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Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 5,- Kč
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Vážení spoluobčané, čtenáři Lunarie.

Stejně jako každý rok se v prvním vydání roku vracíme k událostem roku
minulého a náhledu do toho současného. Rok 2019 byl z pohledu obecního
rozpočtu celkem vyrovnaný. Na straně příjmů obec evidovala částku
13.737.282,-Kč ve výdajích pak 11.068.918,-Kč

Neznamená to, že by se u nás vůbec nic nedělo, jen nebylo tolik významných
investičních akcí, které by rozpočet navýšily. Za pomoci některých členů SDH
došlo k opravě hasičské zbrojnice, investovali jsme do nákupu komposterů pro
občany, proběhla demolice zchátralého domu č.p.8 v Černčicích, na kapli
Všech svatých došlo k nátěru šindelové střechy, pracovali jsme na údržbě a
obnově obecních lesů. Obec po devatenácti letech služby Octavie pořídila nový
osobní automobil, zase Octavii a vyměnila dopravní automobil VW
transporter za novější.

Obec vydala i významnou částku na podporu mnoha kulturních a
společenských akcí, nejen těch obvyklých, ale i nových. Věřím, že se každý
občan mohl zapojit. Hned prvního ledna mohli zájemci vyšlápnout na vrch
Všech svatých a popřát si s ostatními do roku 2020 jen to nejlepší.

V letošním roce předpokládáme objem investic vyšší. Samozřejmě pracujeme
za přispění dotací, které některé záměry trochu prodlužují, ale sníží výdaje
obce, proto se vyplácí s nimi počítat.

Mělo by dojít např. k zásahu do splaškové kanalizace v Petrohradě a to tak,
aby se zamezilo zápachům v Černčicích, znovu podáváme žádost o dotaci na
dětské hřiště na ,,Benešáku“ v Černčicích, s představiteli katolické církve
projednáváme možné využití travnatého prostranství před točnou autobusu
v Bílenci pro realizaci místa pro děti, mládež a veřejnost. Pro hasiče bude za
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podpory dotačních titulů pořízen nový dopravní automobil, který nahradí
dosluhující Avii.

Samozřejmě výčet událostí není úplný, v průběhu roku se mění a doplňuje dle
aktuálních potřeb. O důležitých událostech v průběhu roku budeme na
stránkách Lunarie informovat, pokud budete chtít přispět i Vy zajímavým
příspěvkem, komentářem či postřehem, neváhejte svůj podnět zaslat na
obecní úřad v Petrohradě. Lunaria bude vycházet vždy koncem každého
měsíce.

Přeji čtenářům hodně úspěšných dní v roce 2020, hodně zdraví, štěstí a hlavně
vždy více radostí nežli starostí.

Jitka Dondová,starostka
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Informace z naší školy ….
Draví ptáci v ZŠ a MŠ Petrohrad
V pátek 17.1.2020 jsme již po několikáté v tělocvičně naší školy přivítali pana
sokolníka, který si pro děti připravil zajímavý program o dravých ptácích.
Všechny děti předškolního i školního věku se zájmem vyslechly odborný
výklad s ukázkou dravců- orla, puštíka, raroha. Pan sokolník děti seznámil
s králíčkem Pepíčkem, kterého si mohly pohladit.
Během programu se pan sokolník na chvilku proměnil i v kouzelníka, kdy za
pomoci dětí začaroval náušnici paní asistentky Larisy. A ta se později
zázračně objevila v rukavici puštíka. A to jsme si všichni dosud mysleli, že
krade jen straka .
Asi největším zážitkem pro většinu dětí bylo focení s pestrobarevným
papouškem Ara. I některé nejmladší děti překonaly strach a vyfotily se
s papouškem na ruce. Fotografie budou dětem připomínat neobyčejné setkání
s obdivuhodnými dravými ptáky.

Kateřina Boušková, učitelka MŠ
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Informace obecního úřadu ………..
Oprava zřejmé písařské chyby v usnesení z 13.řádného
zasedání ZO Petrohrad

V usnesení z 13.řádnéh zasedání ZO Petrohrad došlo k písařské chybě
v usnesení č. 04/13/2019 kdy nebyly uvedeny všechny schválené finanční
příspěvky z rozpočtu obce pro rok 2020.
Opravené usnesení bylo zveřejněno ihned po zjištění dané skutečnosti.
Níže uvádíme správné znění usnesení č. 04/13/2019.
04/13/2019

