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Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 5,- Kč

Milé čtenářky a milí čtenáři,
na titulní stranu našeho
zpravodaje jsem napsala číslo
deset. V tu chvíli jsem si
uvědomila, že do konce roku
zbývají dva měsíce, pouze dva
měsíce na to, aby se člověk
rozloučil se sluncem a přijal
fakt, že až do Vánoc budeme
čekat na jeho návrat.
Čekání má málokdo rád – sedět
v jakékoliv čekárně znamená
smířit se s nudou, s pomalu
ubíhajícím časem, s otázkou,
zda vlak přijede včas či lékař
bude mít tu správnou náladu.
Čekat
znamená
neztrácet
trpělivost a čas věnovaný této
nečinnosti
věnovat
nějaké
činnosti vhodné pro tuto chvíli.
Já si v čekárnách obvykle čtu
všechny plakáty a vyvěšené
informace, všechna upozornění
a pokyny. Když je pročítám již
potřetí, cítím marnost těchto
okamžiků, ale protože jsem
v čekárně za nějakým účelem,
setrvávám na místě s nadějí, že
již nastane ta pravá chvíle
k odchodu z tohoto prostoru.
Když se tak konečně stane,
člověk zapomene, jak dlouhé a
nepříjemné bylo čekání, protože

nastává to, co jsme chtěli.
Co z tohoto zamyšlení vyplývá?
Prožít čas v jakékoliv čekárně
čekáním na cokoliv smysluplně
a tak, abychom měli pocit, že na
nic vlastně nečekáme, ale že
prožíváme každý okamžik.
Někdo si vytáhne z tašky knížku,
časopis, někdo si hraje hry či
komunikuje
na
mobilním
telefonu, někdo si vezme
s sebou někoho blízkého, a tak
si má s kým povídat, někdo se
umí dát do řeči s ostatními
čekajícími. Myslím si, že
podobně můžeme vyřešit také
čekání na návrat slunce.
Nevzdychat a nestěžovat si, že
za chvíli budou zase ty Vánoce a
co je třeba všechno udělat,
nachystat a nakoupit, a že bude
pořád tma a večery jsou
dlouhé… To je dobře, že jsou
dlouhé, můžeme si vzít knížku
nebo časopis, něco si zahrát,
s někým blízkým si popovídat
anebo se dát do řeči s kýmkoliv,
koho potkáme. O čem se bavit?
Jenom ne o tom, že za chvíli
budou zase ty Vánoce a co je
třeba udělat…
Marie Vránová
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Krása petrohradských stromů, k níž není nutné cokoliv dodávat.
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PO 150 LETECH SI JE MŮŽEME PROHLÉDNOUT

Určitě si kladete otázku, čeho se tato zvláštní informace týká, ale pokud
chodíte či jezdíte pravidelně kolem našeho stopadesátiletého pivovaru,
nelze si nevšimnout stavebních prací, jimiž Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje vyřešila již
dlouholetý
problém
s vodou, která se v těchto
místech rozlévala a působila
značné potíže jak chodcům,
tak řidičům.
Potok protékající bažantnicí
kolem pivovaru do rybníka
byl již před 150 lety při
stavbě této budovy veden
kanálem pod silnicí. Tam
byly
použity
obrovské
žulové kvádry, zřejmě došlo
k jejich narušení, a tak voda vytékala na povrch a hlavně při velkých deštích
v posledním roce způsobila kalamitní stav.
Tyto opracované kameny
byly vyjmuty ze země a obec
Petrohrad se postarala o to,
aby nebyly odvezeny na
skládku, ale naopak uloženy
v blízkosti svého původního
místa.
Můžeme
si
je
prohlédnout – někdo řekne,
obyčejný kámen, co s tím?
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Ale když si člověk uvědomí, jak
dlouho ležely v zemi a plnily svou
funkci, že je kdosi musel
vlastníma rukama opracovat,
opět je tu pocit související
s uvědoměním si historie naší
obce a významu všeho, i těch
nejmenších
maličkostí
pro
dnešek.

