11 a 12 / 2012

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

Milé čtenářky a milí čtenáři,
dnes je 24. listopadu a určitě všichni
si uvědomujeme ubíhání času. Za
měsíc budeme chystat slavnostní
stůl, dárky těm nejbližším již budou
připravené, aby se v tu pravou
chvíli položily pod vánoční strom.
Zatím však máme před sebou ještě
hodně práce a povinností – na
zahradě podzim vykonává své
tradiční zásahy a nenápadně
naznačuje, že je třeba chystat se na
zimu. Pro každého z nás to
znamená něco jiného – někdo musí
sklep naplnit uhlím, jinde připravují
k topení dřevo, někdo řeší problém
co s jablky, kterých se letos hodně
urodilo…To vše jsou každoročně se
opakující situace patřící ke střídání
ročních období.
Blíží se slavnost zimního slunovratu,
které předchází čekání na návrat
Slunce a na narození Ježíška. Příští
neděle je již první adventní, vždy to
tak bylo a snad stále bude. Letos se
však tento den podobně jako loni
stane slavností, kdy se u školy
rozsvítí vánoční strom. Loni to bylo
poprvé a v letošním roce začíná
opět nová tradice. Zdá se, že se nic
zvláštního neděje, ale ve škole
probíhají
poslední
přípravy,
v rodinách se začíná péct vánoční
pečivo, děti se těší na svůj den, kdy
se všichni sejdou, aby vyjádřili
radost a prožili pohodu a tiché
souznění se všemi ostatními.
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V současné době je velmi aktuální
slovo – sdílení. Souvisí s takzvaným
facebookem, kdy lidé na internetu
sdílejí své fotografie, své názory,
pocity a zážitky. V souvislosti
s chystanou adventní slavností mě
to slovo napadlo – všichni, kteří se
budeme nacházet na stejném místě
ve stejném čase, budeme sdílet své
zážitky, pocity i dojmy.
Prožijeme s ostatními to, co lze
prožít právě v tento den a v tento
večer,
pod
hvězdami,
pod
rozsvíceným stromem, při melodii
známých koled. Zároveň však, a to
nám internet v žádném případě
neumožní, ochutnáme nejlepší
vánočky, cukroví, svařené víno a
vezmeme do ruky zakoupené
drobnosti, na jejichž výrobě se
podílely i naše děti. Popovídáme si
se svými sousedy, a přestože bude
již kolem tma, budeme si vidět do
očí. To je to pravé sdílení…
Přeji Vám krásné adventní dny,
v pohodě, v klidu, takové, jaké vy
sami chcete.
Marie Vránová

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY A VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
dovolte, abychom vám při příležitosti
blížících se vánočních svátků vyjádřili poděkování
za vaše ohlasy, náměty i připomínky, za vaši ochotu
spolupracovat s námi, vyjádřit svůj názor,
poskytnout rozhovor či napsat článek.
Bez čtenářů by nebylo možné tento zpravodaj vydávat.
Zároveň vám všem přejeme krásné Vánoce
a do nového roku hodně zdraví,
klidu, pohody a dnů plných radosti.
VAŠE REDAKCE
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Tradiční setkání s našimi seniory
se uskutečnilo v pátek 9. listopadu, tentokrát jako posezení s harmonikou.
Naši hosté nejen rádi zpívají, ale jejich dobrá nálada je nikdy nenechá dlouho
sedět. Vždy si s radostí zatančí, ať
hraje hudba lidová, populární
nebo pouhá harmonika.
Po úvodním zahájení paní
starostkou se jako vždy o kulturní
program postaraly ti nejmenší –
děti z naší školky a školy. Rády
přivítají
příležitost
s radostí
předvést to, co umějí.
Potom již na každém záleží, jak se
zapojí do společné zábavy. Hosté
se velmi pochvalně vyjádřili
k přípravě sálu, k jeho výzdobě,
k nachystanému občerstvení a
k příjemné
péči
ze
strany
obecního úřadu.
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Vítání občánků
Dne 24. 11. 2012 od 14,00
hodin se v zasedací místnosti
OÚ Petrohrad uskutečnilo
slavnostní uvítání nových
občánků v obci, které provedl
místostarosta Obce Petrohrad,
pan Miroslav Vrána.
Nejprve byly místostarostovi
obce představeny děti, které
mají být slavnostně přivítány,
a poté vystoupily děti ze
Základní školy a Mateřské
školy Petrohrad s krátkým programem – Lenka a Lucie Ďopanovy, Adéla Nachtnebelová
a Karolína Zajícová. Následoval slavnostní projev, který přednesl místostarosta obce. Po
uvítacích ceremoniích byli postupně rodiče dětí požádáni o podpis do kroniky a poté jim
byla předána květina a dětem plyšová hračka.
Nově přivítaní občánci:
Aneta Kenderešová, Černčice
Jakub Köröši, Petrohrad

