí
z Petrohradu napojí
na stávající kanalizaci,
která pak směřuje
do čističky odpadních
vod u hřbitova
v Černčicích.
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Petrohrad - Revitalizace areálu staré cihelny,
betonárna na parcele 799/52
Petrohrad – obalovna živičných směsí
Dva výše uvedené záměry firmy
Ekostavby
Louny
byly
v minulém týdnu na programu
Mimořádného
zasedání
zastupitelstva Obce Petrohrad.
Mělo by se sice jednat o
dočasné stavby fungující pro
stavbu dálnice R6, ale i tak by
výrazně
ovlivnily
životní
prostředí našich obcí.
Obec zveřejnila oznámení o
záměrech a vypsala anketu, kde
měli občané možnost projevit
svůj souhlas či nesouhlas.
Jak dopadla anketa? Většina
obyvatel našich obcí si nepřeje
stavbu betonárky a obalovny na
území naší obce. Obáváme se
zvýšené prašnosti, zápachu,
automobilové dopravy, poničení

přírody. Ze 107 podpisů
v anketě na betonárku byl pouze
jeden souhlasný se stavbou a
také na obalovnu živičných
směsí byl poměr podobný - z 95
podpisů pouze jeden souhlasný.
Zastupitelé
se
ztotožnili
s názorem svých voličů a
jednohlasně vyjádřili nesouhlas
se záměry a stavbou:
Petrohrad - Revitalizace areálu
staré cihelny, betonárna na
parcele 799/52
Petrohrad – obalovna živičných
směsí
Nesouhlasné stanovisko bylo
zasláno i na Krajský úřad
Ústeckého kraje, kde proběhnou
další rozhodovací řízení.
JITKA DONDOVÁ
STAROSTKA OBCE PETROHRAD
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Léto ještě nekončí
aneb
kam na krásný výlet?
Nad obcí Krásno poblíž Horního
Slavkova (okres Karlovy Vary) se
nachází jedna z nejpodivuhodnějších
rozhleden v České republice. Jedná se o
zajímavou kamennou vyhlídku, jejíž
tvar připomíná k vrcholu se zužující
homoli.
Rozhledna na Krásenském vrchu (777
m.n.m.), zkráceně též Krásno, byla
postavena v letech 1933-34 v období
hospodářské krize a vzorem pro
stavbu prý byla babylónská věž.
Tvar
rozhledny
je
opravdu
nevšední. Základna věze je 11 m široká a
postupně směrem nahoru se zužuje a na
vrcholu má věž průměr pouhé 4,2m. Po obvodu rozhledny se ve spirále točí
schodiště se 120 schody, po kterém lze vyjít na kruhovou vyhlídkovou terasu
ve výšce 25 m nad terénem. Z vrchu rozhledny je krásný výhled na dominanty
Krušných hor, na vrch Klínovec a Plešivec. Zajímavé na této rozhledně kromě
jejího tvaru je také účel, pro který byla postavena. V období velké hospodářské
krize byla nezaměstnanost 25%. Občané Krásna se tehdy rozhodli stavbou
vyhlídky podpořit turistický ruch v oblasti a zaměstnat ty, kteří neměli práci.
Náklady na stavbu museli být opravdu minimální. Stavba se realizovala za
použití nejprimitivnějších nástrojů a materiálem na stavbu byl kámen z místních
svahů. Váha spotřebovaného kamene byla 18.700 tun a celkové náklady na
stavbu činili 47.768 Kč. Denní mzda dělníků pracujících na stavbě byla 10-15Kč.
Pro lepší představu 1kg chleba stál tehdy 2Kč. Je to opravdu neskutečné, když si
uvědomíme, že stavba byla dokončena za pouhé 2 roky. Rozhledna je volně
přístupná a opravdu stojí za návštěvu.
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KRÁSNÝ DVŮR

HRADOZÁMECKÁ
NOC
1. září od 19.00 hodin
Živé obrazy v zámeckých komnatách.
Na nádvoří zámku Taneční komponovaný program.
V zámeckých komnatách se návštěvníkům představí
divadlo BezeVšeho, které znají z Koňské show.
Na nádvoří zámku zatančí skupina BOLLY LADIES
z Teplic, taneční studio SHAREEFA z Mladé Boleslavi,
taneční skupina SAFFRON TRIBE
a DUO MARLEN z Teplic.
Vystupující představí mnoho atraktivních stylů nejen orientálního
tance, např. Bollywood dance, Eskanderany, American Tribal Style,
Bhangra, tanec s hedvábnými vějíři, Raks Sharqi,
mystický tanec s šavlí a další.
Pro diváky jsou připraveny zdarma čtyři minikurzy tance!
Taneční program bude ukončen FIRE SHOW ve 22.45 hodin.
Živé obrazy v 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 hodin.
Vstupné 100,- Kč, děti 70,- Kč
Taneční představení na nádvoří zámku
v 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 hodin
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Pozvánka na výstavu:

