č. 2/ 2011

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

Milé čtenářky a milí čtenáři,
nevím jak vy, ale já měsíc únor
nemám příliš ráda. Možná proto, že
je tak zvláštně jiný než ostatní
měsíce v roce. Uvažujte se mnou –
ve srovnání s ostatními měsíci má
menší počet dnů a jednou za čas si
dokonce dovolí ovlivnit celý rok tak,
že hovoříme o roce přechodném.
Lidé narození v tento přebytečný
den pak mají smůlu, protože
narozeniny slaví pouze jednou za
čtyři roky, pokud si je nepřesunou
na jiný den. Dobře, na délce přece
nezáleží, řekne někdo z vás, je
kratší, protože to v souvislosti
s vesmírnou matematikou jinak
nejde, ale mně na něm vadí třeba i
to, že je takový nijaký, nezajímavý,
bez zvláštní symboliky, kterou
nabízejí ostatní české měsíce.
Název každého z nich tak krásně a
smysluplně vyjadřuje, co nás v této
době vlastně čeká – zda bude ledové
počasí, jak to bude s břízami a duby
a kdy pokvetou ovocné stromy,
jejichž plody budou postupně
dozrávat, kdy se připravit na žně, po
kterých se příroda oblékne do
podzimních barev, proč se vyhýbat
jelenům a kdy počítat s padáním
listů. Výklad názvu posledního
měsíce je mezi odborníky poněkud
sporný v tom, zda jeho původ
souvisí se staročeským prosiněti
(problesknout) nebo siný (modravý)
či od slova prase v souvislosti
s klasickými zabíjačkami. Nevadí, i
tak nám český rok pěkně plyne
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a my víme, co nás čeká a co máme
dělat.
Ale ten únor – velice divný měsíc,
ani zima, ani jaro, a ten název, co
nám vůbec sděluje? Bez odborného
poučení to určitě málokdo ví.
Etymologický slovník o původu slov
nám říká, že tento název vznikl od
slova nořiti, kdy se ledové kry
ponořují do vody. Tak to vidíte, vše
se dá vysvětlit, stačí jít v tomto
případě k řece a dívat se, co dělají
ledové kry. Vlastně nejdříve je třeba
jít do knihovny nebo na internet a
ve slovníku si vyhledat potřebné
informace, protože bez informací se
v současné době nedá existovat.
Když si tedy ty informace nutné
k životu spolehlivě najdeme, pak si
s klidem můžeme říci, že ten měsíc
únor vlastně není tak nezajímavý,
jak se původně zdálo a že je možná
dobře, že není tak dlouhý jako
ostatní měsíce, protože noření
ledových ker do vody v mnoha
případech nemusí být příznivou
situací zejména pro ty, kteří bydlí u
řeky, a proto je lepší, když to trvá o
nějaký ten den méně. Takže díky
informacím jsme došli k závěru, že
pokud je něco jiné a odlišné,
nemusí to být hned špatné, že ke
všemu si můžeme najít správný
vztah a že vše, co je kolem nás, má
svůj smysl a logiku. A to je dobře…
Marie Vránová

Básničky žáků
O RODINĚ
Jakub Kodejš, 2. ročník
Rodiče byli rádi,
když jsme si s bráchou hráli.
Pak se na nás usmívali
a bonbonky nám oboum dali.
O SNĚHU
Simona Talhoferová, 2. ročník
Snížek bílý ráda mám,
proto si ho užívám.
Lyžuju a sáňkuju,
všechny děti kouluju.
MYŠKA
Lucie Kotelenská, 2. ročník
Myška klepe na vrátka,
kdopak jí otevře?
Větřík jí pomůže.

INFORMACE ZE ŠKOLY
Zápis do prvního ročníku
V Základní škole a mateřské
škole Petrohrad se zápis dětí do
prvního ročníku konal 9. února
2011. Dostavilo se pět dětí se
svými rodiči, kteří požádali o
přijetí k základnímu vzdělávání.
Všem žádostem bylo vyhověno,
všech pět dětí se od září 2011
stane žáky naší školy.
Že děti budou úspěšnými
školáky,
dokázaly
svým
budoucím učitelkám, které je
zápisem trpělivě provázely.
V obou třídách děti pomáhaly
devíti řemeslníkům: kominíkovi
postavit komín z barevných
kostek, číšníkovi prostřít stůl,

kadeřnici zavázat mašli, malíři
namalovat
maminku
nebo
tatínka a samozřejmě po sobě
uklidit, fotografovi vybrat dvě
stejné fotky, učiteli vyhledat
stejná písmenka, složit své
jméno, prodavači spočítat nákup
a farmáři pojmenovat zvířata a
jejich mláďata, poradit, proč je
má chovat. Od listonoše po
nadiktování své adresy dostaly
obálku, kterou si i s obrázky
všech řemeslníků a drobnými
dárky odnesly domů, rozloučily
se písní nebo básní.
Jsme všichni rádi, že děti byly
úspěšné.
Ivana Hůrková, ředitelka školy

