7 a 8/ 2014

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

Milé čtenářky a milí čtenáři,
čas prázdnin a dovolených prožívá
každý podle svých představ – někdo
relaxuje na zahradě u bazénu,
někdo chodí do lesa nebo na ryby,
jiný se maximálně věnuje sportu,
zavařování, či práci kolem domu.
Možností je tolik, kolik je lidí, ale
určitě většina z nás alespoň na čas
opouští svůj domov a vydává se za
poznáním jiných míst a krajin nejen
v naší zemi, ale také v zahraničí.
Opět se tu projevuje individualita
jednotlivých cestovatelů již v tom,
jakého dopravního prostředku
k přesunu využívají. Každá tato
varianta přináší něco pozitivního –
je úžasné dopravit se na místo
během několika hodin a zároveň si
užívat pohledy z malého okénka
letadla na zmenšující se krajinu, na
valící se mraky, je skvělé projíždět
přírodou na kole a cítit proudění
vzduchu na tvářích, je nádherné
poznávat svět z paluby lodi a cítit
houpání vln, je smysluplné kráčet
po cestách s batohem na zádech a
vnímat přírodu všemi smysly, je
praktické zavřít plný kufr auta,
nastartovat a vyjet z garáže.
Ještě praktičtější a výhodnější je být
v tomto autě pouze spolujezdcem,
neboť v takovém případě si celou
cestu kamkoliv a kdykoliv lze plně
užít – možných činností je opravdu
hodně. Číst všechny značky, nápisy,
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informace, navigovat řidiče na
parkoviště
nebo
směrem
k občerstvení, asistovat při placení
mýtného, působit jako psycholog ve
stresových situacích v případě zácpy
na dálnici, poslouchat pokyny hlasu
z navigace a konfrontovat je
s mapou, bavit řidiče, aby náhodou
neusnul, a při tom všem zároveň
sledovat krajinu, kochat se její
nádherou a vhodným způsobem
naznačovat soustředěnému řidiči,
jak je ten svět kolem krásný.
Být takovým spolujezdcem mě
velmi baví a vůbec nevadí, zdali
jedeme pod modrou oblohou nebo
v dešti, projíždíme-li hory a údolí
mlhou nebo za krásného svítání,
vždy je na co se dívat a ukládat do
své paměti tyto okamžiky, jako
když skládáme fotografie do alba.
A co je na cestování nejkrásnější?
Odpověď určitě zná každý z vás – je
to návrat domů, protože jak řekl
jeden moudrý člověk – cestujeme
proto, abychom si uvědomili, kde a
jaký je náš domov.
Přestože projedeme půl Evropy a
máme
plno
zážitků,
návrší
s kapličkou nás vítá skromně a
laskavě a my, ať přijíždíme
z jakékoliv strany, v té chvíli víme,
že jsme doma a že si můžeme vyjít
na procházku do parku, do lesa po
cestách nejznámějších.
Marie Vránová

