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

Milé čtenářky a milí čtenáři,
myslím si, že sváteční den
věnovaný našemu významnému
svatému
byl
skutečným
svátkem, protože jsme měli čas
veškeré vjemy vnímat všemi
smysly.
Všimli jste si, jak úžasně
barevná je krajina? Ne, nemám
na mysli podzimní zbarvování
listů, to ještě v takové míře
nevidíme, ale myslím tím sytou
zeleň osetých polí a trávníků,
která
tím
více
vyniká
v sousedství nádherné hnědé
země a stále ještě letně modré
oblohy.
Srdce
malířů
a
fotografů určitě plesá, ale i
obyčejný člověk, který se umí
dívat, to vidí. Zastavit se, dívat
se a pak ještě naslouchat –
v naší krajině nejvíce slyším –
ticho. Neuvěřitelně krásné ticho.
Když ráno vycházím z domova
v půl sedmé, vždy mě napadá,
že snad ani nežiji v novém
století, kdy se mluví o spěchu,
chaosu a stresu jako o zcela
běžných záležitostech. Pomalu
jdu na autobus a většinou
nikoho nepotkám. Slyším ticho
jen jemně narušované zvukem

silnice, jinak nic nepokazí
nádheru tichého rána.
V těchto chvílích si plně
uvědomuji, jak lidé ve městech
strádají, jak se jejich duše
ztrácejí v civilizačním ruchu a
hluku a jak marně hledají klidné
místo. Ránem začíná den,
vstoupím-li do něj v takové
pohodě a tichu, jak se mi nyní
stává, vím, že i ty další hodiny
mám z čeho brát energii, a tak
nespěchám, protože chci vidět,
slyšet a také cítit nádheru
venkovského rána, těšit se na
další okamžiky, které mi ten den
nabídne, a pak se opět pomalu
a v klidu v nepřeplněném
autobuse vracet domů.
Jsem ráda, že žiji na tomto
místě,
a
proto
jsem
přesvědčena, že bychom každý
den zde prožitý měli brát jako
svátek,
nečekat
na
dny
vymezené kalendářem, ale
vybírat si sami podle sebe, který
den
je
pro
nás
tím
nejsvátečnějším. Čím více jich
bude, tím lépe pro nás, ale
nesmíme čekat, že nám je
někdo dá, že přijdou samy…
Marie Vránová
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TAKTO KONČILY PETROHRADSKÝM DĚTEM LETNÍ PRÁZDNINY.
MOŽNÁ MNOHÉ Z NICH LITOVALY, ŽE HOŘELA POUZE ŠKOLA
Z PAPÍRU, ALE V KAŽDÉM PŘÍPADĚ JE TŘEBA POCHVÁLIT NEJEN
SOPTÍKA, ALE PŘEDEVŠÍM PETROHRADSKÝ SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ, KTERÝ PŘIŠEL SE SKVĚLÝM NÁPADEM - JAK ZPŘÍJEMNIT
DĚTEM POSLEDNÍ PRÁZDNINOVOU SOBOTU.

SOPTÍKOVO ROZLOUČENÍ S LÉTEM
1. září

Start byl na novém
dětském hřišti na návsi,
odkud trasa vedla
směrem
k poště,
bažantnicí k pivovaru,
kolem rybníka, parkem
přes louku a k zámku.
Cíl byl na hřišti.
Účastníci cestou plnili
nejrůznější úkoly a
samozřejmě byli za
svou aktivitu odměněni
balíčkem plným dobrot.

Děti skládaly podobu Soptíka,
odpovídaly na nejrůznější otázky
týkající se požární ochrany,
bezpečnosti a zdravovědy.

Také dívky si
vyzkoušely střelbu
z různých zbraní
a jak se správně
dorozumívat
vysílačkou.

Nechybělo zábavné kreslení,
seznámení s hasičskou výstrojí
a dalšími potřebnými pomůckami.

Vyvrcholením
Soptíkova odpoledne
byl požár školy, při
jehož likvidaci
pomáhaly samy děti.
Akce se zúčastnilo přes
čtyřicet dětí.

