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

Milé čtenářky a milí čtenáři,
přestože je únor nejkratším
měsícem v roce, jeho dny nám
nabízejí možnosti k zamyšlení
nad starými tradicemi.
Začneme-li pranostikami, vždy
nás určitě potěší, že na Hromnice
o hodinu více, ale co vůbec
znamená slovo Hromnice?
Svátek
Hromnice
původně
souvisel se slovanským hlavním
bohem hromu a blesku Perunem,
který ohlašoval jeho příchod
„po zimním spánku". Perun jako
představitel
plodivé
síly
přichází na pomoc nedávno
narozenému mladému bohu
(patrně
Jarovítovi
nebo
Svarožici), aby mu pomohl
zvítězit nad temnými silami a
svrhnout vládu zimy. Jeho
příchod byl očekáván v podobě
jarního zahřmění.
Před
hromovým
rachotem
jarního Peruna prchají zlí
duchové a zalézají do svých
skrýší. U starých Slovanů byla
tomuto
prvnímu
zahřmění
věnována velká pozornost a lidé
tento úkaz provázeli mnohými
rituály. V Čechách při prvním
jarním hřmění lidé klekali na
zem a líbali ji. Ve světnicích
přemísťovali židle a stoly,
hýbali nádobami, na dvoře
nadzvedávali
vozy,
mávali
polním nářadím a před vraty
zatínali do země sekery (sekera
je atribut Peruna). To vše byly
rituály na znamení toho, že je
Perun svým jarním hromem

osvobozuje od zimního spánku.
Lidé tak přicházeli Perunu na
pomoc a vyháněli zlé duchy ze
svých stavení. Tyto zvyklosti
byly zaznamenány až do 19.
století.
Jaký pocit máte, když čtete tato
slova? Určitě sami na sobě
cítíme, jak se chceme i my
probudit ze zimního spánku,
vyhnat
to
zlé
a
hlavně
pohlédnout do slunce, které nám
letos opravdu chybí. Myslím si, že
zatím žádné hřmění neproběhlo,
naopak nás poněkud nečekaně
zasypal čerstvý sníh. Vědci
počítají sluneční aktivitu, ale i
bez nich poznáme, jak to
v přírodě funguje. Chceme si
zlepšit náladu, a tak hledáme
další možnosti, podobně jako
naši předkové – bavili se při
masopustu, ale pozor, ten končil
Popeleční středou, která letos
byla již 13. února. To znamená,
že se nyní až do Velikonoc
nacházíme podle starých tradic
v období půstu. A co Valentýn, to
je přece také tradice, může někdo
namítnout a další si vzpomene
na oslavy 25. února, ke kterým se
snad už vracet nebudeme. A je tu
závěr nejkratšího měsíce - i když
nás březen bude lákat ještě ke
kamnům, určitě se raději
necháme
svést
předjarním
sluníčkem nebo budeme čekat na
první zahřmění.
Marie Vránová
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VÁŽENÉ ČTENÁŘKY A ČTENÁŘI,
DOVOLTE, ABYCHOM VÁM
S BLÍŽÍCÍM SE JAREM
A VELIKOČNÍMI SVÁTKY
POPŘÁLI KRÁSNÉ DNY PLNÉ SLUNCE,
ÚSMĚVŮ A RADOSTNÝCH OKAMŽIKŮ.
Vaše redakce

NAPSALI NÁM DO REDAKCE
Ohlédnutí za koncem roku 2012
Pohled z okna na padající sníh nám připomněl minulé vánoční
svátky.
Myslivecké sdružení Petrohrad připravilo pro děti Štědrý den na
myslivně. Akce začala procházkou ke krmelcům, kam děti daly krmení
zvěři. Dopoledne pokračovalo jízdou na koních a psím spřežení, střelbou
na terč a dalšími hrami. Po táboráku, buřtech, čaji a svařeném víně
(samozřejmě jen pro dospělé) následovalo loutkové divadlo. Pod
vedením paní Marie Ritterové a loutkoherců manželů Kuncových a
Venuše Huschinové shlédly děti pohádku o Sněhurce. Na závěr celého
dne čekaly na děti pod vánočním stromečkem dárečky. Tato akce se
stala již tradicí. Za zdařilý průběh dne plného vánoční pohody děkujeme
Mysliveckému sdružení Petrohrad.
Další úžasnou akcí byl tříkrálový koncert Žihelského sboru, který
vystoupil v zámecké kapli, jež byla nádherně vyzdobená betlémy. Tímto
chceme poděkovat řediteli Psychiatrické léčebny Petrohrad, panu
Ladislavu Henlínovi, za krásný zážitek.
Taneční soubor
"Parta 509" z Bílence