Komunální volby 2014
Obec Petrohrad tímto nabízí volebním stranám,
které jsou zaregistrovány pro komunální volby
konané v Petrohradě ve dnech 10.10.-11.10. 2014,
možnost bezplatného zveřejnění svých volebních
programů na stránkách měsíčníku Lunarie
č.9/2014.
Volební program může každá strana zaslat
na adresu:
lunaria.petrohrad@seznam.cz
v rozsahu maximálně jedné strany A5
v termínu do 26. 9. 2014.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Kaple Všech svatých
Na opravu kaple letos putuje 623.117,-Kč. Obec Petrohrad z této částky
zaplatí pouhých 10 %. Zbytek částky, celých 90% je dotace, kterou obdržela
prostřednictvím spolupráce MAS Vladař a MAS Rakovnicko.
Na kapli proběhla oprava střešní krytiny - výměna poškozených šindelů,
kompletní nátěr střech, oprava hromosvodu, lokální oprava fasády a říms. V
průběhu září dojde k obnově a zasklení poškozených oken.
Obec Petrohrad tímto zatím využila aktuální dotace alespoň ke zpomalení
stárnoucích procesů kulturní památky.
Kaple, dominanta Petrohradu by jistě zasloužila komplexní opravu, ale to za
využití vhodného dotačního titulu, který se snad vyskytne v nejbližších letech.
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RYBNÍK - už se zase vypouští! A proč?
Začátkem prázdnin byla zjištěna
kaverna
v koruně
hráze
pivovarského rybníku v místě
křížení vozovky a spodní výpusti
vodního díla. Po sanaci kaverny se
uskutečnila kamerová prohlídka
potrubí
spodní
výpusti
a
geofyzikální průzkum tělesa hráze.
Na základě těchto průzkumů byly
zjištěny závažné poruchy, které
byly příčinou úbytku materiálu
hráze v celé délce potrubí.
Gravimetrickým
měřením
prokázaný
úbytek
materiálu
v profilu spodní výpusti se projevuje
deformacemi tělesa hráze a byl
také příčinou propadu vozovky na
návodní straně koruny.
S ohledem na druh poruchy byla
Obec
Petrohrad
vyzvána
k vyhlášení II. stupně povodňové
aktivity, které se uskutečnilo
7. 8. 2014 a zatím stále trvá.
Povodí Ohře, s.p. začalo

snižovat hladinu vody zatím –
v první fázi na úroveň pevného
prahu hrazeného přelivu.
Následovat by mělo úplné
vypuštění a příprava opravy spodní
výpusti.
Obec Petrohrad upozornila Povodí
Ohře, s. p. na nutnost rychlého
řešení vzniklé situace v souvislosti
s potřebou tělesa hráze jako
dopravní spojnice nejen mezi
částmi obce, ale také kraji.
Obec Petrohrad obdržela 18. 8.
2014 informaci od vedoucího
odboru
vodohospodářského
dispečinku ve znění:
V
současnosti
připravujeme
projektovou dokumentaci. Po
schválení projektové dokumentace
bude urychleně přistoupeno k
opravě spodní výpusti. O našich
krocích budete informováni. Našim
cílem je opravu provést co
nejrychleji.
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O čem přemýšlí rybář sedící na břehu rybníka,
z něhož se pomalu ztrácí voda?

TAKTO VYPADAJÍ NOVÉ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY UMÍSTĚNÉ U HLAVNÍ
SILNICE PRAHA – KARLOVY VARY A VE SMĚRU PETROHRAD – KRYRY.
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Hola, hola, škola volá!!!
Prázdniny se pro někoho rychle,
pro někoho pomalu chýlí ke konci,
a tak mi dovolte přiblížit ruch v naší
škole o prázdninách.
O loňských prázdninách proběhla
rekonstrukce rozvodů vody
a odpadů první poloviny školy a na
letošní prázdniny byla připravena ta
druhá. Poloviny by měly být
z matematického hlediska stejně
velké a rozsah prací také, ale
letošní rekonstrukce byla rozšířena
také o školní kuchyni a tělocvičnu.
Na zaměstnance Obce Petrohrad
nejprve čekalo stěhování, poté
bourání stávajících rozvodů a
nemalé překvapení - při objevení
vodovodních
trubek
téměř
,,zarostlých „ rzí, na jiném místě