Vítání občánků
Dne 5. října 2013 od 14,00 hodin se
v zasedací místnosti OÚ Petrohrad
uskutečnilo
slavnostní
uvítání
nových občánků v obci.
Uvítány měly být dvě děti, ale
k slavnostnímu setkání, které vedl
místostarosta Obce Petrohrad pan
Miroslav Vrána, se dostavili pouze
jedni rodiče s novým občánkem.
Nejprve byl místostarostovi obce
představen nový občánek a poté
vystoupily děti ze Základní školy a
Mateřské školy Petrohrad s krátkým
programem – Lenka a Lucie
Ďopanovy, Adéla Nachtnebelová
a Karolína Zajícová.
Potom následoval slavnostní projev
místostarosty obce. Po uvítacích ceremoniích byli rodiče dítěte požádáni
o podpis do kroniky a poté jim byla předána květina a plyšová hračka.
Nově přivítaná občanka obce - Lenka Dondová z Petrohradu.
Jitka Taušová
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Podzimní akce knihovny
Naše obec se již
podruhé zapojila do
celorepublikového
projektu 72 hodin.
Díky
nepříznivému
počasí jsme museli
bohužel akci odložit
na 19.
října
2013.
Jelikož v tomto termínu
byla
také otevřena
knihovna, spojilo se vše
dohromady a vzniklo z
toho krásné sobotní
odpoledne, na které budeme velmi rádi vzpomínat. Knihovnu v tento den
navštívilo 21 lidí včetně dětí.
Maminky, babičky a samozřejmě děti
tvořily podzimní obrázky, některé děti
si vybraly knihy a četly nebo si je
prohlížely.
Kolem třetí hodiny se všichni vydali
uklízet naši vesnici v rámci projektu.
Letos se uklízela stará silnice –
směrem k Bílenci. Bohužel i zde bylo
vidět, že lidé jsou k přírodě
bezohlední. Elán, chuť a odhodlání to
skupině nesebralo. Děti, maminky i
babičky sbíraly odpadky a nosily je do

připravených pytlů, které druhý
den odvezl obecní úřad. Po
návratu ke knihovně čekalo na
partu vyřezávání dýní a opékání
špekáčků.
Po celou dobu vládla dobrá a
přátelská nálada. Jsem ráda za
každou vydařenou akci a tato
mezi ně rozhodně patřila.
EVA UČÍKOVÁ, KNIHOVNICE
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A ZA ROK? BUDE NÁS URČITĚ VÍC.
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Obec Petrohrad
pořádá

PODZIMNÍ SETKÁNÍ SE SENIORY
v pátek 15. listopadu od 17 hodin
v pohostinství NA NÁVSI
OBČERSTVENÍ
VYSTOUPENÍ ZŠ A MŠ PETROHRAD
HRAJE IŠA BARÁK

VYMĚŇME SI RECEPTY
aneb

PETROHRADSKÁ KUCHAŘKA
SOUČÁSTÍ PROJEKTU, SOUVISEJÍCÍHO S REKONSTRUKCÍ OBECNÍ KNIHOVNY,
JE TAKÉ NÁPAD SHROMÁŽDIT ZAJÍMAVÉ RECEPTY NAŠICH KUCHAŘEK
A KUCHAŘŮ, SBÍRAT JE PO CELÝ ROK BĚHEM VŠECH ROČNÍCH OBDOBÍ
A PAK Z NICH SESTAVIT NAŠI PETROHRADSKOU KUCHAŘKU.
CO K TOMU POTŘEBUJEME?
PŘEDEVŠÍM A HLAVNĚ VAŠE OSVĚDČENÉ A PROVĚŘENÉ RECEPTY,
O KTERÉ SE RÁDI PODĚLÍTE S OSTATNÍMI, A PROTO SE NA VÁS,
MILÉ ČTENÁŘKY A ČTENÁŘI, OBRACÍME S PROSBOU O SPOLUPRÁCI –
VYBÍREJTE A POSÍLEJTE VAŠE RECEPTY A NÁPADY NA MAILOVOU ADRESU:

ucikovaeva@seznam.cz

NEBO JE ODEVZDÁVEJTE V KNIHOVNĚ PŘÍMO SLEČNĚ EVĚ UČÍKOVÉ.
JE MOŽNÉ RECEPTY ZASÍLAT TAKÉ DOPISEM NA ADRESU:

