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Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 6,- Kč

Milé čtenářky a milí čtenáři,
sedím na zahradě, přebírám právě
natrhaný rybíz a zároveň přemýšlím
nad tématem letního úvodníku.
Myšlenky se však nedají polapit,
kutálejí se do všech stran tak jako
drobné kuličky červeného rybízu,
jejichž barva je srovnatelná
s barvou muškátů na okně.
Květiny v mísách a truhlících se
vzájemně doplňují se zelení, která
nás obklopuje ze všech stran. Již
jste si všimli, kolik odstínů, tónů a
variant má zelená barva? Každý
lístek, strom, keř, tráva či rostlina
vytváří jinou zeleň, je to úžasné, ale
zároveň tak jednoduché a prosté,
protože to je přirozené umění
přírody, nad nímž obvykle nijak
zvlášť neuvažujeme. Je to kolem
nás, patří to do našeho světa,
v němž řešíme jiné a podstatnější
záležitosti,
a
proto
takové
maličkosti a drobnosti ve srovnání
s velkými úkoly našeho života
nevnímáme. Možná také proto, že
na ně nemáme čas, alespoň si to
tak myslíme.
Já ten čas v této chvíli mám, a tak
slyším křik vrabčáka sedícího na
okapu a řvoucího do okolí informaci
o tom, že je tady a že ho všichni
máme poslouchat. Přidávají se
k němu švitořící jiřičky, které si
nejdříve načechrávají peří a pak
střemhlav nalétají na hladinu
bazénu, aby si nabraly vodu. Jejich
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útoky jsou rychlé a prudké, vždy
doprovázené hlasitým zvukem
připomínajícím plácnutí ryby do
vody. Letní vítr rozhoupe koruny
stromů, slyším jejich šumění
kombinované s hukotem vzdálené
hlavní silnice, a když zakloním
hlavu, mohu svůj obraz, složený
z malých drobností jako mozaika,
doplnit o modrou oblohu s bělavými
obláčky, tentokrát bez jediného
letadla.
Stále sedím na zahradě a říkám si,
proč hledat námět, když on sám za
mnou přichází – stačí se dívat,
naslouchat, vnímat to, co je běžné,
ale přesto tak vzácné, protože i ten
čas patří ke vzácnostem.
Sednout si a prožívat chvíle klidu a
pohody tak, aby v nás tento pocit
dlouho přetrvával. Vidět tyto
maličkosti nejen v době dovolených
a prázdnin, ale radovat se z nich
stále, přibrzdit v čase největšího
shonu a spěchu, protože ten
okamžik skutečně trvá tak krátce
jako plácnutí ptačích křídel do vody,
jako zašumění v koruně stromu,
jako pohled do oblak, stále
měnících svůj tvar.
A když se budeme takto dívat,
možná spatříme věci nevídané,
maličkosti přinášející radost a
drobnosti, které třeba i my můžeme
ovlivnit a změnit. Přeji krásné léto.
MARIE VRÁNOVÁ

BLAHOPŘÁNÍ
V měsíci červenci se dožil významného životního jubilea
kronikář a dlouholetý zastupitel Obce Petrohrad,
pan RNDr. Václav Špilar.
Děkujeme mu za práci, kterou zde vykonává,
a do dalších let mu všichni přejeme
hodně zdraví, stálého optimismu a radosti z dětí a vnoučat.

JITKA DONDOVÁ, STAROSTKA OBCE
MIROSLAV VRÁNA, MÍSTOSTAROSTA OBCE
ZASTUPITELSTVO OBCE PETROHRAD
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KVĚTEN A ČERVEN V NAŠÍ ŠKOLE
DEN MATEK
Děti a žáci Základní školy a
mateřské
školy
Petrohrad
přichystaly pro své maminky
překvapení k jejich svátku na 14.
květen 2013. Celé dopoledne
připravovaly občerstvení v podobě
jednohubek, moučníku s broskvemi
a slaných tyčinek. Žáci s paní
vychovatelkou proměnili obě třídy
na krásně upravenou restauraci.
Odpoledne už netrpělivě očekávali
maminky, tatínky a další členy své
rodiny, aby je coby číšníci a
servírky pohostili připravenými