zcela děravých. To nás ubezpečilo,
že neděláme zbytečnou práci a že
naše babička škola opravy
potřebuje.
Školní kuchyně prošla komplexní
rekonstrukcí. Byla pořízena nová
instalace elektrorozvodů, vody,
odpadů, položena nová podlaha a
na zakázku vyrobena nová
kuchyňská linka.
V tělocvičně bylo položeno nové
linoleum a byla vymalována.
Na toaletách pro děti z MŠ byly
ubourány nepotřebné příčky a nově
instalovány záchodky.
Kdo měl možnost školu navštívit
v polovině prázdnin, nevěřil, že se
všechny práce stihnou včas.
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Na závěr tedy přikládám
veliké poděkování všem,
kteří přispěli ke zdárnému a
včasnému dokončení.
Za obec je to pan Josef Pták,
který věnoval škole nejen
večery, ale také prázdninové
soboty a neděle, aby
s panem
V.
Spalem
nainstalovali
vodovodní,
odpadní
a
topenářské
rozvody, V. Belušiakovi za
stavební práce,
J. Kotelenskému, A. Čadkovi,
J. Vlkovi, J. Týmlovi,
R. Šeinerovi za malířské a
úklidové práce, panu
D. Mereššovi za výpomoc při
obkládání dlaždic v kuchyni, panu J. Šáchovi za instalaci elektrorozvodů a
panu A. Tuhému, který byl vybrán s nejlepší nabídkou na zhotovení kuchyně.
Zázemí školy do finální podoby vyleštily Lenka Bláhová, Kateřina Huschinová
a Eva Slavatová.
Škola je tedy připravena a teď už čeká na příchod
dětí.
Přeji všem dětem, aby se jim líbila
nejen škola, ale i přístup pedagogů,
rodičům šikovné děti dychtivé
po vzdělání a zaměstnancům školy
pevné nervy a hodně optimismu při plnění
pracovních povinností.
Jitka Dondová, starostka
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TAJEMNÁ SCHRÁNKA
NA PETROHRADSKÉ ZŘÍCENINĚ
Kdo má doma děti, tak dobře ví, že po
celý rok sledují své televizní vysílání –
DÉČKO.
Česká televize pro své diváky připravila
s organizací Junák prázdninovou hru, do
níž se zapojilo již 35 tisíc dětí, které
hledají nejen v Ústeckém kraji, ale po
celé České republice, na různých
výletních cílech většinou v přírodě
barevné symboly, pomocí nichž se snaží
zastavit odbarvování této dětské stanice.
Kanál „Déčko" se od začátku prázdnin
postupně odbarvuje, a to vinou zlého
Černobíla, který krade barvy duhy. Děti
se tak v průběhu prázdnin vydávají na
různá zajímavá místa České republiky, kde hledají barevné symboly, díky
kterým mohou barvy zachránit. Schránky jsou ukryty na 140 místech,
V Ústeckém kraji ukryla Česká televize barevné symboly spolu se skauty a
skautkami z místních oddílů například na zámcích v Klášterci nad Ohří a
Benešově nad Ploučnicí nebo ve skanzenu Březno u Loun.
V okrese Louny jsou výletní místa, kde se dají najít uvedené symboly,
celkem tři: kromě uvedeného skanzenu je to ještě zřícenina hradu
Petrohrad u Podbořan (někdy také Petršpurk) a malý křížek „boží muka"
v remízku na polní cestě mezi lesy nad Holedečí.
Všechna místa výletů, kde jsou ukryté kódy po celé ČR, se dají najít na
webových stránkách České televize. Podle nich stačí určit cíl, naplánovat
výlet a trasu, sbalit děti a potřebné věci a vydat se na pěknou rodinnou
vycházku.
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CO SE PŘIPRAVUJE

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
Dobrovolníci z Bílence, členové Sboru dobrovolných
hasičů Petrohrad a Obec Petrohrad pořádají akci

"Rozloučení s létem".
Kdy: 30. 08. 2014 od 14,00 hodin
Kde: Náměstíčko Bílenec
Pro děti je připraveno odpoledne plné her a soutěží,
večer táborák s diskotékou a hledáním pokladu.
Občerstvení je zajištěno.
Doprava zajištěna:
v 13,30 hod. z návsi Petrohrad
v 13,45 hod. od obecního úřadu

Všichni jsou srdečně zváni
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Spolek VEEV
(pod vedením Mgr. Evy Učíkové)
pořádá