Eva Učíková, 439 85 Petrohrad 150
DO KONCE TOHOTO KALENDÁŘNÍHO ROKU ČEKÁME
NA VAŠE PODZIMNÍ A VÁNOČNÍ RECEPTY.
VELMI SE TĚŠÍME NA SPOLUPRÁCI S VÁMI.
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Základní a mateřská škola Petrohrad
Obec Petrohrad
pořádají

SLAVNOSTNÍ
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
ANEB
ZAČÍNÁ ADVENTNÍ ČAS

NA ZAHRADĚ ŠKOLY V PONDĚLÍ 2. PROSINCE
OD 16.30 HODIN
KULTURNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ
KOLEDY
PRODEJ DĚTSKÝCH VÁNOČNÍCH VÝROBKŮ
OBČERSTVENÍ PRO ZAHŘÁTÍ
VÝSTAVA A OCHUTNÁVKA VÁNOČEK A CUKROVÍ

Výsledky voleb do Parlamentu ČR konaných
ve dnech 25.10. – 26.10.2013
ve volebním okrsku Petrohrad
____________________________________________________

zdroj: ČSÚ, www.volby.cz
Počet voličů zapsaných v seznamech:
553
Počet vydaných úředních obálek:
288
Počet odevzdaných úředních obálek:
287
Počet platných hlasů:
283
__________________________________________________________
Hlasování dle jednotlivých stran:
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Č.1 Česká strana sociálně demokratická
Č.2 Strana svobodných občanů
Č.3 Česká pirátská strana
Č.4 TOP 09
Č.5 Hlavu vzhůru – volební blok
Č.6 Občanská demokratická strana
Č.9 politické hnutí Změna
Č.10 Strana soukromníků ČR
Č.11 KDU – ČSL
Č.13 Suverenita – Strana zdravého rozumu
Č.15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Č.17 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Č.18 Dělnická strana sociální spravedlnosti09
Č.20 ANO 2011
Č.21 Komunistická strana Čech a Moravy
Č.22 LEV 21 – Národní socialisté
Č.23 Strana zelených
Č.24 Koruna Česká

54
04
11
07
03
16
04
04
03
01
12
28
35
82
01
08
01

Z kroniky obce …
V únoru tohoto roku jsem se v této rubrice zabýval volbou prezidenta
republiky. Dnes máme několik dnů po mimořádných volbách do Sněmovny
Parlamentu České republiky.
Podívejme se, jak jsme v obci volili do Sněmovny Parlamentu České republiky
od roku 1996.

V tabulce jsou uvedeny jen tradiční politické strany, které se do
Sněmovny po volbách dostávaly. Číselné údaje znamenají procenta
hlasů, které strany získaly v Petrohradě. U TOP 09 není v prvních
čtyřech sloupcích uveden výsledek, neboť strana v této době
neexistovala.
Pol.strana
ČSSD
KSČM
KDU-ČSL
ODS
TOP 09

