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

Milé čtenářky a milí čtenáři,
přestože již jarně probuzená
příroda láká k tomu, aby bylo o ní
psáno, tentokrát jsem zvolila jiný
námět. Inspirovalo mě k tomu
setkání v knihovně při další
plánované akci – Čtení na dobrou
noc s Andersenem.
Ještě se v knihovně dokončovaly
poslední přípravy, než se dostaví
první děti. Chystaly se výtvarné
potřeby, dávaly se poslední důležité
pokyny před samotným zahájením
a já jsem to najednou uviděla!
Stály vedle sebe a o něčem mluvily
– tři mladé ženy, jedna z nich již
matkou dvou dětí, druhá nadšená
učitelka a schopná organizátorka a
ta třetí jejich kamarádka Monika z
Prahy, která letos spolu se svým
manželem ještě nechyběla na žádné
petrohradské akci. Všechny tři jsou
mé bývalé žačky, před dvaceti lety
jsem byla jejich třídní učitelkou, již
tehdy byly velké kamarádky. A já
jsem si najednou vybavila to, co
jsem v průběhu dalších let poněkud
zapomněla – s touto třídou jsme ve
škole hráli divadlo, začali vydávat
časopis, pořádali různé akce a
soutěže pro jiné třídy…a najednou
po tolika letech se setkáváme,
abychom pod vedením jedné z nich
společně připravily další činnost.
Když přicházejí ostatní pomocníci a
pomocnice, vidím, že jsou to
především ti, kteří ve škole byli vždy

vidět a slyšet, nepatřili k těm líným
a pohodlným, ale k těm, kteří rádi
pomohou, když je třeba.
V této chvíli již nejsem učitelkou,
která řídí a vede, ale tentokrát je to
obráceně, a je to zjištění příjemné,
protože mnozí lidé zatracují dnešní
mladou generaci, která nemá podle
nich zájem něco dělat, tvořit,
zúčastňovat se společenského a
veřejného života v obci.
My starší budeme v každém
případě pomalu odcházet, ale
v Petrohradě nemusíme mít obavy
z toho, že vesnice přestane kulturně
a společensky žít. Vidím všechny ty
mladé před sebou a říkám si, že
smysl mé práce se možná začíná
projevovat teprve nyní, kdy nastává
chvíle, kdy ti, kteří byli mými žáky,
zaujmou naše místa, budou se
starat o naši obec, protože tu žijí a
možná budou i nadále chtít žít, a
pokud jsme je na to připravili
dobře, nemusíme se bát, že to
nezvládnou.
Když vidím, jaké mají nápady, když
vidím jejich nadšení a chuť, říkám
si, že i já jsem se možná trochu na
tom podílela už tehdy, dávno, kdy
jako malé děti seděly přede mnou
v lavicích a čekaly, co jim povím, jak
se k nim budu chovat. A nyní my
budeme čekat na to, co nám poví a
ukážou ti mladí. Tak to cítím já,
jejich bývala učitelka, a věřím jim.
MARIE VRÁNOVÁ
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V SOBOTU 20. DUBNA SE V 16 HODIN ODPOLEDNE ZAPLNILA
OBECNÍ KNIHOVNA DĚTMI, KTERÉ SI PŘIŠLY POVÍDAT
O ANDERSENOVI A JEHO POHÁDKÁCH, PŘIŠLY SI HRÁT, TVOŘIT,
SOUTĚŽIT, HLEDAT ODPOVĚDI NA OTÁZKY, SETKAT SE
S POSTAVAMI JEHO PŘÍBĚHŮ A SAMOZŘEJMĚ
TAKÉ A PŘEDEVŠÍM S OSTATNÍMI DĚTMI.
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ČTENÍ NA DOBROU NOC S ANDERSENEM
Do knihovny se dostavilo 32 dětí, ale tentokrát se rodiče vrátili domů s tím, že
si je po skončení akce vyzvednou na dvoře myslivny, kde má proběhnout
závěrečné vyhodnocení, odměnění a posezení u ohně s opékáním uzeniny.
Nejdříve se děti seznámily se životem tohoto významného spisovatele a pak
byly rozděleny do čtyř skupin podle připravených pohádek – O Malence,
O Popelce, Hloupý Honza a Císařovy nové šaty. Vedením těchto skupin byla
pověřena paní Eva Učíková, Ivana Hečková, Monika Raimanová a Marie
Vránová. Knihovnice Eva Učíková, autorka a organizátorka celého projektu,
mezitím připravovala s vybranými pohádkovými postavami trasu, po které děti
půjdou po skončení práce v knihovně.
Každá skupina si nejdříve přečetla svou pohádku a pak se zabývala různými
činnostmi, vycházejícími z obsahu příběhu. Výsledkem téměř dvouhodinové
spolupráce bylo společné dílo, v němž děti prezentovaly svou aktivitu, a
zároveň ostatním skupinám přiblížily příběh a postavy své pohádky.