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
pro účastníky od 15 let

v sobotu 20. září Na Návsi
od 13 hodin registrace
od 14 hodin turnaj
startovné činí 50,- Kč
--------------------------------------------------------------------Z historie stolního tenisu
Z dostupných pramenů je známo, že již před dvěma tisíciletími hrály
"vznešené kruhy" v Japonsku hru, k níž používaly pružných míčků, pálek
i stolů. Tam byly položeny základy ke hře, ze které se postupem času
vyvinul sport širokých vrstev obyvatelstva téměř všech států
světa. Nápisy z jeskyně v Yenamu (Čína) ukazují, že stolní tenis v
prapůvodní podobě byl znám v Číně v dobách dávno minulých. Gumový
míček, jímž byl původně stolní tenis hrán, nás zavede k historii kaučuku
u starých Mayů. V Hondurasu ve zbytcích chrámu Boha dešťů se našlo
mnoho kaučukových míčů - pružné koule nazývané „batos“ se používaly
při hrách Toltéků.
V Evropě kronikář Donato Valuti z Florencie píše, že roku 1350 Tommasi
di Lipaccio přinesl z Paříže novou hru, zvanou "a teneo". V Anglii se
vyskytuje název tenis až v 15. století. Přenesením této hry do
uzavřených prostor vznikl stolní tenis jako závodní hra. Rozšíření
stolního tenisu zaznamenáváme koncem 19. století v Anglii. V roce 1884
vydalo nakladatelství F. H. Ayres první směrnice pro stolní tenis "Miniatur
indoor lawn tenis game" (volně přeloženo "Miniaturní tenisová hra
uvnitř").
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Z kroniky obce …
Vážení čtenáři, blíží se říjen 2014 a s ním další komunální volby (v Petrohradě i
senátní). Při zpracování zápisů za uplynulé volební období pro kroniku obce
jsem přišel na myšlenku osvěžit si, co se za uplynulé skoro čtyři roky v obci
zdařilo a co se naopak nepovedlo. Nechci zde uvádět celý „kronikářský“ zápis,
ale jen připomenout hlavní momenty.

V roce 2011 se zastupitelé
začali zabývat přípravou nového
územního plánu obce, neboť
ten dosud platný bude rokem
2014 končit. Bez nového
územního plánu nelze budovat
obec. Práce na plánu se
protáhla díky komplexním
pozemkovým úpravám a je
dnes připraven ke schválení.
Zároveň se v roce 2011 začala
připravovat stavba kanalizace
pro starou část Petrohradu,
začaly se podnikat kroky
k záchraně výklenkové kaple
v Bílenci,
v
Bílenci
byla
vybudována nová autobusová
zastávka
a
na
návsi
v Petrohradě
se
začalo
s pracemi na stavbu dětského
hřiště. Obec nechala provést
rekonstrukci
chodníku
od
pizzerie do Černčic.
Rok 2012 byl ve znamení
budování již zmíněné kanalizace
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a 9. 10. 2012 byla tato největší
stavba, kterou obec podnikla od
roku 1945, zkolaudována a
dána do provozu.
Rok 2013 měl jako hlavní motiv
budovu školy. Byly vyměněny
vstupní dveře tak, aby splňovaly
všechny
předpisy
od
bezpečnostních až po tepelně
izolační, a byl zpracován
energetický audit, aby obec
mohla požádat o dotaci na
zateplení
budovy
školy.
Zastupitelé stanovili i finanční
podporu občanům, kteří se
nemohou připojit na kanalizační
síť (především jde o domy
v Bílenci) a budou si budovat
vlastní čističku odpadních vod.
V letošním
roce
bylo
vybudováno oplocení rozšířené
zahrady
u
školy,
jsou
dobudovávány
zastávky
autobusů, rozběhlo se výběrové
řízení na stavbu chodníku

z návsi
v Petrohradě
k Motejzíkům
a
probíhá
příprava stavby chodníku od
obecního úřadu k Finklovu
rybníku
(pozemek
pod
chodníkem
zatím
není
v majetku obce).
Ve
škole
se
dokončuje
modernizace kuchyně a obnova
elektr. rozvodu, kanalizace a
vodovodu v budově.
Dosud se nepodařilo získat
dotace na celou opravu
výklenkové kaple v Bílenci,
dotlačit katolickou církev ke
krokům, které by vedly
k opravám a záchraně kostela
sv. Maří Magdaleny v Bílenci,
dotlačit firmy, které vlastní
areál pivovaru, aby se vážně