Zastupitelstvo obce rozhodlo o rozdělení grantů z rozpočtu Obce Petrohrad pro rok 2020
následovně:
Schvaluje poskytnutí grantu a uzavření smlouvy o jeho poskytnutí:
 TJ Sokol Petrohrad – grant ve výši 55.000,-Kč na provoz organizace pro rok
2020
 Psychiatrická léčebna Petrohrad p.o. – grant ve výši 70.000,-Kč na pořádání
Zahradní slavnosti
 Sbor dobrovolných hasičů Petrohrad – grant ve výši 25.000,-Kč na činnost
organizace v roce 2020
 Základní škola a mateřská škola Petrohrad p.o. – grant ve výši 8.000,-Kč na
pořádání akce “Dýňobraní“
 Václav Zetek, Petrohrad – grant ve výši 10.000,-Kč na zajištění reprezentace
obce v psích spřeženích
 VEEV z.s. – grant ve výši 18.000,-Kč na pořádání akce “Puťák“
 VEEV z.s. – grant ve výši 100.000,-Kč na celoroční provoz organizace
 Anna Šáchová – grant ve výši 10.000,-Kč na zajištění reprezentace na
závodech agility v ČR
Smlouva o poskytnutí grantu a jeho vyplacení bude spolku TJ Sokol Petrohrad
realizováno po ustanovení a doložení statutárního zástupce
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Hasičské zásahy v obci
V letošním lednu jsme měli možnost již 2x slyšet zvuk sirén. Přiznám se, že je
to vždy stresující okamžik, strach o to, zda jsou místní občané v pořádku.
První zazněla večer 16.ledna 2020. V Petrohradě hořel dutý strom na kraji
zámeckého parku v blízkosti cesty ke sběrnému dvoru. V krátké době se na
místě objevili petrohradští hasiči, kteří si s plameny rychle poradili. Až
v průběhu jejich zásahu přijeli i profesionální kolegové z Kryr a Podbořan.
Druhá siréna houkala odpoledne v pondělí 27.1.2020. Nad Černčicemi hořela
stodola plná slámy. Do daleka se rozléhaly rány praskajícího eternitu ze
střechy a pohled na hořící obrovskou stodolu byl zdrcující. Do patnácti minut
byli na místě jako první i naši dobrovolní hasiči a po nich začaly přijíždět i
jednotky profesionálů. Oheň byl tak rozšířen, že ani rychlý zásah požárníků
nedokázal zastavit zkázu. Dlouhé noční hodiny probíhalo hašení požáru,
záběry z Černčic se rychle šířily po sociálních sítích. Až do úterního dopoledne
držela petrohradské jednotka hlídku u spáleniště, ale dým z doutnající budovy
bylo možno sledovat a cítit ještě mnoho dalších hodin.
To jakým způsobem požáry vznikly, kolik lidí zaměstnaly a zaměstnají, jaké
škody vznikly komentovat nemohu, vím však, že jsem ráda, že mezi námi žijí
občané, kteří neváhají v případě potřeby pomoci druhým. Těmi je i skupina
našich dobrovolných hasičů v obci Petrohrad, kteří pracují ve svém volném
čase, svou práci odvádějí bez nároků na honorář či jiné pocty.
Hasiči děkuji za práci, kterou odvádíte !
Jitka Dondová,starostka
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Životní jubileum
Před koncem roku jsem měla možnost popřát k významnému životním jubileu
nejstaršímu občanu Petrohradu panu Václavu Bláhovi. Oslavil krásných 90
let.Musím přiznat, že na mne čekalo milé posezení s úžasně vitálním člověkem, který
je stále fit, plně pohyblivý, má stále přehled nejen o místním dění. Mnohé
hospodyňky by mu mohly závidět jeho obratnost v kuchyni i vzorně uklizenou
domácnost. Sám upekl i výbornou bábovku, kterou ke kávě servíroval. Pan Bláha
zažil dobu, která určitě byla složitá nejen pro něj, ale i celou jeho rodinu, přesto si
nestěžoval. Chtěl si povídat o událostech současných , stále ho zajímá dění místní,
republikové i světové. Pochlubil se svou širokou rodinou i radostí z úspěchů svých
potomků. Myslím, že pan Bláha je prostě pro svou rodinu, vnoučata i pravnoučata
ten správný kouzelný dědeček. Přeji mu znovu mnoho zdraví a stálého životního
optimismu.
Jitka Dondová, starostka
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Z kroniky obce …
Mezi materiály v archivu kroniky naší obce je i článek napsaný Martinem
Krskem před několika roky do časopisu vydávaného Muzeem města Ústí nad
Labem. Chtěl bych čtenáře seznámit s podstatnou částí tohoto článku, který
popisuje životní osud prosté dívky z Černčic u Petrohradu.
Dívka odvedle se jménem Elida
Patřila k nejznámějším tvářím meziválečné Evropy, ale její jméno mělo z
marketigových důvodů zůstat utajeno. Řeč je o tzv. Elida Girl, modelce, jejíž
portrét se ve dvacátých letech 20. století stal logem slavné kosmetické značky
ústeckého koncernu Schicht a v rámci masivní reklamní kampaně doslova
zaplavil
Československo,