Děvčata vybírají s paní Učíkovou správné informace
o Andersenovi a pak se budou věnovat Popelce.
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Monika Raimanová předvádí starším děvčatům jak zhotovit z papíru
nádhernou květinu pro císaře.

Děti se zájmem sledují Ivanu Hečkovou,
která jim předčítá pohádku O Malence.
Již se těší, až budou kreslit.
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S pohádkou o hloupém Honzovi pracovala poslední skupina.
Chlapci připravují materiál, kterým přiblíží příběh pohádky,
dívky vybarvují princezně ty nejkrásnější šaty.

Po šesté hodině večer se skupiny vydaly na cestu, kde plnily úkoly
u různých pohádkových postav - ošklivé káčátko, cínový vojáček,
holčička se sirkami, žabák, kominík. Poznáte je?

Posledním úkolem bylo složit a přečíst návod k tomu, kde hledat ukrytý
poklad – krabici s dobrotami. Z odměny měly děti radost, pak se mohly najíst,
a než si je vyzvedli rodiče, svou zábavu si u myslivny určitě našly. Mnohé
z nich si hrály na pikanou, nebo na honěnou. Přestože bylo po dešti a
chladno, děti se dobře bavily až do příchodu rodičů. Dokonce jsme slyšeli
nadšené otázky – kdy se zase sejdeme? A my odpovídáme – hodně brzy, již
v květnu při společném čtení s rodiči a prarodiči.
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PODĚKOVÁNÍ
Organizátoři akcí pořádaných v souvislosti s projektem týkajícím se
obecní knihovny chtějí tímto poděkovat všem, kteří pomáhali při
přípravě a při průběhu činností v knihovně. Bez těchto dobrovolníků
by bylo uskutečnění tohoto programu nemožné a značně
problematické.
Při prvním otevření knihovny velmi pomáhala Ivana Hečková, Monika
Reimanová, Lenka Bláhová, Vendula Huschinová, Zdena Šidlichovská.
K pomocníkům při čtení s Andersenem patří: Ivana Hečková, Monika
Raimanová s manželem, Klára Sachlová, Jiří Vrána, Lukáš Halámek,
Klára Zeidlerová, Katka Černá, Lukáš Puta, Vendula Huschinová, Eva
Hřebřinová.
Poděkování patří také Psychiatrické léčebně Petrohrad, která ochotně
zapůjčila kostýmy, a všem rodičům, jež se zúčastňují se svými dětmi
veškerých akcí pořádaných v naší obci.
Děkuje Eva Učíková, knihovnice, a členky kulturní komise Petrohrad
MAMI, BABI, POJĎME SI ČÍST
Čtyřikrát do roka budou mít děti možnost přijít do knihovny také
v sobotu odpoledne v době od 15 do 18 hodin. Jedinou podmínkou
je, že si s sebou přivedou někoho dospělého z rodiny, který si s nimi
bude číst, vyprávět, popřípadě kreslit to, co se dozvěděli z knížek. Jak
dlouho budou chtít zůstat v knihovně, záleží pouze na nich. Někdo
přijde na hodinu, někdo na tři, někdo posedí půl hodiny. Děti, které
budou pravidelně navštěvovat naši knihovnu,
dostanou zvláštní kartičku a za každou návštěvu se
v ní objeví razítko. Pokud ještě přijdou v sobotu
s někým dospělým z rodiny, dostanou dvě
razítka. Koncem roku se tato akce vyhodnotí
a kartičky návštěvníků s největším počtem razítek
se dostanou do slosování o pěkné ceny.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU V SOBOTU 18. KVĚTNA.
Pozor, změna otevírací doby knihovny
Úterý – 16 – 17 hodin
Čtvrtek – 16 – 18 hodin