Nové domy

Stále i v naší obci slyšíme nářky obyvatel, jak se dnes špatně žije.
Buď si ti starší již nepamatují (může za to třeba i nemoc) nebo ti mladí si
ani pamatovat nemohou, jak se žilo před čtyřiceti lety.
Jedním z důkazů, že to nebude tak špatné, je i výstavba nových
domů v našich obcích v poslední době. Jedná se o určitou vlnu nových
staveb, ta minulá byla v sedmdesátých letech dvacátého století.
Nové domy postavili v obci Petrohrad manželé Irena a Roman
Dáňovi, Ivana Nápravníková, manželé Jana a Miroslav Majerovi,
Ladislav Jambor, Věra Hloušková (chata k rekreaci) a v Bílenci pak
Miroslav Šidlichovský. Pokud jsem na někoho zapomněl, tak se mu
omlouvám. Jména jsem uvedl tak, jak jsou vlastníci zapsáni v KN.
Vyzývám redakci časopisu „Lunaria,“ zda by nemohla s těmito
statečnými stavebníky udělat rozhovory, aby nám sdělili, co je k tomu postavit nemovitost v našich obcích - vedlo.

S pozdravem!
Ing. Petr Čapek
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DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Stát se na určitou
dobu někým jiným,
zatancovat si, zařádit
s kamarády, pobavit
se, zahrát si hry,
zasoutěžit – to vše
mohly naše děti prožít
v sobotu 23. února na
tradičním maškarním
plese v Petrohradě.
O zábavu se staral
veselý, nadšený
a
zcela
nezničitelný
král Karel Karger
se
svým
pomocníkem
a
klaunem. Zpíval,
tančil a všelijak si
hrál s dětmi, aniž
by měl jedinou
přestávku. Dokázal
zaujmout nejen malé, kterým bylo odpoledne určené, ale dokázal
získat i rodiče, kteří se také zapojili do jednotlivých aktivit.

Krásné masky
se předvedly
v prvním kole,
ti nejmenší se
bavili
podle
svých vlastních
představ….

Malé tanečnice a zpěvačky neváhaly vystoupit na jevišti,
a tak se stát součástí programu.
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ZA ROK ZASE NASHLEDANOU…
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CO SE PŘIPRAVUJE

JARNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTKY OBCE
NA SÁLE V POHOSTINSTVÍ NA NÁVSI
(TENTOKRÁT VE DVOU DNECH)

ZAHÁJENÍ VE 14 HODIN
PREZENTACE OD 13. 30
PRVNÍ ČÁST
V SOBOTU 16. BŘEZNA 2013
KATEGORIE: ŽENY A DĚTI
DRUHÁ ČÁST
V SOBOTU 30. BŘEZNA 2013
KATAGORIE: MUŽI

Možnost předběžného přihlášení na listinách
umístěných:
obchod a pohostinství u Borise K.
pizzerie a základní škola
PODMÍNKA:
ÚČASTNÍK BYDLÍ V OBCI
A JE AMATÉR
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JARO ZAČÍNÁ V KNIHOVNĚ
ANEB
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
OBECNÍ KNIHOVNY
(PO REKONSTRUKCI)
1111

V SOBOTU 23. BŘEZNA OD 14 HODIN
NA ZAHRADĚ A V BUDOVĚ
OBECNÍHO ÚŘADU V PETROHRADĚ
PROGRAM
●slavnostní zahájení
●vystoupení školních dětí
●výstava dětských obrázků
●prohlídka knihovny
●výtvarné dílny
(velikonoční výzdoba, zdobení perníčků
a kraslic atd.)
DĚTI SI SVÉ VÝROBKY ODNESOU DOMŮ
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Z kroniky obce …
(Dokončení z minulého čísla Lunarie)

1953 – Státní statek Petrohrad převzal veškerý majetek, mimo lesů,
který patřil bývalému velkostatku Eugena Czernina. Bohužel převzal
také špitální kapli se špitálem, z něhož se postupně stal sklad všeho
možného, dokonce i umělých hnojiv.
- V obci Petrohrad byl zřízen místní rozhlas a tím skončilo vyhlašování
zpráv obce klasickým bubnováním.
- Mezi novou a starou částí Petrohradu bylo kolem silnice
vybudováno veřejné osvětlení. Ve staré části Petrohradu bylo veřejné
osvětlení zřízeno ještě za Rakouska – Uherska (r. 1912) a v nové části
při jejím budování po roce 1927.
- V Černčicích došlo k výměně předsedů Místního národního výboru.
Dosavadní předseda František Grygar byl vystřídán Františkem
Hoťkem. Pan Hotěk pak stál v čele obce až do roku 1960, kdy byly
Černčice připojeny k obci Petrohrad.