pochoutkami, kávou či čajem. Po
krátkém občerstvení a popovídání
si se přemístili do třídy mateřské
školy, kde žáci a děti vystoupili se
svým pásmem písní, básní a
pohybu Jak zvířátka přivolávala
jaro, starší žáci zazpívali anglické
písně a žáci z družiny zatančili. Na
závěr obdarovali své maminky
drobnými dárky.
Děkuji všem, kteří se na příjemném
odpoledni podíleli.
Ivana Hůrková

ŠKOLNÍ VÝLET ZA SLOVANY DO POOHŘÍ

Proč hledáme Slovany v Poohří?
Poohří bylo v dobách raného středověku, v dobách, kdy naši zemi osídlili
Slované, hojně obývanou krajinou. Slovany lákala nejen úrodná půda, ale i
existence prastaré obchodní spojnice, která vedla z Čech do dnešního
Německa.
A tak jsme se s dětmi vypravili do míst, kde Slované žili, abychom poznali, jak
to vlastně tenkrát všechno bylo. Čekal nás velmi poutavý tříhodinový
program, při kterém jsme shlédli hrané vzdělávací představení s názvem
"Stěhování národů aneb jak Slované do kotliny české přišli", poznali
jsme některá raně středověká řemesla, navštívili tkalcovskou dílnu,
šperkařskou dílnu a v neposlední řadě i brnířskou dílnu a nakonec si zkusili
střelbu z avarského luku.
Součástí programu byly i dvě výstavy, a to výstava pohádkové země
Vítězslavy Klimtové a výstava překrásných loutek rodiny Kopeckých.
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To vše se událo L. P. 2013, 30. května, v zámku v Klášterci nad Ohří a v jeho
těsné blízkosti. Výletu se zúčastnili žáci třetí a čtvrté třídy základní školy a
dětičky z mateřské školy. Organizátorům této akce moc děkujeme, už se
těšíme na další.
Poděkování patří i paní
ředitelce Ivaně Hůrkové,
učitelkám Mgr. Monice
Chaloupecké a Mgr.
Zuzaně Höbeltové a v
neposlední řadě také
dětičkám, které i přes
nepřízeň počasí vše
bravurně zvládly, byly
velice hodné a šikovné.
Nakonec posuďte sami,
zde je několik vyznání.
Mgr. Zuzana Höbeltová
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NOCOVÁNÍ VE ŠKOLE
Z pátku 31. května 2013 na sobotu
1. června 2013 se ve škole konala
pro předškoláky a žáky 1. a 2.
ročníku akce "Nocování ve škole".
Akce se zúčastnili 3 děti z mateřské
školy (předškoláci) a 7 žáků 1. a 2.
ročníku. S dětmi ve škole nocovaly
paní učitelky Monika CHaloupecká
a Bára Soukupová. Děti přišly do
školy v podvečerních hodinách.
Nejprve jsme si připravili nocování
ve třídě. Děti si přinesly spacáky,
polštářky a plyšáčky, aby se jim
lépe spalo.
Po přípravě třídy na spánek jsme
se rozdělili na dvě skupiny. Děti je
pojmenovaly Plyšáčci a Agenti.
Plyšáčci a Agenti spolu soutěžili v
několika soutěžích - např. Snídaně
naslepo, Kuchyňské šermování,
Šermířský souboj či Rozesmívací
závod. Děti zaujal také pokus s
vajíčky a jejich fyzikálními
vlastnostmi. Vzhledem k počasí
jsme nemohli dělat původně
plánovaný táborák, proto byly k
večeři palačinky, které si děti za
asistence paní učitelek připravily.
Po večeři byl již čas jít spát.
Přichystali jsme se ke spánku.
Viktorka T. přinesla disco kouli a
tak jsme večer mohli pozorovat
světélka, která běhala po třídě.
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Dětem se to moc líbilo. Ale pak se
už opravdu naplnil čas a děti
musely jít spát.
Ráno některé děti vstávaly dříve
než ostatní. Aby je nebudily, šly si
hrát do školky. Kdo potřeboval,
mohl spát déle. Po probuzení všech
dětí jsme se převlékli, uklidili jsme
spacáky a všechny věci, které byli
ke spaní zapotřebí, a šli jsme si
udělat snídani. Děti si namazaly
rohlíky s marmeládou. Po snídani
jsme vyhodnotili soutěž Plyšáčků a
Agentů. Družstva byla vyrovnaná.
Výsledek byl nakonec nerozhodný,
takže zvítězili všichni. Děti dostaly
odměnu.
Ještě jsme si chvilku pohráli a pro
děti si začali chodit rodiče.