zabývaly zastavením devastace
areálu.
Do příštího volebního období se
vzhledem k náročnosti stavby
kanalizace přesouvá i generální
oprava veřejného osvětlení,
zatím
byla
provedena
pasportizace jeho stavu, aby
byla splněna jedna z podmínek
získání dotace.
Měli bychom poděkovat všem
těm, kteří s pomocí obce
obnovili
staročeské
máje,
organizují akce pro děti a
kulturní akce. Poděkování patří i
bíleneckým ženám za jejich
aktivitu a činnost, kterou
zpestřují společenský život
v obci.
RNDr. Václav Špilar, kronikář
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Z kroniky obce …
Není asi tajemstvím, že v naší obci žije mladý nadšenec, který se zajímá o její
historii. Často za mnou chodí s řadou otázek i s nápady a problémy, na které
při své práci naráží. Doprovázel mne i do Bavorska, kde jsme mohli
nahlédnout do archivu a odkud jsme získali kopii Bílenecké kroniky. Je to pan
Jiří Bláha, jenž sám sebe označil jako kronikářského adjunkta. Ze strany matky
pochází z rodiny, která žije v Černčicích již více než 100 let. Chce obnovit i
petrohradské muzeum, které bylo zrušeno a bohužel z velké části rozkradeno
po smrti kronikáře ing. Jaroslava Härtela, a prosazovat obnovu a zachování
všech historických památek v obci. Dovoluji si (s jeho souhlasem) zveřejnit
část jeho textu, který mně svěřil.

Objevování historie Petrohradu
Vážení čtenáři,
každý člověk v naší obci ví, že u Finklova rybníka je pivovar, ale nejspíš nikdo
z vás si neřekl např. „Jak vypadala pivní víčka z Petrohradského pivovaru?“ –
„Měl pivovar etikety?“ – „Jak vypadaly lahve?“.
Proto jsem pro vás připravil rubriku, v níž se můžete postupně podívat, jak
vypadaly pivní etikety, pivní tácky, pivní víčka, tzv. účelové známky na pivo,
sudy a bedýnky atd. užívané v Petrohradě. Prosím vás,
pokud byste náhodou na něco z toho narazili, abyste
mne nebo pana Špilara kontaktovali, aby se nález
zdokumentoval, vyfotografoval. Část věcí, které mám
na fotografiích, je ve sbírkách sběratelů, a tak máme
pouze fotografii.
Česká verze jedné z etiket je zde uvedena na ukázku.
Po dohodě mohu ukázat zájemcům staré fotografie a
řadu předmětů týkajících se historie naší obce.
Jiří Bláha

e- mail: jirkablaha@tiscali.cz, tel: 736151152
13/

Obec Petrohrad

Usnesení

z 37. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 11. srpna 2014
01/37/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/37/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje ve výši 240.000,-Kč na výstavbu nového chodníku v Obci
Petrohrad a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
03/37/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s firmou Energy Benefit
Centre a.s. na zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a
provedení díla, na zajištění zadávacího řízení malého rozsahu, na autorský
dozor projektanta a technický dozor investora a na kompletní administraci
žádosti o dotaci z OPŽP včetně závěrečného vyhodnocení akce v celkové
částce 223.850,-Kč a pověřuje starostku podpisem.
04/37/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné Smlouvy o využití
specializovaných map s odborným obsahem – „Mapa zásad pro uchování
památkových hodnot krajinné úpravy v Petrohradu u Jesenice“
a „Podrobná mapa vybraných dendrologicky nejhodnotnějších částí
krajinné úpravy v Petrohradu u Jesenice“.

Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

JitkaDondová
starostka Obce Petrohrad
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v červenci a srpnu 2014
Jiří Mašek – Černčice
Sochorová Alena – Petrohrad
Slavata Miroslav – Petrohrad
Schössner Horst – Petrohrad
Starrach František – Petrohrad
Klímová Alena – Černčice
Hrnčiarová Alena – Petrohrad

Úmrtí:
Lauterbachová Emílie – Petrohrad
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