1996
32,14
15,71
4,29
1,90
-

1998
42,38
16,19
3,57
16,19
-

2002
34,21
24,18
7,96 *
19,46
-

2006
39,76
21,66
2,67
27,00
-

2010
22,00
23,30
0,64
17,47
9,38

2013
19,08
28,97
1,06
5,65
2,47

*) – KDU-ČSL kandidovala společně s Unií svobody – Demokratickou
unií.
U ostatních volebních stran, které se do parlamentu nedostaly, nebo
již zanikly, byly zisky vesměs minimální nebo nulové.
Ve volbách z 25.10 a 26.10 2013 každá z kandidujících stran získala
alespoň jeden hlas. Ve volebních seznamech bylo zapsáno 553
občanů naší obce. K volbám přišlo 287 voličů (52,08 %). Platných
hlasů bylo 283 (98,6 % hlasů z odevzdaných) jednotlivé strany získaly
následující počet hlasů (strany jsou řazeny podle čísel jejich
kandidátek).
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strana

% hlasů počet
hlasů
19,08
54
ČSSD
4
Str.svob.obč. 1,41
11
Česká pir.str. 3,88
2,47
7
TOP 09
3
Hlavu vzhůru 1,06
5,65
16
ODS
1,41
4
Změna
4
Str.soukr. ČR 1,41
1,06
3
KDU-ČSL

strana

% hlasů počet
hlasů
0,35
1
Suverenita
12
SPOZ zemanovci 14,24
28
Úsvit T.Okamury 9,89
3,18
9
DSSS
12,36
35
ANO 2011
28,97
82
KSČM
1
LEV 21-nár.soc. 0,35
2,82
8
Str.zelených
0,35
1
Koruna česká

Z celkových výsledků Podbořanska, ale i celého okresu Louny vyplývá,
že i zde zvítězila KSČM před ČSSD a na třetím místě skončilo hnutí
ANO 2011.
Z občanů našeho okresů byl zvolen poslancem Michal Kučera (TOP
09) z Loun.
RNDr. V. ŠPILAR, KRONIKÁŘ
_________________________________________________________________

DUŠIČKY
Se začátkem listopadu máme spojený svátek tzv. Dušiček. Původně
šlo o dva svátky – Slavnost všech Svatých a Vzpomínka na všechny
věrné zemřelé. Původ obou těchto svátků najdeme ve středověku –
křesťanská církev jejich vznikem reagovala na prastarou pohanskou
tradici oslav ukončení zemědělského roku, připadající na přelom října a
listopadu. Připomínkou předkřesťanského keltského svátku ukončení
zemědělského roku je anglosaský svátek Halloween, který se v
posledních letech objevil také u nás, ale jde spíše o „importovaný
svátek“, protože v našem prostředí mají tradici zmíněné křesťanské
Dušičky.
Celý název Halloweenu zní All
Hallows Eve – což znamená
předvečer
Slavnosti
Všech
Svatých. Tento svátek má v
různých zemích různý název a
rozmanité podoby a projevy, ale
podstata je stejná – kromě
zmíněného konce zemědělského

roku (který např. u nás už s tímto
svátkem takřka není spojován)
jde hlavně o vzpomínku na
zemřelé předky a o vyjádření
úcty
k
jejich
duším.
Halloweenské
masky
jsou
pozůstatkem
původních
keltských náboženských rituálů,

spojených se svátkem Samhain.
O tomto svátku, znamenajícím
definitivní
ukončení
letního
období a příchod zimy, si bohové
předávali vládu nad světem.

Podle Keltů se o této sváteční
noci otevírala říše mrtvých a
vládce podsvětí Anwinn přichází
na svět spolu s dušemi duší
zemřelých lidí i různých démonů.