Mgr. Bára Soukupová
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SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA
Jak jinak ukončit školní rok než
pohybem, a proto ZŠ a MŠ
Petrohrad uspořádala ve čtvrtek 27.
června 2013 „Barevnou olympiádu
s netradičními úkoly“.
Protože nám počasí přálo, mohli
jsme k absolvování disciplín využít
školní zahradu. Olympiádu jsme
zahájili nástupem týmů podle
barev, seznámením s průběhem
celé akce a složením olympijského
slibu. Děti nechaly lenost doma,
zapojily soutěžního ducha, a tak
jsme zažili spoustu legrace a
bojovnosti. Dokonce si zasoutěžilo i
několik maminek a tatínků.
Disciplíny to byly opravdu
netradiční. Plavalo se na suchu
s nafukovacím kruhem, házelo se
do dálky brčkem na pití, běhalo se
v gumovkách, které byly dětem

7/

samozřejmě větší, skákalo se
dozadu, slalom se projížděl
s kolečkem na písek a házelo se
víčkem do rozhoupaného kbelíku.
Všechny děti plnily dané úkoly
s obrovským nasazením, kamarádi
a rodiče fandili a atmosféra byla
výborná.
Zvítězili všichni a odměnou jim byly
barevné zmrzliny, sušenky, pitíčka
a papírové medaile, které si můžou
doma vybarvit.
Na závěr proběhlo rozloučení se
žáky 4. třídy, kteří odcházejí do jiné
základní školy, a s předškoláky
z mateřské školy, kteří v září
nastupují do 1. třídy základní školy.
Věra Sokolová
vychovatelka ŠD

POHÁDKOVÝ LES
Jak začaly petrohradským dětem
prázdniny? To je otázka – přece
pohádkově, jak jinak. Hned
v sobotu po obědě se mohly vydat
na cestu pohádkovým lesem,
v němž se potkávaly s nejrůznějšími
bytostmi a postavami, které měly
pro ně připravené úkoly a
samozřejmě odměny.
Kdo byl hlavním organizátorem a
autorem tohoto nápadu? Opět naše
nová knihovnice, která pro svou
akci, jež je součástí projektu
souvisejícího s fondem T-Mobile,
získala řadu především mladých
pomocnic a pomocníků.
Děkujeme Evě Učíkové a všem
ostatním, kteří našim dětem, ale i
celým rodinám připravili zábavné
odpoledne,
velmi
příjemnou
procházku, setkání s pohádkami a
na závěr malou diskotéku.