4/

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Školní rok 2012/2013 v Základní
škole a mateřské škole Petrohrad byl
zahájen ředitelkou školy 3. září na
nádvoří
školy.
Žáky,
děti,
zaměstnance
školy,
rodiče
i
prarodiče přivítala také starostka
Obce Petrohrad. Po přivítání
prvňáčka,
kterého
do
třídy
doprovodila paní učitelka a všech
dalších 18 žáků, se všichni rozešli do
svých tříd. Již první den byla
v provozu školní jídelna i školní
družina, které využila většina žáků.
Provoz školy je od 6,30hod do
15,30hod, po předchozí domluvě
do 16,00 hod.
Od října začnou ve škole pracovat
tyto kroužky: Angličtina pro
nejmenší (pro děti z mateřské školy),
Poznáváme Bibli, Hrajeme na flétnu,
Taneční kroužek a Zumba.
5. září se žáci 1. – 4. ročníku se
všemi pedagogickými pracovnicemi
školy a zdravotnicí zúčastnili
adaptačního kurzu s preventivními
aktivitami Křivoklátský skřítek. Na
tento kurz škola získala dotaci od
Ústeckého kraje v rámci programu
„Prevence
rizikového
chování
v Ústeckém kraji v roce 2012“ ve
výši 10.000,- Kč. Dotace pokryla
většinu nákladů, žáci dopláceli 100,Kč a zbylé náklady pokryla škola ze
svého rozpočtu. Křivoklátský skřítek
byl realizován ve spolupráci s IVS
Budy, Křivoklát, kde jsme byli také
ubytováni. Děti se zúčastnily
programu na téma Jak se vypořádat
s konfliktními situacemi a stresem,
jehož obsahem byly hry, soutěže,
kvízy a procházky realizované
v krásných křivoklátských lesích.

Žáci poznali i rekreačně naučný
areál, kde si vyzkoušeli všechny
nabízené aktivity a v IVS Lesy
navštívili interaktivní výstavu „Lesy
kolem nás“. Ta je opravdu zaujala,
nenechali žádnou aktivitu bez
povšimnutí. Asi polovina dětí byla
na prohlídce hradu s průvodcem,
druhá polovina dětí si prohlédla jeho
nádvoří, a pak využila nedaleké
dětské hřiště. Žáci byli na začátku
pobytu rozlosováni do trpasličích
týmů, ve kterých plnili zadané úkoly.
Křivoklátský skřítek je každý den
odměnil body a na slavnostním
vyhodnocení medailí, diplomem a
brožurkou. Tento kurz byl pro žáky i
pedagogy přínosný, naplnil náš cíl.
Nejdůležitější ale je, že se dětem
líbil, že si ho prožili a užili.
V následujícím týdnu za dětmi
přijely lektorky Naučného střediska
ekologické
výchovy
KladnoČabárna s ekologickým programem:
pro žáky ZŠ Tažní ptáci a pro děti
MŠ Rákosníček v parku. Tentokrát
se vydal Rákosníček do města, aby
prozkouma, jaké zvířecí kamarády
tam najde. Spolu s dětmi poznávaly,
s kým vším se mohou setkat v
parcích, zahradách i na sídlišti a jak
se jim tam daří. Školáci si povídali o
stěhování živočichů a podrobněji se
seznámili s ptáky, kteří od nás na
zimu odlétají.
Fotografie nejen z těchto akcí
jsou ke shlédnutí na webu školy
(http://www.zspetrohrad.pcsa.cz/
galerie/).
Ivana Hůrková, ředitelka školy

SETKÁNÍ S NEJSTARŠÍ OBČANKOU
V pondělí 17. září oslavila své 90. narozeniny nejstarší občanka naší obce
paní Anna Domabylová z Černčic.
S přáním všeho nej… ji jménem Obce Petrohrad navštívila starostka Jitka
Dondová a kronikář, pan RNDr. Václav Špilar.

Paní Domabylová do okupace žila v Černčicích. V té době se učila
švadlenou, ale školu nemohla dokončit, protože museli po obsazení
Sudet odejít. Vyrůstala v Lubech na Šumavě a později se opět vrátila
do Černčic. Prodávala
v obchodě a pracovala
také jako kuchařka ve
zdejší
škole.
Ráda
vzpomíná na mladá léta,
kdy chodila tančit do
hospody Na nádraží.
Tenkrát
se
mohlo
k muzice až od 16 let, a
tak
velmi
šibalsky
vzpomínala,
jak
ji
tatínek pana Špilara
pomohl, aby mohla jít i jako mladší. Pomáhala s přípravou svateb ve
vsi, nejprve nevěstě našít šaty, napéci cukroví i koláče a navařit na
svatební hostinu. Ráda pomáhala i při výchově vnoučat.
A jak se má paní Domabylová dnes?
Špatně jí slouží sluch, ale jinak se může pochlubit dobrým zdravím,
často chodí na procházky se psem a problémy jí nedělají ani schody
do patra, kde bydlí. Chválí si společný život v jednom domě se synem
a snachou, na kterou je vždy spolehnutí a má v ní velikou oporu. Je
opravdu moc hodná, lepší si nemohla přát, jak sama říká. Smutno je jí
z toho, že v Petrohradě nestaví vlaky, na které byla od mládí zvyklá,
ale krásy přírody si užívá stále.
Přejeme paní Domabylové a všem našim seniorům pevné zdraví.
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Obec Petrohrad ve spolupráci s kulturní komisí
pořádá