(Jitka Taušová)
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Modernizace obecní knihovny
Obec Petrohrad byla úspěšná již
při podání žádosti o dotaci na
Náves v Petrohradě, a proto
využila Fond T-Mobile a
Ústeckou komunitní nadaci
znovu.
Tentokrát jsme požádali o
dotaci pro projekt Modernizace
obecní knihovny. Obec obdržela
dotaci ve výši 25 000,-Kč,
stejný díl by měla investovat do
projektu ze svého rozpočtu.
Rádi bychom zkulturnili prostor
části obecního úřadu, kde se
nachází knihovna, a poté sem
přilákali především malé

a mladé čtenáře. Starší občané
tu také najdou místo pro četbu i
přátelské slovo.
Knihovna funguje již řadu let ve
stejném duchu pod vedením a
dohledem knihovnice paní
Matějkové, které tímto patří
velké poděkování za skvěle
odváděnou
práci.
Občané
Petrohradu mají možnost si
knihu zapůjčit a po jejím
přečtení zase vrátit.
Z iniciativy Evy Učíkové ml. a
paní Marie Vránové vzešla
myšlenka na prostorovou i
funkční změnu.

KNIHOVNA BUDE UZAVŘENA
1.1.2013 – 28.2.2013
Na dalších řádcích vás s připravovanou změnou seznámí Eva
Učíková, která se s velkou vervou pustila do plánování akcí
v knihovně.
Jitka Dondová, starostka

Průběh modernizace knihovny
Prosinec 2012 – výběr nábytku do knihovny, výběr knih, seznámení
zastupitelstva se záměry projektu
Leden – únor 2013 – modernizace knihovny – vymalování
dobrovolníky, zakoupení a instalace nového nábytku do knihovny,
nákup knih
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Březen 2013 - slavnostní otevření knihovny, seznámení obyvatel
s připravovanými akcemi a s otevírací dobou pro vypůjčení knih
(přesný termín slavnostního otevření včas uveřejníme v měsíčníku
Lunaria)

Připravované kulturní akce v rámci obecní knihovny
Duben 2013 – Čtení na dobrou noc s Andersenem, čtení pohádek od
tohoto autora, seznámení s ním, výtvarné činnosti, podvečerní
tematická stezka s úkoly pro všechny věkové kategorie.
Květen 2013 – Mami, babi, pojďme si číst – akce zaměřena na
vzájemnou komunikaci a na mezigenerační odlišnosti, na rozvoj
vzájemného naslouchání a podpora úcty k druhým. Aktivita bude
určena pro děti a jejich rodiče a prarodiče, kdy spolu vzájemně stráví
odpoledne při četbě oblíbených pohádek, příběhů, či jen tak při
vyprávění legend z dávných dob. V roli čtenáře budou jak děti, tak i
dospělí.
Červen 2013 – Máte rádi pohádky? – zaměřeno na četbu a seznámení
s pohádkami.
Září 2013 – Vyměňme si recepty – akce určená především pro
dospělé. Předávání vzájemných zkušeností s vařením a výměna
receptů. Zahájení vytvoření vlastní petrohradské kuchařky
s nejlepšími recepty. Kuchařka bude vystavena a uschována v místní
knihovně. Účastníci budou moci předat nejen recepty, ale také budou
moci přinést ochutnávky.
Říjen 2013 – Prázdniny v knihovně – akce se bude konat v době
podzimních prázdnin, tudíž bude určena především pro děti. Aktivity
a činnosti budou situovány do podzimní tématiky.
Součástí projektu je možnost spolupráce knihovny a Základní školy
v Petrohradě – využívat prostor knihovny pro práci v dílnách čtení v rámci
vyučování, a tak pomoci v dětech vytvářet vztah k literatuře a ke knihám.
Eva Učíková ml.