Je potěšující, že se této události
zúčastnilo přes sedmdesát dětí
nejen z naší obce, ale také z okolí,
což je výrazem toho, že u nás se
dělá a připravuje to, co jinde asi
nemají. V tom se musíme pochválit,
protože tam, kde se čas a finance
věnují kultuře, se to zákonitě musí
odrazit ve vztazích mezi lidmi, ve
vztahu k obci, ale také především
v tom, co už nyní je patrné a
viditelné - v aktivitách mladé
generace, protože ta se tímto
způsobem stává součástí dění
v obci zcela přirozeně. Vidí to
kolem sebe, má na co navazovat,
v čem pokračovat, a proto právě
z toho můžeme mít velkou radost –
to je podstata mezigeneračních
vztahů, které někdo někde pokládá
za problematické. Kdepak, u nás je
to jinak!
KRÁL S KRÁLOVNOU
PŘIVÍTALI KAŽDÉHO
ÚČASTNÍKA, DALI MU
NA CESTU POKYNY A
ČOKOLÁDOVÝ DUKÁT
PRO ŠTĚSTÍ.
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U
HLOUPÉHO
HONZY
ČEKALY NA DĚTI SKVĚLÉ
DOMÁCÍ
BUCHTY,
BEZ
NICHŽ BY DLOUHOU CESTU
POHÁDKOVÝM
LESEM
TĚŽKO ZVLÁDLY. URČITĚ
POZNÁTE, KDO JE PEKL.
OTESÁNEK ALE BUCHTU
NEDOSTAL, SPOKOJIL SE
S BRAMBORAMI, KTERÉ MU
DĚTI HÁZELY PŘÍMO DO
OTEVŘENÉ PUSY.
OD ČARODĚJNIC DOSTALY
DĚTI PO SPLNĚNÍ ÚKOLU –
POZNÁVÁNÍ
NÁZVŮ
POHÁDEK S ČARODĚJNICEMI
- PÍRKO JAKO OCHRANU
PROTI ČERTŮM. CELOU
CESTU JE TRÁPILA OTÁZKA,
KDE SE ASI TI ČERTI
SKRÝVAJÍ?
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JENÍČEK S MAŘENKOU SKRÝVAJÍ V LESE
PERNÍKOVOU CHALOUPKU, KTEROU DĚTI
MĚLY NAJÍT. NETUŠILY, ŽE NA NĚ VYLETÍ
BABA, KTERÁ O SOBĚ ŘEKLA, ŽE JE HODNÁ A
NIKOHO DO PECE STRKAT NEBUDE.
VÍLY
AMÁLKY
MĚLY
PŘIPRAVENOU
KŘÍŽOVKU, JEJÍŽ TAJENKU MĚLY DĚTI
VYLUŠTIT. OPĚT SE ÚKOL TÝKAL POHÁDEK.

PAK SE Z LESA V OBLACÍCH
DÝMU A SIRNÉHO ZÁPACHU
VYNOŘILI ČERTI – JEDEN Z NICH –
TEN HODNÝ – KOMUNIKOVAL
S DĚTMI A TI DVA BUDILI HRŮZU.
PO STRAŠLIVÉM ZÁŽITKU ČEKALO
DĚTI SETKÁNÍ S POPELKOU, KTERÉ
BYLO SAMOZŘEJMĚ PŘÍJEMNĚJŠÍ.

NÁSLEDOVALO
SETKÁNÍ
S INDIÁNY, KDY SE DĚTI
UČILY ZACHÁZET S LUKEM
A PUŠKOU, POTOM JE
ČEKALO VAŘENÍ KAŠE A
ROZHOVOR SE ŠMOULOU.

12/

A CO BYLO DÁL?

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA, U RYBNÍKA
VODNÍCI A CHYTÁNÍ RYBIČEK, NAKONEC
ČERVENÁ KARKULKA S MYSLIVCEM, KDE DĚTI
DOSTALY BALÍČEK JAKO ODMĚNU ZA TO, ŽE
VYDRŽELY TÉMĚŘ TŘI HODINY KRÁČET
PETROHRADSKOU KRAJINOU A VZORNĚ PLNIT
VŠECHNY ÚKOLY. U MYSLIVNY SE O DALŠÍ
ZÁBAVU STARAL KLAUN, DĚTI SI MOHLY OPÉCI
ŠPEKÁČKY, KOUPIT SI CUKROVOU VATU NEBO
SE NECHAT POMALOVAT. PRÁZDNINY ZAČALY
SKUTEČNĚ POHÁDKOVĚ. PŘEJEME VŠEM, AŤ SE
VYDAŘÍ STEJNĚ JAKO TOTO SOBOTNÍ
ODPOLEDNE.
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CO SE PŘIPRAVUJE
OBEC PETROHRAD
ZVE NA