INFORMACE Z ÚŘADU
BETONÁRNA
Již v únorové Lunarii jsme vás informovali o veřejném projednání záměru
Revitalizace areálu staré cihelny, betonárna na parc. č.799/52, k.ú.Petrohrad“
Krajský úřad Ústeckého kraje vydal 5. 4 .2013 SOUHLASNÉ STANOVISKO
včetně podmínek, které musí být respektovány v následujících stupních
projektové dokumentace a zahrnuty jako součást podmínek návazných na
správní řízení. Do stanoviska je možno nahlížet v průběhu pracovní doby
Obecního úřadu v Petrohradě .
OBALOVNA – VÝROBA ASFALTOVÝCH SMĚSÍ
Na Obecním úřadě v Petrohradě je k nahlédnutí POSUDEK – Dokumentace
o posouzení vlivů na životní prostředí akce Petrohrad – obalovna živičných
směsí - a doplnění dokumentace.
Vyjádření se k posudku je možno podat prostřednictvím Obce Petrohrad, nebo
zaslat přímo na Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství do 13.5.2013.
Veřejné projednání proběhne koncem měsíce května v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Petrohradě, přesný termín bude uveden na úřední desce i na
místních obchodech.
Kapacita záměru - Základní parametry obalovny:
Předpokládaný provoz :
210 dní v roce
Maximální hodinový výkon :
240 t směsi
Maximální denní výkon :
1920 t směsi
Plánovaná (reálná)roční výroba :
90 000 t

UPOZORNĚNÍ – ZMĚNA TERMÍNU

DELFÍNI V PRAZE
V SOBOTU 31. SRPNA OD 14.30 HODIN
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CO SE PŘIPRAVUJE

Kulturní komise Obce Petrohrad
pořádá tradiční
SVÁTEK PETROHRADSKÝCH ČARODĚJNIC
sobota 4. května od 14 hodin
na hřišti v Petrohradě
tentokrát s úkolem
HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO KOUZELNÉHO STŘEVÍCE
cesta lesem, plnění úkolů, opékání uzeniny
občerstvení
POZOR: SRAZ ČARODĚJNIC POMOCNIC
JIŽ VE 13 HODIN
------------------------------------------

Obecní knihovna
pořádá
první sobotní odpolední setkání

MAMI, BABI, POJĎME SI ČÍST
V SOBOTU 18. KVĚTNA
OD 15 DO 18 HODIN
Podmínka:
dítě si přivede alespoň jednu
dospělou osobu
z rodiny
v případě pěkného počasí
si lze vzít deku pro čtení
na zahradě
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OBEC PETROHRAD
VE SPOLUPRÁCI S PSYCHIATRICKOU LÉČEBNOU PETROHRAD
POŘÁDAJÍ

NOC KOSTELŮ
v pátek 24. května od 22 hodin v kapli sv. Vavřince

koncert MUZICA DOLCE VITA

Obec Petrohrad a skupina dobrovolníků
pořádají v sobotu 25. května

při příležitosti 75. výročí konání této události
netradiční

STAROČESKÉ MÁJE

ZAHÁJENÍ –

VE 13 HODIN NA NÁVSI V PETROHRADĚ

první tanec s paní starostkou pod májkou

ODPOLEDNE – průvod ve 13 hodin z Petrohradu
VEČER – TANEČNÍ ZÁBAVA od 20 hodin
vstup – 50 Kč
tombola
hraje hudební skupina H3K z Vroutku
SRDEČNĚ ZVOU MÁJOVNÍCI
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Z kroniky obce …
Vážení čtenáři, v sobotu 23. března 2013 byla po úpravě znovu otevřena
obecní knihovna. Předkládám vám při této příležitosti stručnou rekapitulaci
historie knihoven v naší obci.