Rakousko
a
Německo.
Malá vesnička Černčice u Podbořan mohla mít mezi svými rodáky celebritu
rovnou Evě Herzigové nebo Karolíně Kůrkové. Také jméno Ilone Zdarsky
(nar. 1904, pocházela z česko-německé rodiny) se mohlo vyhřívat na výsluní
světového modelingu a plnit stránky bulváru. Jenže tato modelka zažívala
kariéru na začátku 20. století a tehdy platila jiná pravidla.
I když dala v jednadvaceti letech tvář jednomu z nejúspěšnějších reklamních
plakátů meziválečné Evropy, sláva ani astronomické honoráře ji za to
nečekaly. Na živobytí si vydělávala jako recepční v ústecké firmě Schicht.
Náplní její práce byla péče o zákazníky a provádění delegací na exkurzích po
závodě. Občas si zaskočila do propagačního oddělení zapózovat coby model
pro reklamy na mýdlo. Jen pár zasvěcených vědělo, že to právě ona pózovala
roku 1925 také pro portrét, který se měl zapsat do historie reklamy.
Jedna z jejích dcer Herta Arnold, žijící v Tyrolsku popsala jak její matka
vyprávěla o fotografování: malíř jí omotal hlavu dvubarevnou šálou a její cíp
nechal svěšený podél krku na stranu. Tak tedy vznikl módní trend úpravy
hlavy známý i u nás z první republiky.
Rok 1925 byl pro Schichtovu rodinu velmi důležitý z obchodního hlediska.
Firma chystala expanzi na velký německý trh. Založila v Lipsku filiálku, která
se zaměřila na výrobu kosmetiky. Závod dostal název Elida, podle jedné z
úspěšných značek Schichtových závodů. Uvedení značky do nového prostoru
provázela masivní reklamní kampaň. A právě Elida Girl se stala její hlavní
hvězdou. Plnila stránky časopisů, výlohy obchodů, shlížela na ulice z obřích
plakátů a desetitisíce domácností navštívily její drobné medailonky na
dárkových kazetách s luxusními mýdly.
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Kampani vévodila v letech 1925 až 1929. Reakce zákazníků ukázaly, že tato
ženská tvář byla dokonale navržené reklamní dílo.
Německá historička Susanne Meyer-Büser, která se zabývá pojetím ženské
krásy v meziválečném Německu zdůraznila: "Elida Girl neměla reprezentovat
perfektní krásu, ale ideál normálnosti. Typ dívky odvedle. Měla vyvolávat
dojem průměrné zákaznice".
Již zmíněná dcera Herta Arnold připoměla, že :"Dle dobové módy získala
blonďaté vlasy a modré oči. Ve skutečnosti byla matka tmavovlasá s tmavýma
očima"
S fiktivní postavou se mohly zákaznice lépe ztotožnit. O zveřejnění identity
neměl nikdo zájem. Nejspíš to byl tehdy běžný úděl modelek. K životopisu
Ilone Zdarsky doplnila jiná její dcera , která se jmenovala také Ilone Zdarsky,
následující: " Moje matka tomu faktu, že to ona byla slavnou Elida Girl, zřejmě
nepřičítala žádný velký význam. V roce 1931 se vdala a v následujících
dvanácti letech porodila pět dětí." Tato dcera popsala i další osud někdejší
modelky: Ta si vzala dobře situovaného muže, obchodníka Herberta Öttla,
který patřil do rodiny ústeckých výrobců mezinárodně známého cvičebního
nářadí. Mateřství definitivně uzavřelo její kariéru v modelingu. Opustila i své
místo v Schichtových závodech a stala se ženou v domácnosti. Roku 1946
musela jako příslušnice německé národnosti opustit Československo v rámci
odsunu sudetských Němců a usadila se v rakouském Tyrolsku. Zemřela v roce
1994 ve věku 90 let a je pochována v Innsbrucku.
RNDr. Václav Špilar, kronikář

Stránka 9

Stránka
10

Co se chystá……
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Obec Petrohrad

Usnesení
z 14.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 13.ledna 2020
01/14/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu pana Radima Worzischka a pana
Josefa Ptáka

02/14/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření bodu 6. Organizační
záležitosti

03/14/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu o činnosti orgánů Obce Petrohrad dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019

04/14/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy na dotační management projektu
„Pořízení kompostérů – Obec Petrohrad“ s firmou BlueFort s.r.o., IČO:28798058

05/14/2020

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2019, které je
přílohu č. 3 zápisu

06/14/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2020, které je
přílohou č.4 zápisu

Radim Benda
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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