BÍLENECKÉ ŠIBŘINKY

V SOBOTU 27. ČERVENCE 2013

od 13 hodin na náměstí v Bílenci
tradiční program pro děti a pro dospělé
hraje skupina PARADOKSY
_____________________________________________

OBEC PETROHRAD
ZVE NA

FOTBALOVÝ TURNAJ
V SOBOTU 10. SRPNA 2013
HRIŠTĚ TJ SOKOL PETROHRAD
OD 10.00 HODIN
PODMÍNKY
malé týmy – 5+1 (+ náhradníci pro střídání)
týmy – rodinné, přátelské, firmy, spolky, organizace atd.
PŘIHLÁSIT SE DO 31. 7. 2013

Eva Učíková – tel. 721 853 992
ucikovaeva@seznam.cz
OBČERSTVENÍ
VEČERNÍ POSEZENÍ
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Z kroniky obce …
Dnes se chci věnovat několika slovy historii tohoto měsíčníku.
Lunaria se stala jedním z kamínků v mozaice zobrazující naši obec.

LUNARII JE DVACET LET
Vážení čtenáři, v červnu 1993
vyšlo první číslo měsíčníku pro
občany Petrohradu, Černčic a
Bílence nazvaného LUNARIA. Je
to tedy již dvacet let, co tento
měsíčník vychází.
Na zasedání zastupitelů dne 21.
dubna 1993 bylo na základě
návrhu starosty Václava Vacka
schváleno vydávání místních
novin a zastupitelé pověřili
místostarostu RNDr. V. Špilara
vedením těchto novin a
přípravou ukázkového čísla.
Noviny měly vycházet jedenkrát
za měsíc a dostaly pracovní
název„Petrohradský zpravodaj“.
Na květnovém zasedání byl
schválen návrh grafické a
obsahové
stránky
novin,
velikost formátu A5 a rozsah
počtu stránek. Zároveň byly
hodnoceny
návrhy
názvu
měsíčníku a byl schválen i
definitivní název. Zvítězil návrh
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starosty obce „Lunaria“. Ve
slově lunaria je obsaženo
tradiční označení měsíce – luna,
a bylina Lunaria rediviva
(měsíčnice vytrvalá) je rostlina,
která roste ve vlhkých listnatých
partiích zdejších lesů, např. u
Bílence.
První číslo nového měsíčníku
vyšlo pak v červnu 1993. Jisté
problémy byly s tiskem několika
desítek výtisků. V té době
nebyly ještě běžné kopírky a
počítače nebyly na úrovni
dnešních. Do textu se nedaly
vkládat obrázky. Byl velmi
omezený počet typů písma atd.
Kopírování prvních čísel zajistil
tehdejší místostarosta zdarma
v Podbořanech.
Lunaria se postupně stala
nedílnou součástí života obce a
vzorem pro další obecní úřady.
Ne všechny obce, které vzor
převzaly, však vydržely vydávat

podobnou tiskovinu pravidelně
20 roků bez přerušení.
Složení redakce Lunarie se již
několikrát měnilo, a tím se
měnil i její styl, ale nikdy
neztratila své čtenáře. Část
nákladu se rozesílá každý měsíc
bývalým občanům Petrohradu
nebo i lidem, pro které je
Petrohrad
„jen
srdeční
záležitostí“.
Vážení čtenáři, jako jeden
z nejčastějších přispěvatelů a
zároveň
spoluzakladatelů