ROZHOVOR
Sedím v kanceláři PETROHRADSKÉ, společnosti s r.o. Přede mnou šálek dobré
kávy, z okna výhled na chmelnici, dominantu naší obce. Rozhlížím se a musím
konstatovat, že prostředí, v němž se právě nacházím, skutečně souvisí se
zemědělstvím a s pivem. Na stěnách visí obrazy s touto tématikou – pohled na
pole se snopy obilí, což je sice pro mnohé čtenáře vzdálená a neznámá historie,
ale já osobně si ještě pamatuji dobu, kdy se u babičky na poli sklízelo obilí kosou
a vázalo ve snopy, a ty se stavěly do takzvaných panáků. Na jiném obraze se
pase dobytek a na tom třetím máme před sebou cestu vedoucí od nádraží
parkem mezi loukami, na nichž se tyčí staré stromy. Pod nimi se také pase
dobytek a obraz je namalován podle skutečnosti. Všichni tu cestu známe – když
ještě do Petrohradu nejezdily autobusy, chodili jsme tudy na nádraží. Charakter
místnosti je ještě podtržen asi stovkou pivních plechovek, každá jiná, mnohé i ze
zahraničí. Když jsem se pana ing. Petra Čapka zeptala, které si nejvíce cení,
odpověděl, že asi té z Makedonie, i když jsou mezi nimi také kousky z Japonska
či z USA. Kvůli plechovkám od piva tu samozřejmě nesedím. Firma právě letos
oslavila své dvacáté výročí založení.

Pane inženýre, jak jste začínali?
Firma byla založena v březnu 1992 s 1 800 ha půdy. V roce 1997
odešel ing. František Hahn a od té doby hospodaříme na 1 350 ha
pozemků. Samozřejmě jsme v průběhu let zúžili i sortiment plodin a
zvířat, takže nyní pěstujeme obiloviny, olejniny, chmel a chováme
masný skot v počtu 200 kusů všech kategorií.
Co pokládáte za největší úspěchy?
Začínali jsme s úvěry, dnes už žádné nejsou. Řídíme se totiž
myšlenkou, že na co nemáme, to nepotřebujeme.
Jak to u vás vypadá dnes?
Letošní rok byl nejhorším za těch dvacet let – v souvislosti s velkým
suchem a nízkými výnosy. V současnosti máme dvacet osm
zaměstnanců, začínali jsme se čtyřiceti. Provedli jsme rekonstrukci
areálu, postavili jsme víceúčelovou halu, stavíme nové chmelnice,
všechno bez dotací.
Jaké plány máte do budoucna?
Udržet si zaměstnance, mírně rozšířit výrobu chmele a skotu – asi o
10 až dvacet procent, a pokud budou k dispozici volné chmelnice, tak
je převzít.
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Řadu let jste spolupracovali v odbytu chmele s Japonskem. Na jaké
úrovni je to nyní?
V Japonsku klesá spotřeba kvalitního piva – v souvislosti
s hospodářskou krizí v Japonsku. Rostou vývozy do Číny, do Ruska.
Náš chmel odebírá plzeňský Prazdroj, budějovický Budvar, kde
pokrýváme jednu třetinu jeho spotřeby. Chmel Sládek dodáváme do
pivovaru Gambrinus, je aromatický a obsahuje pět až šest procent
pivovarských látek. V oblasti výroby vysokoobsažného chmele (nad
deset procent látek) nejsme schopni konkurovat zahraničním
výrobcům. V naší oblasti je velké sucho ve srovnání s Bavorskem,
přesto o chmel ze Žatecka je v zahraničí stálý zájem, například již ve
zmiňovaném Rusku. Kdysi byla Česká republika na druhém místě ve
výrobě chmele, nyní je před námi NSR, USA a Čína.
Nasedáme do auta a projíždíme areálem, kde jsou cesty plné bláta. Dostávám
informaci, že všechny budou upraveny a zpevněny, střed dvora se také
zrekonstruuje a možná se toto místo využije k vybudování malé sluneční
elektrárny pro výrobu vlastní energie. Stále je co dělat, napadá mě, když se
loučím s panem ing. Petrem Čapkem.
Děkuji za rozhovor a přejeme do dalších let jen to nejlepší počasí.
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Z kroniky obce …
Pokračování z minulého čísla.
V dalších letech starosta obce
spolu se zastupitelstvem hledali
cestu jak kanalizaci dokončit.
Byly
projednávány
různé
varianty řešení, až nakonec se
pro starou část Petrohradu jako
nejschůdnější ukázala varianta,
která počítala s využitím již
vybudované čistírny odpadních
vod v Černčicích. Aby obec
vůbec dosáhla na dotaci ze
státního rozpočtu, bylo nutno
dohodnout s Ústeckým krajem
připojení Psychiatrické léčebny
na budovanou kanalizační síť.
Obec začala dávat dohromady
„papíry“
nutné
k zahájení
stavby, aby v případě, že by
získala dotaci, mohla hned
zahájit výběrové řízení na
firmu, která stavbu provede.
Příslib dotace se podařilo získat
v roce 2011 a pak byly
neprodleně podniknuty další
kroky, aby obec splnila všechny
podmínky
dané
právními
normami a aby byla schopna
financovat spoluúčast na stavbě.
Cena celé stavby byla 33,5
miliónu
Kč.
Ministerstvo
zemědělství slíbilo dotaci
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15 miliónů Kč, Ústecký kraj se
podle platných předpisů připojil
částkou 3,1 miliónu Kč, Obec
Petrohrad si vzala úvěr ve výši 7
miliónů Kč a zbytek je hrazen
z peněz, které obec na stavbu
šetřila na svém účtu.
Protože Obec Petrohrad získala
úvěr za podmínek předepsaných
ministerstvem zemědělství, bylo
dohodnuto, že úroky z úvěru
obce bude platit ministerstvo
zemědělství
a
Evropská
investiční banka. Obec tedy
zaplatí během 10 let jen výši
úvěru, tj. 7 miliónů Kč. Jak bylo
již uvedeno, je stavba dnes
zkolaudována.
Čeká se jen na vyřizování
dalších byrokratických formalit,
aby se mohli na kanalizační řad
připojovat občané i firmy.
Možná se to bude zdát někomu
divné,
ale
vybudování
kanalizace ve staré části
Petrohradu
je
opravdu
historický čin, je to zřejmě
největší stavba vybudovaná
jednorázově obcí na území
katastrů Petrohradu, Černčic a
Bílence.
Dnes zůstává bez kanalizace jen
Bílenec. Její vybudování by