DĚTSKÝ SVĚT
V prostorách pod zámeckým schodištěm
mohou návštěvníci navštívit retro výstavu
dětských kočárků, zavinovaček, výbavičky
pro miminka, hraček
a zavzpomínat na dobu, když vozili
své dnes již dospělé děti, nebo když je
samotné houpala maminka v jednom
z vystavených exponátů.
Na výstavě jsou vystaveny exponáty z 50. až 80. let
minulého století sběratelky paní Jany Holštajnové
z Klučku u Žatce
11
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LÉTO SICE JEŠTĚ NEKONČÍ,
ALE PRÁZDNINÁM JIŽ
ZBÝVÁ VELMI MÁLO ČASU.
JAK O SVÉ ŠKOLE PÍŠÍ JEJÍ
ŽÁCI? OPĚT VYBÍRÁM
UKÁZKU Z LITERÁRNÍHO
SBORNÍKU VYDANÉHO
KE 100. VÝROČÍ ZŠ KRYRY.
(AUTORKOU OBRÁZKU JE
VERONIKA JAMBOROVÁ)

VŠE ZAČALO V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Anna Šmídlová

Vše to začalo ještě v mateřské škole, když jsme byli malí, hodní
a naší starostí bylo možná jen to, jestli půjdeme domů po „O“ nebo
budeme muset ve školce zase spát. Pamatuji si, že se nás dospělí pořád
ptali, jak se těšíme do školy.
Jak by mohl někdo zapomenout na ten den, kdy jsme s kornouty
plnými bonbónů stáli na školním nádvoří a netrpělivě cupkali z místa
na místo. Pamatuji si také uvítací proslov bývalého pana ředitele
Krause, ale to mě, s prominutím až tak nezajímalo, protože jsem
sledovala ty osudové dveře a čekala, až se otevřou a já se svými
spolužáky usednu konečně do školních lavic.
V první třídě to bylo ještě dobré, i když nedokážu pochopit, jak
jsem mohla chybovat v příkladech typu: tři plus dva nebo šest mínus
tři, když dnes počítáme lineární rovnice nebo nějaké lomené výrazy.
Nejraději bych se vrátila na první stupeň, a to především proto,
že jsem v tu dobu neměla tolik starostí a možná všechno bylo o něco
snazší. Také mi chybí plněné croissanty, které se prodávaly o velké
přestávce u šaten a stávaly tam dlouhé fronty žáků.
Moje cesta na této škole končí, budu dál pokračovat na střední
škole a budu vzpomínat na krásné zážitky s naší třídou a zdejšími
učiteli.
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BÍLENECKÝ KORBEL POPRVÉ
V sobotu 28. července se konal poprvé BÍLENECKÝ KORBEL, akce, při níž byl
připraven program pro děti i pro dospělé účastníky. Děti soutěžily ve třinácti
disciplínách včetně závěrečního finále – kousání koláče se zapečenou
padesátikorunovou mincí.
Milovníci piva si ověřili své schopnosti v pivním klání, které proběhlo ve dvou
družstvech. Z každého vyšel jeden vítěz postupující do finále. V něm se utkal Petr
Moravec a Radek Scheiner, ten druhý se stal absolutním vítězem. Samozřejmě
nesmělo chybět opět velmi úspěšné taneční vystoupení PARTIČKY 509 – Babky
v akci a Labutí jezero.
Součástí akce byla opět SRANDA TOMBOLA a tradiční domácí koláče. Maso z grilu
a ostatní občerstvení zajistil Boris. K tanci i k poslechu hrála až do ranních hodin
kladenská skupina PARADOKSY.
Bílenečtí pořadatelé by chtěli poděkovat Obci Petrohrad za pomoc při přípravě této
události a zvláštní poděkování chtějí vyjádřit panu Ing. Petru Čapkovi za zakoupení
stanu pro místní část Obce Petrohrad – Bílenec, který se mohl použít při této akci.
PARTIČKA 509

JAK SI HRÁLY DĚTI…
1111

JAK SI HRÁLI CHLAPI…
PIVNÍ KLÁNÍ VELMI ÚSPĚŠNĚ KOMENTOVAL PETR KUNC

BABKY V AKCI

FINALISTÉ SOUTĚŽE
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Z kroniky obce …
Při třídění archivních materiálů jsem narazil na studii z Okresního národního
výboru v Lounech z roku 1969, ve které jsou mimo jiné zpracovány údaje o
vybavení naší obce v roce 1968. Věřím, že výběr z těchto údajů bude pro čtenáře
zajímavý pro porovnání s dnešním stavem. Připomínám, že v té době měly obce
Petrohrad, Černčice a Bílenec společný Místní národní výbor a tvořily jeden
správní celek.