Lunarie přeji občanům i Lunarii,
aby Lunarie dále dělala čest
zdroji svého názvu - měsíčnici
vytrvalé - a vytrvala dalších 20
let.
Chci poděkovat všem, kteří se
na práci v Lunarii podíleli či
podílejí. Bez jejich práce by
obec Petrohrad neměla svůj
zpravodaj a věřte, že této
„zákulisní“ práce je opravdu
dost. Poděkování patří i těm,
kteří ve svých zařízeních
zajišťují prodej Lunarie.
RNDr. Václav Špilar, kronikář

Křížový Buk, zajímavé místo u České
Kamenice. Pro mě je Křížový Buk křížový
spíše proto, že se tady kříží turistické
trasy, a tak tu lze pohodlně zaparkovat
a vyrazit na libovolnou stranu. Už jsme
odtud zaznamenali jeden výpad, a to
na nedaleký Chřibský vrch, což je
severní strana této lesnaté mince, nyní
se pootočíme malinko na západ. Tam je
totiž každé pozdní jaro něco, co jen tak
někde nemají – místo, kde houfně kvete a voní
měsíčnice vytrvalá.
Jeden by řekl, že je to kytka, jako každá jiná, na louce byste si jí nevšimli, ale
ono je to přece jen trochu jinak. Onu nenápadnou krasavici totiž na louce těžko
potkáte, a vůbec je to prý docela velká vzácnost. A tady, právě u Křížového
Buku, je takové šikovné místo, jako stvořené pro tohle bylinu. Daří se jí tu
náramně, a je jí porostlý celý dlouhý lesní svah. Jindy v roce to tolik neoceníte,
ale právě koncem jara, když ta celá stráň kvete a voní, je to doslova omamující.
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A to se právě těžko popisuje, takže si to příští rok nenechte ujít. Zajít si tam
ovšem můžete i teď v létě nebo na podzim. Je to asi dva kilometry daleko,
nejprve po červené turistické trase, směr Studenec, poté kousek po neznačené
cestě (prostě pořád rovně). Procházka je to pěkná, cesta jako mlat, nic
dlouhého a náročného, pro kočárky ideální a věkově neomezené.
(vybráno z internetu)

Aktuální drobnosti
Jsou věci, situace, záležitosti i místa, kolem kterých chodíme nebo
jezdíme, denně se s nimi setkáváme, teoreticky je můžeme vidět, ale
prakticky nevidíme, protože náš čas, jak už jsme se zmiňovali, je
drahý, a proto je pro nás často náročné
se zastavit, dívat se a vidět.
A protože je léto a vy se třeba vydáte
na procházku po silnici z Petrohradu
směrem k Chotěšovu, nenápadně vám
naznačím, čeho si máte všimnout.
První místo se ještě nachází ve vesnici,
u domu, kde nyní bydlí pan Robert
Jesínek. Léta tam stojí malý pomníček,
na kterém bylo určitě něco napsáno, ale
čas způsobil, že písmena nenávratně
zmizela. Podobným způsobem se ztratil
i kovový kříž, ale to zcela určitě
nezpůsobil čas. Zastavte se a podívejte
se, kříž byl obnoven, místo upraveno.
Je to maličkost, nepatrná, nenápadná,
ale přesto důležitá a podstatná – je to
souvislost s minulostí, s historií naší
obce, s generacemi lidí, kteří tu žili a něco vytvořili.
Jdeme dál, stoupáme do vršku a přicházíme na malé rozcestí, kde se
nachází dřevěné posezení pro turisty a kolemjdoucí. Na protější straně
silnice zaparkoval svůj motocykl nějaký mladý muž, stojí a dívá se do
kraje. Zeptala jsem se, zdali si ho mohu vyfotografovat, jak se zájmem
hledí do naší krajiny.
17/