Posezení seniorů
S harmonikou
9. listopadu 2012
Od 18,00 hodin
V pohostinství Na Návsi
Občerstvení

Všichni jsou srdečně zváni
Doprava zajištěna
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Kulturní komise Obce Petrohrad
pořádá

PODZIMNÍ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISU

O PUTOVNÍ POHÁR OBCE PETROHRAD
V SOBOTU 20. ŘÍJNA OD 14 HODIN
na sále NA NÁVSI
soutěž proběhne ve dvou kategoriích
A – kategorie do 15 let
B – kategorie nad 15 let
PREZENTACE OD 13 HODIN

POZNÁMKA
Na základě průzkumu formou předběžných přihlášek bylo zjištěno, že
o účast v tomto turnaji je velký zájem. Vzhledem k tomu, že nastává
podzim a počasí koncem října pravděpodobně nebude vhodné pro
hru venku, rozhodli jsme uspořádat podzimní soutěž na sále a
pozdější jarní turnaj na dětském hřišti.
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CO VÍME O SVATÉM VÁCLAVOVI,
PATRONU ČESKÉ ZEMĚ?
Kníže Václav vládl v Čechách v letech 920 - 929. Některé
prameny uvádějí rok jeho smrti 935. Byl synem Vratislava a
Drahomíry. Jeho babičku, kněžnu Ludmilu, pokřtil ještě na Velké
Moravě biskup Metoděj. Po smrti Svatoplukově se česká
přemyslovská knížata vymanila ze závislosti na rozpadající se
Velkomoravské říši a v Řezně uznali svrchovanost německé říše a
krále Arnulfa.
Václava vychovávala babička, kněžna Ludmila. Legendy
vyprávějí, že uměl číst knihy slovanské i latinské. Byl vychován
křesťansky a celým svým životem dokazoval, že víra v Krista byla pro
něj vším. Doba, ve které Václav žil, byla mnohdy křesťanská jen na
povrch a mnoho lidí nechápalo tuto víru vůbec. Příkladem může být
kněžna Drahomiř z rodu Luticů, která nechala zavraždit svatou
Ludmilu.
A jakým panovníkem byl kníže Václav? Podle Kristiánovy
legendy byl ochráncem vdov, chudých a sirotků, nemocné
navštěvoval, poutníky přijímal jako své příbuzné, kněze a mnichy ctil
jako Pána, kostely všechny okrášlil zlatem. Legendy o svatém
Václavovi tvoří celou řadu, většinou jsou psány latinsky a dozvídáme
se z nich mimo jiné, že Václav se válkám nevyhýbal, ale bylo mu líto
lidí, kteří v nich umírali, a proto se snažil každý spor urovnat mírovými
prostředky. Jednou dokonce nabídnul svému soupeři, aby spor
vyřešili spolu soubojem. Jindřich Ptáčník se stal jeho přítelem a
uviděl, jak Václava doprovázejí dva andělé.
Václavova mírnost a zbožnost se nelíbila všem. Václavův bratr
Boleslav se domníval, že on by vládl lépe, tvrdě, neplatil by
německému panovníkovi jako Václav.
Za ochranu se však vždycky platí a Boleslav po marném boji
platil také, jako všichni Přemyslovci.
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Boleslavovi lidé naplánovali vraždu. Věděli, že Václav nikdy
neodmítne přijet na slavnost spojenou s posvátným místem, pozvali
ho tedy na svátek Kosmy a Damiána, kterým byl zasvěcen kostel na
Boleslavově sídle. Zůstal přes noc a vrahové dobře znali jeho
zbožnost, počkali na něho, když šel na jitřní mši. Václav se bránil, ale
vrahů bylo šest. Jejich pohanská jména zůstala zachována. Václav
zemřel s rukou na železném kruhu kostelních dveří.
Už za svého života
byl považován za svatého.
Petr Parléř ve 14. století
vytvořil jeho sochu pro
svatováclavskou kapli v
katedrále sv. Víta. Vidíme
ho jako krásného mladého
muže s hlavou mírně