Petrohrad je sídlem Místního národního výboru.
Občanské vybavení: základní devítiletá škola s 1. až 5. ročníkem,
mateřská škola, poštovní úřad, telefonní síť, lidová knihovna, obchod
potravinářským zbožím, obchod smíšeným zbožím, pohostinství,
masna.
Pracovní příležitosti: Hospodářství Státního statku Lubenec, Lesní
závod Petrohrad, Psychiatrická léčebna Petrohrad, Severočeské
cihelny n. p. – závod Petrohrad.
Technické vybavení: vodovod místní a místní studny, kanalizace jen
částečná dešťová, obec není napojena na plynovou síť, elektřina je
v celé obci rozvedena.
Doprava: železniční stanice Petrohrad na trati Plzeň – Žatec,
autobusové zastávky ČSAD jsou zde pro linky Praha- Karlovy Vary,
Podbořany – Kryry – Petrohrad – Blatno, Podbořany – Vrbička –
Lubenec – Petrohrad a Podbořany – Kryry – Petrohrad – Strojetice.
Osada Černčice
Občanské vybavení: obchod potravinářským zbožím, kulturní dům
(dnes tato budova již neexistuje)
Pracovní příležitost: provozovna Státního statku Lubenec
Technické vybavení: vodovod v osadě není, zdrojem vody jsou
místní studny, osada je bez kanalizace, osada není napojena na
plynovou síť, elektřina je v celé osadě rozvedena.
Doprava: osada používá železniční stanici ČSD Petrohrad na trati
Plzeň – Žatec, autobusové spojení je stejné jako Petrohradě, osada má
spojení silnicí III. třídy s osadou Mukoděly.
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Osada Bílenec
Občanské vybavení: komisionelní prodej lahvového piva a limonád,
osada je zásobována potravinami prostřednictvím pojízdné prodejny.
Technické vybavení: vodovod v osadě není, zdrojem vody jsou
místní studny, osada je bez kanalizace a není napojena na plynovou
síť, elektřina je v celé osadě rozvedena.
Doprava: osada používá železniční stanici ČSD Petrohrad na trati
Plzeň – Žatec, autobusové spojení zajišťují linky ČSAD Praha –
Karlovy Vary, Podbořany – Lubenec – Blatno a Podbořany – Kryry –
Strojetice.
V Petrohradě jsou placené služby: kadeřnictví a holičství,
stavební četa důchodců, sběrna šatstva a prádla (pro čistírnu), výdej
topného plynu, mandl a truhlářství.
V Petrohradě je ustavena Osvětová beseda, která provozuje i
místní malý kinosál. Je zde i depozitář muzejních sbírek, které by
měly být instalovány v plánovaném obecním muzeu.
Na telefonní ústřednu na poštovním úřadě v Petrohradě je
napojeno 23 účastnických stanic z Petrohradu, Stebna, Černčic a
Bílence.
RNDr. V. Špilar, kronikář

CO SE PŘIPRAVUJE?
PODZIMNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
O PUTOVNÍ POHÁR OBCE PETROHRAD
NA DĚTSKÉM HŘIŠTI NA NÁVSI
PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE
P Ř I H L Á Š K A DO 20. ZÁŘÍ
VE VŠECH OBCHODECH S POTRAVINAMI
A VE ŠKOLE
BUDE UMÍSTĚNA LISTINA, KDE SE LZE ZAPSAT.
NA ZÁKLADĚ POČTU PŘIHLÁŠENÝCH SE TURNAJ
USKUTEČNÍ POČÁTKEM ŘÍJNA
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PŘÁNÍ
VŠEM DĚTEM, KTERÝM V PONDĚLÍ 3. ZÁŘÍ
ZAČÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK, PŘEJEME HODNĚ
RADOSTNÝCH A ÚSPĚŠNÝCH DNŮ,
HODNĚ DOBRÉ NÁLADY A SKVĚLÝCH KAMARÁDŮ.

VŠEM RODIČŮM, PEDAGOGŮM A PRACOVNICÍM
NAŠÍ ŠKOLY PŘEJEME
KRÁSNÝ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK,
PŘÍJEMNÉ DNY A RADOST ZE ŽIVOTA,
PŘEDEVŠÍM Z NAŠICH DĚTÍ.
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Obec Petrohrad

Usnesení
z 5. mimořádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 20. srpna 2012

01/05/2012 M

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl
předložen starostkou.

02/05/2012 M

Zastupitelstvo obce nesouhlasí se záměrem a následnou
stavbou Petrohrad – revitalizace areálu staré cihelny,
betonárna na parcele č. 799/52 v k.ú. Petrohrad.
Oznamovatel:Ekostavby Louny, s.r.o.
Zakázkové číslo: 5611/16

03/05/2012 M

Zastupitelstvo obce nesouhlasí se záměrem a následnou
stavbou Petrohrad – obalovna živičných směsí
Oznamovatel: Ekostavby Louny, s.r.o.
Zakázkové číslo:5611/16

04/05/2012 M

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění finanční částky do
výše 7.000,- Kč na noční soutěž pro SDH Petrohrad.

Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v srpnu 2012
Majerová Miluše - Petrohrad
Sochorová Alena - Petrohrad
Slavata Miroslav - Petrohrad
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