bylo nad finanční možnosti
obce.
Navíc
vzhledem
k malému
počtu
trvale
přihlášených obyvatel v odlehlé
části obce by nebylo možné
získat na takovou stavbu dotaci.
Zastupitelé budou však i zde
hledat cestu. Podle současné
situace by bylo pro Bílenec asi
nejvhodnější
vybudovat
u
každého domu domácí čistírnu
odpadních vod a obec by se u
občanů obce na stavbě finančně
podílela.
Je to jen jedna
z možných variant.
My starší si pamatujeme, že
vodovod a kanalizace pro celé
Černčice a Petrohrad měly být

vybudovány již na konci
osmdesátých a na počátku
devadesátých let minulého
století a za částku pro obec
několikanásobně menší, než
byla teď částka jen na stavbu
kanalizace ve staré části
Petrohradu. Jak je uvedeno
v první části tohoto článku, byla
z toho uskutečněna jen část.
Finanční politika státu tehdy po
převzetí
československého
ministerstva financí Václavem
Klausem prudce změnila svůj
směr a řada obcí přišla o slíbené
dotace.
RNDr. V. Špilar, kronikář

VÝSTAVA BETLÉMŮ V KRYRSKÉ ŠKOLE
V sobotu 1. prosince proběhlo v Kryrech slavnostní rozsvícení vánoční stromu.
Součástí adventního dne byla výstava betlémů, která se setkala s velikým
zájmem návštěvníků. Mohli si prohlédnout práce dětí, exponáty ze
soukromých sbírek a řadu betlémů pocházejících z dílny Psychiatrické léčebny
v Petrohradě.
V úvodu Lunarie je součástí vánočního přání od naší redakce fotografie
betlému, který zhotovil Michal Sochor, žák deváté třídy. Pomáhali mu další
petrohradští žáci – Tereza a Eda Pekarčíkovi, Bára Kailová a Tonda Chmelík.
Zeptala jsem se Michala, co ho přivedlo k tomuto nápadu.
„Napadlo mě, že by se tímto způsobem mohl reprezentovat Petrohrad, když
se výstavy může zúčastnit petrohradská léčebna, proč bychom nemohli i my,
mladší generace.“ Protože se tento záměr zrodil docela pozdě, měli na práci
asi týden, hodně udělali přes víkend. Je chvályhodné, že se naše děti umí dát
dohromady, když jde o dobrou věc, a nakonec práci dokončit tak, aby se všem
líbila. Děkujeme za to.
Tento betlém stojí u vchodu do školy a podílí se vytvoření adventní atmosféry
v naší škole.
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PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA

SIMONA A ZUZKA DONDOVY
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JAK V PETROHRADĚ ZAČÍNÁ ADVENT
Odpověď je zcela jednoduchá –
jeho začátek je již někdy v říjnu,
kdy se vše plánuje, promýšlí,
chystá, připravuje se materiál
na
zhotovení
vánočních
výrobků, rozdělují se úkoly a
role pro adventní vystoupení na
zahradě…
A pak nastane pondělí
3. prosince. Před školou se
objeví stan plný barev, světel a
voňavých sladkostí. Strom je
nazdobený a čeká na okamžik,
kdy se plně rozzáří podobně
jako světla v dětských očích.
Kdo se nejvíce těší na setmění,
kdo netrpělivě pobíhá před
školou a upravuje si kostým,
kdo si v duchu opakuje slova
připravených písní? Naše děti od těch nejmenších v kostýmu
oveček až po ty starší
předvádějící svatou rodinu,
pocestné či ladící si svůj hlas
pro zpívání. Všechny děti si pro
nás připravily nejnádhernější
dárek – krásu pod hvězdami,
příležitost naslouchat a dívat se,
jak prožívají ten nejstarší příběh
o narození, o lásce, o pohodě, o
kráse. A my dospělí jsme se

mohli rozhodnout, zdali ten
radostný prožitek budeme
sdílet s nimi, nebo se budeme
raději bavit o něčem zcela
jiném, co k tomuto večeru a
k této slavnostní chvíli vůbec
nepatří. I to se stává, i to jsem
zaznamenala, a protože mi to
bylo v té chvíli líto, musela jsem
se o tom zmínit…
Většina diváků však vystoupení
dětí sledovala tak, jak to má
být. Bylo to opět velmi
emocionální a duchovní, dětské
hlasy a drobné postavičky
sdělující svůj příběh, školní
zahrada se stala nejen jevištěm,
ale
magickým
místem,
předávající kouzlo svatého
večera. Strom se rozzáří a
v Petrohradě začal adventní
čas.
Děkujeme všem pracovnicím
naší školy, všem, kteří jim
pomáhali, obecnímu úřadu a
samozřejmě všem, kteří přišli
sdílet radost, zatleskat a
poděkovat za to, že jsme mohli
prožít tyto chvíle.
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Vesnička je zatím tichá
a liduprázdná, její čas teprve
nastane…

Ve stanu se nabízí nádherné
vánoční výrobky, domácí
pečivo, něco pro zahřátí a
letos dokonce i dobrý guláš
s topinkami. Každý si mohl
vybrat podle svého přání i
chuti.

V Betlémě…
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Adventní slavnost s poděkováním
Dne 3. 12. 2012 proběhla na
zahradě a ve venkovních
prostorách školy v pořadí již
II. Adventní slavnost. Přípravy k
oslavě počátku adventního času
ale probíhaly daleko dříve. Již
od října se zpracovávaly různé
náměty k výrobě vánočních
dárků, nacvičovaly se písně a
pilovaly jednotlivé repliky k
představení vánočního příběhu.
Vyrábělo se a peklo v hodinách
výtvarné a pracovní činnosti, v
mateřské školce, ve školní
družině, v kuchyni.
V den slavnosti se již od rána
vše pilně připravovalo a
chystalo k oslavě. Stavěly se
prodejní stánky, aranžovala se
jejich výzdoba, instalovala se
zvuková i světelná technika. A
než jsme se nadáli, byla tma a
na školní zahradě v záři
reflektorů vyrostla překrásná
vesnička.
Představení
„Putování
do
Betléma, narození Ježíška"
mohlo začít. A děti malé, velké i
ty nejmenší, zahaleny v dobové
roucho, předvedly opravdu
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nevídanou podívanou. Beránci,
ovečky,
pastýři,
hostinští,
králové, pocestní v čele s Marií
a Josefem po právu sklidili
veliký úspěch.
A protože hlavně děti měly na
programu tohoto dne největší
zásluhu, byla pro ně po
shlédnutí připravena odměna
ve
formě
"Hvězdičkové
soutěže."
Soutěž,
která
probíhala průběžně ve školní
družině, kde děti při výrobě
vánočních dárků dostávaly a
sbíraly hvězdičky, byla tedy
odměnou zejména za výrobu
vánočních výrobků.
Kulisou celého večera byl jako
každoročně veliký prodejní
stánek, kde si mohli všichni
přítomní zakoupit nějaký ten
vánoční dáreček, ochutnat
vánočku či cukroví nebo si
koupit něco pro zahřátí.
Závěrem je třeba vyzdvihnout
všechny ty, kteří se na přípravě
a průběhu akce podíleli. Na
prvním místě jsou to všechny
děti, které se opravdu velmi
pilně a svědomitě připravovaly.