„Mám to tady moc rád, vždy, když jedu po této silnici, zastavím,
abych se podíval na tu krásu. Hezčí místo opravdu neznám,“
odpověděl a pak se nás ještě ptal na další místa, která jsme viděli před
sebou.
Toto
malé
náhodné setkání mi
přineslo velikou radost
a
určitě
nemusím
vysvětlovat důvod.
Když se podíváte na
další snímek,
pochopíte, že jde opět
o pomníček s křížem,
který byl původně
poničen,
kříž
byl
ukraden
a
nápis
nečitelný. Nyní si text
lze přečíst, je napsán
německy, což je zcela
logické vzhledem k uvedenému datu – 1841. Nový kříž je vyroben ze
dřeva a kámen je svázán kovovým páskem, aby se nerozpadl.
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Kdo
si
všiml
těchto
zanedbaných a poničených
objektů, které pro dnešního
člověka, jak se zdá, nemají
význam, ač by měly mít?
Kdo se rozhodl věnovat svůj
čas a samozřejmě i určitou
finanční
částku
jejich
rekonstrukci?
Poděkovat
můžeme panu ing. Petru
Čapkovi, který se zastavil,
podíval se a viděl, že je třeba
něco udělat.
A tak to udělal a my se
můžeme zastavit a přečíst si
slova napsaná v době, kdy
v Čechách např. probíhalo
národní
obrození,
kdy
Boženě Němcové zemřela
její
babička,
v Karlíně
vyplul první český kolesový
parník, byla zahájena železniční doprava z Vídně do Přerova a do
Olomouce, narodil se Antonín Dvořák… A když se podíváme do
knihy Z historie obcí Petrohrad, Černčice, Bílenec, zjistíme, že v roce
1841 bylo do obory zřízené v roce 1840 přivezeno osmnáct daňků a
devět jelenů z Jindřichova Hradce a v oboře byla postavena hájovna
ve švýcarském stylu – Schweizerhaus, kterou dnes známe ze starých
fotografií. Když už mám knihu otevřenou, nelze si nevšimnout, že
čtyřicátá léta 19. století byla v Petrohradě plná zajímavých událostí –
probíhala oprava a znovuzřízení kaple Všech svatých, přitom byly
odkryty původní nástěnné malby, v roce 1847 byla u kaple upravena
bašta na vyhlídkovou věž ve stylu „hladomorny“. Ve stejném roce
jsou v blízkosti Finklova rybníka budovány sklepy pro nový pivovar,
jehož stavba byla zahájena v roce 1862 a v roce 1863 byla dokončena.
A najednou pochopíme, že nejmenší maličkosti nám otevírají cestu k věcem
významným a podstatným a vůbec nezáleží na tom, zdali se staly dnes či
v minulosti, protože všechno se vším souvisí, a proto je třeba poděkovat
těm, kteří si to uvědomují a něco dělají pro to, aby se na to nezapomnělo.

Informace z úřadu
UPOZORNĚNÍ
Kanalizace Petrohrad II. etapa
Každý majitel nemovitosti je povinen ekologicky likvidovat odpadní vody
a tuto likvidaci doložit.
Ekologická likvidace není přečerpání septiku do zahrádky, ale:
odvoz na čistírnu odpadních vod, která vydá o likvidaci doklad,
nebo připojení se na kanalizaci.
Každý majitel objektu je povinen na výzvu kontrolního orgánu doložit doklad
o ekologické likvidaci odpadních vod.
Obyvatelé Petrohradu mají stále možnost se bezplatně připojit ke kanalizaci
zbudované v roce 2012.
Územní souhlas na domovní přípojky však trvá pouze do 26.9.2013.