nakloněnou. Nedávno naši
antropologové
provedli
rekonstrukci jeho lebky za
pomoci všech současných
metod a užasli: Petr Parléř,
který se řídil jen vlastní a
všeobecně
sdílenou
představou, ho vypodobnil přesně tak, jak mohl kníže Václav vypadat.
Není to snad jeden ze zázraků, spojených s jeho jménem?
Po Václavově smrti nechal Boleslav povraždit všechny jeho
přátele, včetně malých dětí. Do historie vstoupil jako Boleslav
Ukrutný. Pověst zachraňovaly jeho děti - Doubravka, provdaná do
Polska přinesla tam křesťanství, Kristián se stal mnichem v Řezně,
Mlada řeholnicí v Římě.
Našemu národu slouží ke cti, že si za patrona své země nevybral
krutého válečníka Boleslava, ale tichého a pokorného Václava. Lidé
ho milovali, prosili ho o přímluvu v nebi, všechno, co bylo lidem
drahé, dostalo jeho jméno.
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Z kroniky obce …
V minulém čísle Lunarie jsem uveřejnil údaje o vybavení obce z roku
1968. Dnes bych chtěl připomenout, co trápilo naše občany před 30
lety, tedy v roce 1982. V tomto roce byly Petrohrad, Černčice i
Bílenec součástí obce Kryry. Pro všechny tři tyto historické obce byl
ustaven společný občanský výbor, který se zde staral o plnění
volebního programu Národní fronty a byl prodlouženou rukou
střediskového Místního národního výboru v Kryrech. Občanský výbor
měl 15 členů a v jeho čele v roce 1982 stál předseda Josef Grygar
z Černčic. Místopředsedou byl Ladislav Krajc a tajemníkem Václav
Špilar, oba z Petrohradu. Schůze občanského výboru se konaly
pravidelně jedenkrát měsíčně a často za přítomnosti řady občanů. Ze
zápisů schůzí z roku 1982 a ze zápisů diskuzí občanů vybírám alespoň
některé připomínky občanů a akce občanského výboru.
Občanský výbor na základě
připomínek občanů požadoval
okamžité vyčištění studny u
pivovaru v Bažantnici. Studna,
která je zdrojem vody i pro řadu
občanů,
byla
znečištěna
rozvodněným potokem.
Občané podali stížnost na
špatný stav cesty lesem
Bažantnice od pivovaru do staré
části Petrohradu. Cestu poničila
auta Lesního závodu Žatec a
Státního statku Lubenec. Ředitel
Lesního závodu zareagoval a
cestu nechal upravit, ředitel
statku vůbec nereagoval.
Občané Bílence požádali o
zpevnění plochy stanoviště
pojízdné prodejny v Bílenci.
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V době deště se zde lidé brodí
blátem.
Pan Václav Janda požadoval
opravu lávky na ostrov ve
Finklově rybníku.
Na návsi v Petrohradě se
několik
měsíců
táhlo
zabezpečení a oprava otvoru do
dešťové kanalizace.
Hrob sovětských vojáků na
petrohradském
hřbitově
si
převzali do péče zaměstnanci
PL Petrohrad, hrob válečných
obětí na hřbitově v Černčicích
převzala do péče petrohradská
organizace Československého
svozu žen.
Aktivu SPOZ Petrohrad bylo
poděkováno za akci pro

důchodkyně
v rámci
oslav
Mezinárodního dne žen. Dárky
byly předány celkem 85 ženám.
Občanský výbor vyvolal jednání
s MNV Kryry o potřebě dát do
oken v budově ZŠ v Černčicích
a MŠ v Petrohradě tzv. kovotěs,
protože okna netěsní a tím
vzniká velký únik tepla.
Občanský
výbor
řešil
i
zásobování
obce
běžnými
potravinami. Mezi občany je
nespokojenost s nepravidelným
rozvozem chleba a mléka.
Na základě podnětu občanů byl
komisí ustavenou občanským
výborem
proveden
soupis
neobydlených bytů v obci.