Dále pak je to paní ředitelka
Ivana Hůrková, paní učitelky
Mgr. Zuzana Höbeltová, Mgr.
Bára Soukupová, Mgr. Monika
Chaloupecká, paní vychovatelka
Mgr. Lenka Dlouhá, paní
kuchařky Lenka Bláhová a
Kateřina Huschinová. Velké díky
patří všem pracovníkům Obce
Petrohrad v čele s paní
starostkou Jitkou Dondovou,
kteří nám při přípravách
pomáhali a vždy ochotně
vyhověli.
Děkujeme
také
všem
maminkám a babičkám, které
upekly tak vynikající vánočky a
cukroví, jmenovitě paní Aleně
Nachtnebelové, Ireně Dáňové,
Ivaně
Hečkové,
Marcele
Klykorkové, Jitce Dondové,
Ivaně
Hůrkové,
Daně
Ďopanové, Věře Janoušové,

Ludmile Houškové a Mirce
Tuhé; dále slečně Božence
Adámkové,
paní
Karle
Wagnerové
za
přispění
vlastnoručně
vyrobených
vánočních
dekorací,
panu
Ladislavu Košařovi za pomoc při
přípravě výzdoby a panu Jiřímu
Šáchovi za pomoc při instalaci
zvukové a světelné techniky.
Zvláštní díky patří panu Petru
Janoušovi za zapůjčení zvukové
techniky. Bez jeho ochoty a
pomoci by představení neslavilo
takový veliký úspěch.
Ještě jednou všem děkujeme a
už nyní se budeme těšit na
příště.

Mgr. Zuzana Höbeltová
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OBEC PETROHRAD
ZVE

NA PŮLNOČNÍ MŠI
DO KAPLE SV. VAVŘINCE

24. PROSINCE
O PŮLNOCI

Na fotografii vidíte pěvecký sbor při první zkoušce.
Místní ženy, dívky i pánové se připravují na zpívání
nejznámějších písní a koled.
Věří, že se k nim přidají také ostatní návštěvníci sváteční mše,
1kterou bude sloužit kryrský farář.
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Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o.
Vás tímto srdečně zve na

VÝSTAVU BETLÉMŮ
do kaple sv. Vavřince v Petrohradě.
Výstava bude otevřena:
od 14 do 15 hodin
25. 12., 26. 12. 2012, 1. 1. a 6. 1. 2013

6. 1. 2013 od 15 hodin
vystoupí k ukončení výstavy
Žihelský pěvecký smíšený sbor
18/

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

POSLEDNÍ LEČ
12. LEDNA 2013
V RESTAURACI NA NÁVSI
OD 19 HODIN
K tanci a k poslechu hraje DUO UNIVERSAL
VSTUPNÉ 100 Kč
BOHATÁ MYSLIVECKÁ TOMBOLA
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
VODÁRNA CHOTĚŠOV
Někteří obyvatelé stále využívají bezplatný přísun vody z tzv. vodárny
Chotěšov. Jedná se o vodárnu v lese nad Petrohradem, která je v majetku
Pozemkového fondu ČR a Obec Petrohrad pouze platila nájemné.
Vzhledem k tomu, že Obec Petrohrad nemá oprávnění hospodařit s vodou,
rozhodlo Zastupitelstvo obce, že nájemní smlouvu vypoví. Pozemkový fond ČR
vodárnu opravil a pravděpodobně ji nabídne k prodeji či nájmu. Naše obce
Petrohrad, Černčice i Bílenec jsou zásobovány pitnou vodou ze Žlutic, a proto
přívod z Vodárny Chotěšov bude k 28. 2. 2013 zastaven.

Vodárna není v majetku Obce Petrohrad,
patří Pozemkovému fondu ČR.
POPLATEK ZA POPELNICE
Zastupiteli Obce Petrohrad byla schválena Vyhláška č.02/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Každý z nás očekává, zda budou ,,popelnice ‘‘ dražší.
Při sjednávání této služby je třeba se zamyslet nad tím, jak často je třeba tu
,,naši‘‘ popelnici odvést. Náklady rostou na všechno a s odpadem tomu není
jinak.
Výše jmenovaná vyhláška stanovuje poplatek na 1.000,-Kč pro občana. Trvale
žijícím občanům Petrohradu, Černčic a Bílence však bude poskytnuta sleva a to
na výši původní ceny.