V archivu kroniky jsem bohužel
nenašel žádné materiály, které
by se týkaly Bílence. Musím se
proto omezit jen na záznamy a
doklady z historie Petrohradu a
Černčic a pak společné obce
Petrohrad vzniklé v roce 1960.
Rozhodně největší knihovnou
na území Petrohradu byla
knihovna rodu Černínů na
petrohradském zámku.
Knihovna obsahovala velmi
cenné knihy, staré tisky i
listinný materiál. Podle zápisu
Ferdinanda Synka měla kolem
pěti tisíc svazků. Většina svazků
byla zničena při požáru zámku v
noci z 8. na 9. ledna roku 1915.
V knihovně bádal v srpnu 1847
jeden
z našich
největších
historiků František Palacký,
když shromažďoval materiály o
starých českých šlechtických
rodech. Jeho práci byl přítomen
i Palackého zeť a významný
český politik té doby a politický
vůdce českého národa František
Ladislav Rieger.
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Další knihovny byly ve školách
v Petrohradě a v Černčicích.
Petrohradská školní knihovna
byla německá. V Černčicích byla
vedle německé školní knihovny
na počátku 1. republiky zřízena i
česká. Souviselo to s tím, že
v Černčicích byla i česká škola,
která, jak mnoho z vás ví, byla
pro české děti z Černčic,
Bílence, Petrohradu, Mukoděl a
Stebna. Tyto knihovny sloužily
především při vzdělávání dětí,
ale mohli si z nich knihy
půjčovat i dospělí.
Je zachován záznam, jehož
pravdivost mně potvrdila dnes
již zesnulá, paní Anna Rilková,
že její otec pan Adolf Rilka
půjčoval lidem knihy ze své
obsáhlé knihovny. Viděl jsem i
torzo této knihovny, která
obsahovala především německy
psanou beletrii, ale i české
knihy vydané v období 1.
republiky a dokonce i učebnici
češtiny
pro
samouky
s německým mateřským

jazykem.
Pan
Rilka
byl
dlouhodobým
velitelem
petrohradských hasičů a radním
obce Petrohrad.
V roce 1938 v době Mnichova
byla česká školní knihovna
v Černčicích při likvidaci české
školy podle zápisů spálena
místními henleinovci.
Po roce 1945 vznikaly nové
knihovny
ve
školách
v Petrohradě i v Černčicích.
V obcích
začaly
působit
Osvětové besedy, které měly za
úkol kulturní obrodu po okupaci
a po výměně obyvatelstva po
odsunu většiny německých
občanů.
Jednou
z činností
Osvětových besed bylo také
budování místních veřejných
knihoven.
Zárodky petrohradské veřejné
knihovny spadají do přelomu
40. a 50. let minulého století.
Na budování knihovny měl lví
podíl ředitel petrohradské školy
pan Jan Micka.
Knihovna byla původně ve
škole. V roce 1961 byla
knihovna Osvětové besedy
přestěhována do domu čp. 59
do prostor bývalé prodejny
textilu. Po zrušení výuky ve

škole v Petrohradě byla místní
lidová knihovna přenesena do
školní budovy. Další stěhování
knihovny bylo v roce 1981, kdy
byla přenesena do současných
prostor v sídle obecního úřadu
čp. 146 v Petrohradě.
Velkou pohromou pro místní
lidovou knihovnu byl požár
v budově
obecního
úřadu
v neděli 15. prosince 1991.
Velká většina knih shořela,
zbytek knih nebylo možné již
používat. Bylo nutno vybudovat
knihovnu od základů znovu.
Nové knihy byly získány během
roku 1992 jednak z daru, který
zařídil PhDr. Karel Sosna,
manžel ředitelky PL Petrohrad
MUDr.
Zdeňky
Sosnové,
jednak nákupem
z rozpočtu
obce. V roce 1992 se vzdala své
funkce dlouholetá knihovnice
učitelka a ředitelka školy Eva
Krajcová a novou knihovnicí se
stala paní Marie Matějková,
která tuto funkci vykonávala až
do nedávné doby. Od března
2013 je knihovnicí Eva Učíková
ml.
Základní
knižní
fond
je
každoročně
doplňován
za
peníze z rozpočtu obce.
RNDr. Václav Špilar,
kronikář
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PRVNÍ ČISTIČKA V REPUBLICE
Čistírna odpadních vod v naší obci bude skutečně první čističkou v ČR, která
bude pracovat na bázi elektrolýzy. Tato akce je realizována SČVAK
(Severočeské vodovody a kanalizace) v celkové hodnotě díla cca 13 mil Kč.
Obec Petrohrad se podílí částkou 2 200 000,- Kč. V současné době
jsou instalovány kontejnery a probíhá vystrojování. Dílo provádí stavební
firma ROHN Teplice. K čističce je také nově budována přípojka vody od čp. 61
Černčice v délce 150 m. Přípojka vody bude realizována protlakem tak, aby byla
co nejméně poškozena asfaltová komunikace ke hřbitovu. Celé dílo
bude dokončeno nejpozději do konce měsíce června 2013, kdy bude zahájen
roční zkušební provoz.