V krátkosti připomínáme, jak se ke kanalizaci připojit:
1) Regionální muzeum Žatec požádejte o vydání vyjádření ke kolaudaciformulář je možno vyzvednout na OÚ Petrohrad, nebo žádost zaslat
elektronickou poštou na adresu: holodnak@muzeumzatec.cz
Vyřízené Oznámení stavební činnosti si každý žadatel vyzvedne
v Regionálním muzeu Žatec osobně - 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 (žádost o zřízení kanalizační
přípojky).
Na kanalizační přípojku je nutné vyhotovit Protokol o zkoušce
vodotěsnosti stok vodou, nebo čestné prohlášení, že zkouška proběhla.
(Formulář je možno rovněž vyzvednout na OÚ Petrohrad).
3) O kolaudaci požádá každý majitel nemovitosti sám Městský úřad
Podbořany. (Žádost je možno podat na OÚ Petrohrad). Ke kolaudaci
bude nutné doložit Smlouvu (žádost) se SČVK a Protokol o zkoušce
vodotěsnosti stok.
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Obyvatelé, kteří jsou trvale hlášeni v našich obcích Bílenec,
Petrohrad, Černčice a nemají možnost se připojit na kanalizaci,
mohou čerpat příspěvek na zbudování domovní čističky odpadních
vod do výše Kč 30.000,- .
Bližší informace budou poskytnuty na Obecním úřadě v Petrohradě.
________________________________________________________

ČESKÁ POŠTA
1.8.2013 dochází k centralizaci ČESKÉ POŠTY.
Po dlouhém spekulování, jak to vlastně bude s osudem naší pošty,
došlo k dohodě. Pošta zůstává! Některé změny však budou.
Od 1.8.2013 se dle dohodly Obce Petrohrad a České pošty změní
provozní doba a to :
PO,ST,PÁ
ÚT, ČT

8.00 - 9.00 hod

a

14.30 - 16.15 hod

10.00 - 13.00 hod

Od 20. 7. 2013 bude tato informace zveřejněna i na místní poště.
Rozvoz pošty bude probíhat v dopoledních hodinách, rozváženy
budou i důchody. Pokud bude někdo nezastižen, dostane do schránky
informaci a vše si bude moci vyzvednout následující den v Petrohradě
na poště.
Poděkování hasičům
Někteří členové místního Sboru dobrovolných hasičů v Petrohradě se
podíleli na likvidaci následků bleskové povodně v Lubenci a na likvidaci
následků povodně v Křešicích na Litoměřicku. Jejich okamžitá pomoc
významně přispěla ke zmírnění následků škod této živelné pohromy
a prokázala tak nezastupitelnou roli i malých jednotek při fungování
Integrovaného záchranného systému.
Děkujeme všem pomocníkům a přejeme hodně elánu pro jejich práci.
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Obec Petrohrad

Usnesení

z 27. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 10. června 2013
01/27/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/27/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje vstup Obce Petrohrad do společnosti
Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost a pověřuje starostku
obce podpisem smlouvy.
03/27/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manžely
Mazuchovými na parcelu č. 934 – zahrada v k.ú. Černčice u Petrohradu.
04/27/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění JSDH Petrohrad pro výjezd
při likvidaci následků Povodní 2013.
05/27/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady pro poskytování finančního
příspěvku pro vybudování domovní čistírny odpadních vod, nebo jiný
způsob individuálního ekologického řešení likvidace odpadních vod.

Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

JitkaDondová
starostka Obce Petrohrad
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v červnu a v červenci 2013
6/2013
Chmelík Antonín – Petrohrad
Jeřábková Danuše – Černčice
Ullmannová Erna – Petrohrad
Lukáš Antonín – Petrohrad
Henlín Zdeněk – Petrohrad
Slavatová Soňa – Petrohrad
Kovaříková Gerta – Petrohrad
Mestek Miloslav – Petrohrad
Benešová Marie – Černčice
7/2013
Jeřábková Anna – Černčice
Habrová Anna – Petrohrad
Málek Josef – Petrohrad
Henlínová Kristina – Petrohrad
Starrachová Jaroslava – Petrohrad
RNDr.Václav Špilar – Petrohrad
Prágrová Krista – Petrohrad
Bauerová Jaroslava – Černčice
Oertl Rudolf – Petrohrad
Hlavín Václav – Petrohrad
Valašíková Irmgard – Petrohrad
Mašek Jiří – Černčice
Pulchartová Hana – Bílenec

Opustili nás…
Huschinová Vanda - Bílenec

_______________________________________
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