Podle Keltů byla o svátku Samhain hranic mezi světem živých a světem
zemřelých výjimečně tenká a „propustná“, což ovšem nemuselo být vždy
příznivé a radostné. Bylo třeba mít se na pozoru. Duše mrtvých se
přicházely přesvědčit, jestli na ně jejich blízcí nezapomněli a jestli
patřičně uctívají jejich památku. Bludné duše hledaly pomoc, ohně a
svítící lampy, zapálené o této výjimečné noci, jim měly pomoci najít
cestu do světa, kam patřily – do říše zemřelých. Mezi živé lidi ovšem
podle Keltů přicházely i nebezpeční démoni, kteří chtěli živé odvést do
podzemní říše mrtvých. Tomu bylo třeba zabránit. Keltové se tedy o noci
Samhainu oblékali do různých hadrů a cárů, na tváře si dávali masky
nebo si obličej potírali barvami tak, aby svým vzhledem připomínali tlející
mrtvoly. To mělo démony zmást a oklamat – měli si myslet, že dotyčný
už není živý, a tím pádem ho nechat na pokoji.
.
Oheň a světlo
Důležitou roli o svátku Samhain
hrál oheň a světlo. Keltové v
předvečer svátku zhášeli svůj
domácí oheň, s nímž umíralo i
„staré“ slunce. Oslava svátku
začala po setmění zapalováním
nového ohně. Nový oheň byl
symbolem opětovného stvoření
světa a budoucího obrození
přírody. Od tohoto nového ohně
se pak zapalovaly různé lucerny,
jejichž funkcí bylo jednak ochránit
příbytky živých a také vést duše
mrtvých na zpáteční cestě do
jejich světa. Světlo má důležitý
význam i v podobě křesťanských
svátků vzpomínky na zemřelé, v
tomto kontextu ovšem znamená

symbol věčného života v Kristu.
Svíčky
na
hrobech
svých
zemřelých zapalujeme i my,
moderní lidé třetího tisíciletí. O
„Dušičkách“ září hřbitovy dlouho
do noci svitem svíček…
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DLOUHODOBÝ PROBLÉM VYŘEŠEN

Než bylo dokončeno
toto číslo Lunarie,
práce u pivovaru
dospěly ke svému
závěru. Potok je
zatrubněn a dvě
kontrolní šachty mají
sloužit k případnému
vyčištění.
Správa a údržba
silnic
Ústeckého
kraje odvedla dobrou
práci, a tak můžeme
doufat, že dílo bude,
podobně jako to
předchozí,
sloužit
dalších sto padesát
let.
Vyfrézovaný recyklát
Obec
Petrohrad
použila
a
ještě
použije při opravě
místních komunikací.

Obec Petrohrad

Usnesení

z 29. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 14. října 2013
01/29/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/29/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Směnné smlouvy s firmou
Petrohradská, společnost s.r.o., přičemž dojde ke směně pozemku ve
vlastnictví obce parc.č. 1333 a parc.č. 1335 vše v k.ú. Petrohrad za
pozemky ve vlastnictví Petrohradské,společnost s.r.o. parc.č. 831/1,
parc.č. 819/4 a parc.č. 819/5 vše v k.ú. Petrohrad. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
03/29/2013 Zastupitelstvo obce neschvaluje uvolnění bytu v domu čp. 8 Černčice
k pronájmu.
04/29/2013 Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním kanalizační přípojky k domu
čp.62 na parc.č. 889/1 v k.ú. Petrohrad a souhlasí se vkladem věcného
břemene souvisejícího s touto stavbou.
05/29/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje Zpracování energetického auditu a přípravu
a podání žádosti o dotaci z OPŽP na zateplení budovy ZŠ a MŠ Petrohrad
firmou Energy Benefit Centre a.s., IČO: 29029210 a pověřuje starostku
obce jednáním a podpisem smlouvy.

06/29/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2012/2013.
07/29/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtovou změnu č. 6.

Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

JitkaDondová
starostka Obce Petrohrad

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v říjnu 2013

Frondlová Pavla – Petrohrad
Aichyngerová Aloisie – Petrohrad
Kail František – Bílenec
Soukup Karel – Černčice
Kováčová Irena – Petrohrad
Fodor Ladislav – Petrohrad
Přibyl Oleg – Petrohrad
Precht Karel – Petrohrad
Špilarová Jana – Petrohrad
Chaloupková Mária – Petrohrad
Kodejš David – Černčice

Narození:
Majerová Sára – Bílenec
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