V Petrohradě bylo takových
bytů 12 a v Černčicích tři.
V obci byly dva požární sbory –
v Petrohradě a v Černčicích –
které, mimo jiné, provedly
skoro ve všech domech
protipožární prohlídky. Jeden
občan z Černčic je do svého
domu nepustil.
Během roku přišlo několik
stížností na obsluhu v prodejně
Jednoty v Petrohradě. Naopak si
lidé (zejména ženy) chválili
kadeřnicko-holičskou
provozovnu
a
provozovnu
mandlu.
RNDr. V. Špilar, kronikář

Sběrová sobota v obci Petrohrad, Černčice
a Bílenec
Dne 20. 10. 2012 bude provedena sběrová sobota nebezpečeného,
objemného odpadu a elektroodpadu se zaměřením na tyto druhy odpadu.

Nebezpečný odpad:




Nádoby od barev a olejů, zářivky
Znečištěné textilie od olejů, olejové filtry,
oleje, barvy
Olověné akumulátory…..

Objemný odpad:


Nábytek, koberce …..

Elektroodpad:



Televizory, lednice
Drobné domácí elektrozařízení …….

Svoz odpadu bude probíhat z těchto stanovišť:
Hodina:
Stanoviště:
8,30 – 9,00 hod.
Bílenec – autobusová zastávka
9,10 – 9,40 hod.
Černčice – náves
9,50 – 10,20 hod.
Petrohrad – před obecním úřadem
10,30 – 11,00 hod.
Petrohrad – náves
Sběrová sobota se netýká podnikatelů a právnických osob, které mají
povinnost zneškodňovat odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
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Obec Petrohrad
Usnesení z 18. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad,
konaného dne 24. září 2012
01/18/2012

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

02/18/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění parcel k pronájmu
k.ú. Petrohrad – parc.č. 135 k.ú. Černčice u Petrohradu –
parc.č. 988, 823, 865, 955, 954, 953, 898, 931, 904 k.ú.
Bílenec – parc.č. 1209, 1121, 1044, 1373, 1067, 1153,
1003,1245, 1246, 1223.

03/18/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění parcel k pronájmu:
k.ú. Petrohrad – parc.č. 608/6, 630, 636 a 622/3.

04/18/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2012.

05/18/2012

Zastupitelstvo obce ukládá Finančnímu výboru připravit
návrh rozpočtu obce pro rok 2013 včetně rozpočtového
výhledu pro rok 2014 – 2015 a to do 07.11.2012.

06/18/2012

Zastupitelstvo obce ukládá kontrolnímu výboru provést
kontrolu akce Kanalizace Petrohrad 2. etapa do konce
listopadu 2012.

07/18/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje podání Žádosti o zařazení akce
obnovy nemovité kulturní památky do Programu záchrany
architektonického dědictví na rok 2013 – Výklenková kaple
Bílenec.

08/18/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje podání Žádosti o dotaci od
Ústecké komunitní nadace z fondu T-Mobile na modernizaci
obecní knihovny Petrohrad.

RNDr. Václav Špilar
Zastupitel Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

OZNÁMENÍ
o době a místě konaní voleb do krajských zastupitelstev
Starostka Obce Petrohrad podle § 27 odst. 1 zákona
č. 130/2000 Sb., v platném znění a vyhlášky
Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., v platném znění
OZNAMUJE
1. Hlasování ve volbách do Zastupitelstev krajů se uskuteční
dne 12.10.2012
od 14,00 hodin
do 22,00 hodin
dne 13.10.2012
od 08,00 hodin
do 14,00 hodin
2. Místem konání voleb do Zastupitelstev krajů v okrsku č. 1
je místnost:
zasedací místnost Obecního úřadu Petrohrad pro oprávněné
občany s adresou místa trvalého pobytu:
Petrohrad
Černčice
Bílenec
3. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do
Zastupitelstev krajů hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové
volební komise.
V Petrohradě, dne 27. září 2012
Jitka Dondová, starostka Obce Petrohrad
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v září 2012

Kail Walter - Petrohrad
Jandová Marie - Petrohrad
Voříšková Věra - Petrohrad
Domabylová Anna - Petrohrad
Míka Josef - Černčice
Rottová Jaroslava - Petrohrad
Lauterbachová Emílie - Petrohrad
Seifert Zdeněk - Černčice

Úmrtí:
Voříšek Stanislav - Petrohrad
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