Pro trvale žijící občany našich obcí tedy zůstává poplatek
stejný jako v předchozím roce.
Majitelé rekreačních obydlí si za popelnice připlatí.
Zastupitelstvo Obce Petrohrad usoudilo, že je třeba hospodárněji zacházet i
v případě likvidace domovních odpadů.
Za vývoz jedné popelnice, která je vysypána 1x týdně, obec zaplatí roční
poplatek Kč 1.962,-/110 l. Pokud je popelnice vyvážena 1x za 14 dní, činí
poplatek 1.259,- Kč/110 l za rok. Je tedy jasné, že popelnici vyváženou 1x týdně
zaplatí v plné výši pouze majitelé domu, ve kterém žijí minimálně 4 trvale žijící
občané.
Vzhledem k tomu, že ve většině domů žije více jek 2 trvale žijící obyvatelé,
bude poplatek pro trvale žijící obyvatele zachován.
Rekreační objekty, jako jsou chaty a chalupy, mají stejné podmínky pro odvoz
domovního odpadu jako trvale žijící obyvatelé, platí částku jednorázovou za
objekt a rok a ta od 1.1. 2013 činí 1.000,-Kč.

PRACOVNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU PETROHRAD
na konci roku 2012
24.12.2012 - Zavřeno
25.12.2012 - Zavřeno
26.12.2012 - Zavřeno
27.12.2012
28.12.2012

8.00-12.00 hod
8.00-12.00 hod

31.12.2012 8.00-12.00 hod

____________________________________________________

Oznámení občanům Petrohradu
Nemusíte jezdit pro potvrzení do Žatce na Regionální muzeum
ani na Městský úřad do Podbořan.
Oznamujeme všem občanům a firmám, kteří se chtějí připojit k nově
vybudované kanalizaci, že již je to možné.

_________________________________________________
POSTUP
1) JE NUTNÉ, aby každý, kdo se chce připojit na kanalizaci, podal Oznámení
stavební činnosti na území s archeologickými nálezy na Regionální muzeum
Žatec.Formulář je možno vyzvednout na OÚ Petrohrad, nebo žádost zaslat
elektronickou
poštou
na
adresu:
holodnak@muzeumzatec.cz.
Pro vyřízené Oznámení stavební činnosti si každý žadatel přijde na OÚ
Petrohrad dne 16.1. 2013 v době od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Pracovníci Regionálního muzea Žatec předají potřebné potvrzení za
poplatek 100,-Kč.
2) Po uložení a připojení trubek na kanalizaci (před zásypem), kontaktujte
pracovníka SČVK pana Součka tel. 606608243, přijede osobně, opíše stav
vodoměru a sepíše s vámi smlouvu.
Na kanalizační přípojku je nutné vyhotovit Protokol o zkoušce vodotěsnosti
stok vodou. (Formulář je možno rovněž vyzvednout na OÚ Petrohrad).
3) O kolaudaci požádá každý majitel nemovitosti sám Městský úřad
Podbořany. (Žádost je rovněž možno podat na OÚ Petrohrad). Ke kolaudaci
bude nutné doložit Smlouvu se SČVK a Protokol o zkoušce vodotěsnosti stok.

Oznámení pro členy SDH Petrohrad
Výborová schůze ze dne 27.10.2012 rozhodla o ukončení členství všem
členům, kteří nezaplatí členský příspěvek do 28.12.2012.
Nejen, že SDH přichází již několik let o finanční prostředky, ale členové –
neplatiči porušují stanovy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ( část
druhá, hlava třetí, článek 18 )
Za výbor SDH:
Petr Kunc, starosta SDH

PETROHRADSKÝ FOTBAL
Pořa
dí

Jméno klubu

Z

V R P Skóre

B

1.

TJ Šanov

13 11 2

0

43:9

2.

B. Lubná

13

9

3

1

51:22 30

3.

So. Mšec B

13

9

2

2

55:16 29

4.

TJ Roztoky B

13

8

3

2

37:20 27

5.

FK Kněževes B

13

8

1

4

47:34 25

6.

M. Hřebečníky

13

7

2

4

49:29 23

7.

FC Hořesedly

13

6

2

5

32:29 20

8.

TJ Slabce

13

4

3

6

35:39 15

9.

ČL Kolešovice B

13

3

2

8

21:36 11

10.

FK Kounov

13

2

4

7

23:30 10

11.

ESTA Oráčov B

13

3

1

9

25:40 10

12.

So. Petrohrad

13

3

1

9

22:57 10

13.

So. P. Újezd

13

2

3

8

15:49

9

14.