Jak jsme volili v Petrohradě prezidenta
Vážení čtenáři,
v článcích „ Z kroniky obce…“ jste si již zvykli číst vždy o minulosti,
tedy o historii naší obce. Kde začíná historie? Pro mne jako kronikáře
je již historií to, co se stalo před hodinou. Je to něco, o čem již mohu
vytvořit kronikářský zápis. Rozhodl jsem se proto Vás netradičně
seznámit s reakcí voličů v Petrohradě na první volbu prezidenta, která
byla svěřena všem občanům a ne pouze poslancům a senátorům. O
těchto volbách budu při zápisu historických událostí roku 2013 do
kroniky provádět samostatný zápis.
Výsledky voleb v obci Petrohrad uvádím na základě údajů Českého
statistického úřadu.
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Voličů Vydáno %
seznamu obálek účasti
voličů
532
298
56,02
538
289
53,72

Odevzdaných Platných
hlasů
hlasů
298
289

296
286

1.kolo
kandidát
hlasy %
Roithová Zuzana MUDr.
9
3.04
Fischer Jan Ing., CSc.
65
21,95
Bobošíková Jana Ing.
15
5,06
Fischerová Taťána
7
2,36
Sobotka Přemysl MUDr.
6
2,02
Zeman Miloš Ing.
80
27,02
Franz Vlastimil Prof., JUDr. 22
7,43
Dienstbier Jiří
66
22,29
Schwarzenberg Karel
26
8,78

%
platných
hlasů
99,33
98,96

2.kolo
hlasy %
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
196 68,53
xx
xx
xx
xx
90
31,46

Z výsledků voleb je patrné, že občané obce měli jako svého favorita
v obou kolech voleb Miloše Zemana. V prvním kole ho následovali Jiří
Dienstbier a Ing. Jan Fischer, kteří do druhého kola nepostoupili.
RNDr. Václav Špilar, kronikář

6. OBECNÍ BÁL
V pátek 1. března se na sále Na Návsi konal již 6. obecní
bál, který tradičně patří k nejlepším společenským a
kulturním akcím v naší obci. Byl zahájen předtančením
taneční skupiny TJ Sokol Rakovník v rytmu valčíku,
celým večerem nás provázela kapela Bonus Vroutek,
nechyběla bohatá tombola a půlnoční vystoupení
tanečnic z Bílence, které opět zaujaly jako jeptišky. Lidé
se rozcházeli po třetí hodině ráno.
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VYBRÁNO Z INTERNETU
Nebýt dvou komínů, tak možná i zaměníte romantickou stavbu pivovaru u
rybníka za nějaké honosné sídlo. Po architektonické stránce vás nenechá
budova v klidu, stále je se na co dívat: žlutá fasáda, červené obloučky nad
okny, římsy, kulatá okénka, dřevěné žaluzie, židovská hvězda… Je to prostě
skvost, který je ještě i docela zachovalý.
Pivovar se sladovnou byl postaven v neorománském slohu v letech 18621863 podle návrhu architekta Josefa Zítka ( tvůrce např. Národního divadla).
Hvozd s komínem pochází z roku 1870, kotelna s vyšším komínem pochází
z roku 1930, kdy proběhla modernizace technologie sladovny a varny.
Výroba piva byla ukončena v roce 1967, pivovar vy neunesl nutný přechod na
strojové chlazení ( do té doby se ledovalo – led se bral z přilehlého rybníka).
Budovy pak osídlil podnik Léčivé rostliny Zbraslav a zřídil zde sklad a balírnu
léčivých rostlin, ve sklepech zrály sýry.
Interiéry pivovaru jsou vyklizené, nenalezneme zde žádnou technologii, jen
holé místnosti. Součástí areálu je parní mlýn z roku 1871
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Betonárna v Petrohradě ???
Dne 7.2.2013 proběhlo v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Petrohradě veřejné projednání dokumentace a posudku k záměru
,,Revitalizace areálu staré cihelny, betonárna na parcele č.799/52,
k.ú.Petrohrad“. Otázka, zda v Petrohradě vznikne betonárna či
nikoliv, stále visí ve vzduchu. Ekostavby Louny, a.s. svůj záměr
oznámily již v roce 2010, od té doby byl několikrát prezentován
v zastupitelstvu obce a vždy s takovým výsledkem, kdy většina se
stavbou nesouhlasí. Stanovisko Obce Petrohrad a výsledek ankety,
která již proběhla, bylo zasláno oznamovateli stavby.
Náš nesouhlas se záměrem stavby však nebrání průběhu zjišťovacích
řízení, která musí takové stavbě předcházet. Jedním z nich byla i
schůzka 7. 2. 2013. Té se zúčastnili zástupci Krajského úřadu
Ústeckého kraje, Ekostaveb Louny,a.s., zpracovatelé posudku EIA,
Obce Petrohrad a samozřejmě někteří občané, kterým není lhostejné,
v jakém prostředí budeme žít mnoho dalších let. Byly zde zmíněny
výsledky měření, která v souvislosti s řízením proběhnout musí, dle
zpracovatelů posudků neovlivní životní prostředí místních obyvatel.
Podle výpočtů ve studii se ani automobilová doprava na silnici I/6
výrazně nezvýší, činí pouze 2,4% v jednom směru, tj. 4,8%
obousměrně. Takto to vypadá pěkně. Pokud však zvážíme, že za
osmihodinovou pracovní dobu projede navíc jednosměrně 140
těžkých aut, znamená to, že auto Ekostaveb uvidíme na silnici
minimálně každou druhou minutu. Kde je potom bezpečnost na
křižovatce a přechodu I/6? Další zápor jsou i převládající západní
větry, tzn., že pokud se bude v prostoru bývalé cihelny prášit,
odnesou to především obyvatelé domů a bytů v ulici směrem
k nádraží.
Přínos pro Petrohrad není dle mého názoru žádný. Podle projektu by
betonárnu obsluhovaly pouze dvě osoby, a tak není ve výhledu ani
přísun pracovních příležitostí. Ráda bych poděkovala občanům, kteří
přišli bojovat za ,,klid “ v našich obcích a nebáli se vyslovit svůj názor.
Obec se snaží se záměrem bojovat dál, v současné době je připraven
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nový územní plán k veřejnému projednání, a pokud bude na
rozhodnutí zastupitelů zákonným způsobem stavbu betonárny zmařit
tak, aby Obec Petrohrad nebyla finančně poškozena, jistě tak
učiníme.