VYBRÁNO Z INTERNETU
Čistírna odpadních vod v pražském
Bubenči byla vůbec první čistírnou
na území České republiky. Už v roce
1906, kdy byla postavena, byla
skvostem a zůstala jím dodnes. A to
nejen pro svůj architektonický styl,
ale také pro svoji technickou
dokonalost. Její dnes už starodávné
stroje poháněné párou fungují
dodnes. Možná i to byl jeden
z důvodů, proč čistírna dlouho
přesluhovala. Prahu zbavovala
splašků
celých
šedesát
let.
Odstavena byla až v roce 1967, ale
ještě v 80. letech sloužila jako
záloha pro čistírnu na Císařském
ostrově. Právě i díky tomu se
zachovala v téměř neporušené
podobě a ihned po jejím vypnutí se
plynule
z čistírny
změnila
v muzeum. Jedním z důvodů, proč
tak dlouho čistírna vydržela
v neporušeném stavu, je podle
průvodce Vojtěcha Witzanyho i to,

že její zdi byly postaveny ze
speciálních
cihel,
takzvaných
zvonivek. „To byly velmi odolné
cihly. Byly pod vysokým tlakem
lisované a pod vysokým žárem
dvakrát pálené. Specifické byly
v tom, že když se na ně poklepalo
zednickým
kladívkem,
tak
zazvonily. Taková zajímavost je to,
že každá z cihel sem byla doručena
zabalená
samostatně
ve
voskovaném papíru.“ Dnes se v
prostorách čistírny točí české i
mezinárodní filmy. Vznikla zde
například Záhada hlavolamu, Šakalí
léta, americký Blade a nebo
naposledy film Mission Impossible
4. Čistírna se takovému zájmu
filmařů těší především díky své
ojedinělé atmosféře. Skrývá totiž
velké
množství
podzemních
spletitých chodeb, které by
i pohádku pro děti hravě změnily ve
slušný thriller.

Obec Petrohrad

Usnesení
z 25. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 8. dubna 2013
01/25/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/25/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na dodávku „Výměna dveří
v ZŠ a MŠ Petrohrad“ s firmou FI Okna, a.s. Chomutov v celkové výši
56.470,-Kč s tím, že záruční doba bude v trvání 5 let a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
03/25/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění k pronájmu parcely č. 837, parc.č
838, parc.č 839, parc.č st. 46 a parc.č. st. 92 v k.ú. Černčice u Petrohradu.

04/25/2013 Zastupitelstvo obce tímto schvaluje budoucí smlouvu o peněžitém
příplatku mimo základní kapitál na stavbu „Petrohrad, Černčice u
Petrohradu – ČOV – rekonstrukce, zkapacitnění“ a to včetně přílohy,
a pověřuje starostku podpisem této budoucí smlouvy.

Miroslav Vrána

Jitka Dondová

místostarosta Obce Petrohrad

starostka Obce Petrohrad

ZAHRADNÍ SLAVNOST
V PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNĚ PETROHRAD
SE KONÁ 15. ČERVNA 2013
PROGRAM BUDE UVEŘEJNĚN V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v dubnu 2013
Sochor Václav – Petrohrad
Bulín Zdeněk – Černčice
Wirthová Emílie – Černčice
Schössnerová Mária – Petrohrad
Andrš Jaroslav – Černčice
Fremuthová Gertruda – Černčice
Henlínová Vlasta – Petrohrad
Exnerová Zdeňka – Petrohrad
Veselá Marta – Černčice

Úmrtí:
Jaroslav Bláha – Petrohrad
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