FC Po Olešná B

13

0

3 10

9:54

3
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Obec Petrohrad

Usnesení
z 20. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 12. listopadu 2012
01/20/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/20/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely č. 1298 v k.ú. Petrohrad
manželům Tošnerovým. Náklady spojené s vypracováním znaleckého
posudku a zápis do katastru nemovitostí hradí kupující.
03/20/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2011 – 2012.
04/20/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního
příspěvku z programu Fond T-Mobile č. 7-22-8/14.
05/20/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 38N08/35 mezi
Obcí Petrohrad a Pozemkovým fondem ČR na pronájem vodárny
Chotěšov.

Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

Obec Petrohrad

Usnesení
z 21. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 10. prosince 2012
01/21/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/21/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Petrohrad pro rok 2013
v celkové výši příjmů a výdajů 6.903 tis.Kč.
03/21/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled Obce Petrohrad pro roky
2014 – 2015.
04/21/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2012, která je
přílohou zápisu.
05/21/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpad.ů
06/21/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012,
o místním poplatku ze psů.
07/21/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný pronájem hrobového místa na
hřbitově Petrohrad pro umístění pamětní desky židovským spoluobčanům.
1108/21/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup navijáku za traktor do celkové
výše 40tis.Kč.

Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

Vážení spoluobčané,
milé děti, chalupáři a rodáci našich obcí
Petrohrad, Černčice a Bílenec.
Krásné Vánoce, pohodu, radost a spokojenost
u štědrovečerního stolu
a v novém roce mnoho zdraví, štěstí a optimismu
Vám přeje
starostka Obce Petrohrad Jitka Dondová,
místostarosta Miroslav Vrána
členové Zastupitelstva Obce Petrohrad.

Milé čtenářky a milí čtenáři,
naše poslední číslo Lunarie
otvírá poslední stránku, stejně
jako rok 2012, chýlící se ke
svému závěru. Máme ještě
před sebou týden, který
pokládáme za nejkrásnější
období
–
je
sváteční,
slavnostní, rodinné, laskavé a
příjemné, voňavé a sladké,
relaxační, plné vzpomínek a
radosti při sdílení společných
chvil s těmi nejbližšími.
Je opravdu zvláštní a magické
to, že vždy po ročním
putování dojdeme až do
betléma, místa tak výrazně
symbolického a kouzelného, a
vůbec nemusíme být věřící
křesťané. I tak máme svou
víru. Věříme, že vždy se ta
naše roční cesta uzavírá
svátkem oslavujícím narození
– vždy na tom konci začíná
něco nového.
Nebojme se předpovědí o
konci světa, protože naopak
začíná doba, kdy máme hledat
to nové ve svém srdci a ve své
duši. Každý ji máme, a proto o
ni pečujme a mysleme na ni
s láskou, protože ta se má stát
největší hodnotou našeho
života.

Vždy, když stojíme před
betlémem, tu lásku vidíme.
Rodina, dítě, lidé, radující se
z jeho narození – to je, jako
když po dlouhé noci vychází
tolik očekávané slunce. Cítíme
jeho teplé paprsky a ledy
roztávají i v lidském srdci.
Mějme v něm lásku sami
k sobě, protože jen tak ji
můžeme dávat také druhým
lidem. Všichni ji potřebují,
všichni ji chtějí, všichni po ní
touží…
Svět se nachází v existenční
krizi, zapomněl na základní
hodnoty lidského života, ale
lidé s velikým srdcem a
laskavou duší ho mohou
zachránit. Zní to jako pohádka
s dobrým koncem, zdá se, že i
na pohádky uspěchaný svět,
myslící ekonomicky a žijící
virtuálně,
asi
zapomněl.
Nevadí, všechno se ještě může
napravit, všechno se ještě
může stát, a my, hledající
každý rok svou cestu do
betléma,
můžeme
také
pomoci.
Laskavé
slovo,
pohlazení, úsměv, to je dobrý
začátek, nemyslíte?
Marie Vránová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v listopadu a v prosinci 2012
Wilhelmová Věra - Petrohrad
Seifertová Margareta - Černčice
Habr Jiří - Petrohrad
11Jamborová Marie - Petrohrad
Henlínová Marie - Petrohrad
Schimitzerová Jiřina - Petrohrad
Justrová Jaroslava - Černčice
Maco Emil - Petrohrad
Filip Jiří - Černčice
Kinská Margita - Černčice
Macková Marie - Petrohrad
Matějková Marie - Petrohrad
Wagner František - Petrohrad
Bláha Václav - Petrohrad
Konopásková Eva - Černčice
Ing.Petr Čapek - Petrohrad
Wagnerová Eva - Petrohrad

___________________________________________
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