Betonárnou to nekončí, následuje obalovna
Stejný proces, jako probíhá pro betonárnu, musí proběhnout i pro
obalovnu živičných směsí, kterou mají Ekostavby Louny, a.s. v plánu
vzápětí po betonárně.
Veřejné projednání obalovny by mělo proběhnout v nejbližších třech
měsících. Přesný termín není zatím znám, bude zveřejněn.
Co jsou obalovny živičných směsí? (lidově řečeno asfalt)
- obecně se považuje za největšího znečišťovatele životního
prostředí
v nejbližším okolí škodí zejména hlukem, zápachem a
prašností, vzduch zamořuje emisemi polyaromatických
uhlovodíků z výduchů zásobníků asfaltu
- tyto látky jsou podezřelé karcinogeny
(karcinogen je jakákoliv chemická látka, biologická agens
(např.virus), radionuklid nebo průmyslový proces, který
způsobuje nebo napomáhá rakovinnému bujení buněk, které
vede k výskytu rakovinných nádorů)
Pokud má někdo zájem nahlédnout do dokumentace záměrů, může
tak učinit na Obecním úřadu v Petrohradě v pracovní době OÚ.
Jitka Dondová
Starostka Obce Petrohrad

OZNÁMENÍ
Na Velikonoční neděli 31.3.2013 se chystá mše svatá
v kapli sv.Vavřince v Petrohradě.
Hodina bude upřesněna na plakátech.
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Obec Petrohrad

Usnesení
z 23. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 18. února 2013
01/23/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/23/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění parcely č. 1119 - ostatní plocha o
výměře 2942 m2 v k.ú. Bílenec k pronájmu či výpůjčce.
03/23/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění parcely č. 1333 – trvalý travní
porost o výměře 2085 m2 v k.ú. Petrohrad k pronájmu.
04/23/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizaci majetku Obce Petrohrad za rok
2012.
05/23/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní uzávěrku zřízené příspěvkové
organizace, Základní školy a mateřské školy Petrohrad, okres Louny za rok
2012.
06/23/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje převedení hospodářského výsledku zřízené
příspěvkové organizace, Základní školy a mateřské školy Petrohrad, okres
Louny za rok 2012 do rezervního fondu v celkové výši 51.728,53 Kč.
07/23/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje roční účetní uzávěrku Obce Petrohrad za rok
2012.
08/23/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání poptávkové řízení na výměnu
vstupních a bočních dveří v Základní škole a mateřské škole Petrohrad,
p.o. a pověřuje starostku obce vypsáním poptávkového řízení.
09/23/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na MAS Vladař na
zpracování územního plánu obce.
10/23/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 1.500,-Kč
Svazu tělesně postižených ČR, MO Podbořany.
11/23/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy č.1/2013 o poskytnutí
příspěvku na činnost oddílu kopané TJ Sokol Petrohrad v celkové výši
25.000,-Kč.
Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v únoru 2013

Výročí:
Králík Zdeněk - Petrohrad
Provázek Josef - Bílenec
Šiklová Jiřina - Petrohrad
Málková Helena - Petrohrad
Votavová Věra - Černčice
Dobrovolná Božena - Petrohrad

Úmrtí:
Pospíšilová Olga - Černčice
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