Sbírka lékárniček Adra
Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za úsilí, které jste v těchto
dnech věnovali sběru autolékárniček pro naši nemocnici v Keni. Je to
vskutku projekt obrovský a nás nesmírně těší Váš zájem. Hřeje nás
vědomí, že nás podporují lidé, kteří neváhají, pomohou a zapojí se.
Vyřazené lékárničky, které jsou u nás již nepoužitelné, velmi pomohou
nejchudším keňským lidem při jejich ošetřování. To, že se zapojilo
takové velké množství škol, mezi nimi i ZŠ a MŠ Petrohrad, je krásným
případem naší sounáležitosti, touhy pomoci a soucitu s potřebnými.
Závěrem mi dovolte poděkovat jménem celé humanitární organizace
ADRA za Vaši pomoc.
Mgr. Soukupová Barbora
organizátor sbírky ve škole
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CESTA ZA KULTUROU
V úterý 22. února se deset dětí
mateřské školy se svými
učitelkami vydalo linkovým
autobusem do podbořanského
Kulturního
střediska
na
divadelní představení Dovolená
s krejčíkem Honzou. Děti se
poutavou formou seznámily
s českými i světovými turisticky
zajímavými místy i aktivitami
na dovolené. Již tradičně krejčík

Honza děti vtáhl do děje
přímým
účinkováním
či
pohybovým vyjádřením celého
publika. Také naše děti se
aktivně a s chutí zapojily. Po 70
minutách odcházely plny dojmů
a
spokojené.
Absolvovaly
krátkou
procházku
po
Podbořanech a vrátily se do
školky na výtečný oběd.

MAŠKARNÍ PLES V TĚLOCVIČNĚ

Na středeční odpoledne 23. února jsme již netrpělivě čekali, konal se
totiž tradiční školní maškarní ples. Většina dětí a žáků Základní školy
a mateřské školy Petrohrad se proměnila v pohádkové bytosti a
zvířátka. Kdo to nestihl s pomocí rodičů, tomu pomohla paní
vychovatelka, která celý ples připravila. Děti nejen tancovaly – a šlo
jim to velmi pěkně, ale také soutěžily. Nové a zajímavé soutěže je
zaujaly, za svou snahu získaly drobné odměny. Máme velkou radost,
že se zapojily všechny děti a nebyly jen pouhými pozorovateli.
Děkujeme rodičům, kteří si udělali na své děti čas a přišli s nimi prožít
část odpoledne. Dík za pěkný zážitek patří paní vychovatelce za
organizaci maškarního plesu a žákům ve školní družině za výzdobu
tělocvičny. Tak za rok opět nashledanou.
Ivana Hůrková, ředitelka školy
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Veřejné poděkování
Dobrý den.
Zjistila jsem, že Vaše obec vede petrohradský oběžník a ráda bych,
kdybyste do něj mohli přidat poděkování:
Chtěla bych touto cestou poděkovat sestrám jeptiškám z Bílence za
super výkon na našem maškarním plese v Bochově, který se konal
19.2.2011. Mělo to velký úspěch a jsem ráda, že jste byly ochotny u
nás vystoupit. Doufám, že bude nějaké další pokračování a uvidíme
Vás na dalších akcích.
Poděkování patří paní Venuši Huschinové, Evě Hřebřinové, Daně
Ďopanové, Janě Šicové, Ludmile Houskové, Zdeně Židlichovské,
Ladě Tomanové a slečně Aleně Pouvové.
Za kulturní komisi Města Bochova Erika Šlechtová

Jak se nám hodí motýl do únorového čísla Lunarie?
Odpověď na tuto otázku zní, že se hodí, neboť jsem ho našla na stránkách města
Bochova, odkud k nám přišel výše uvedený dopis s poděkováním bíleneckým
jeptiškám. Všechno se vším souvisí, a proto má člověk ty souvislosti hledat a
nacházet a dnes, vzhledem k úžasným možnostem internetu, je může najít
opravdu rychle, aniž by se zvedl od stolu. I já jsem využila této možnosti, a tak
jsem mohla zjistit o tomto motýlu řadu zajímavých informací.

Hnědásek chrastavcový - Euphydryas aurinia
Kriticky ohrožený motýl patřící k nejohroženějším druhům denních motýlů v
Evropě. Na území České republiky se nachází pouze v západních Čechách
na cca 30 známých lokalitách na Karlovarsku, Sokolovsku a Chebsku.
Biologicky se tento druh váže výlučně hygrofilně. Nejčastěji hnědáska
chrastavcového nalezneme na mokrých rašelinách a slatinných loukách, na
vlhkých podhorských pastvinách s výskytem živné rostliny. Ojedinělé nejsou
ani nálezy v přirozených propadlištích tzv. pinkách v sokolovské uhelné

pánvi. Živnou rostlinou je pouze čertkus luční (Succisa pragensia). Hnědásek
chrastavcový je nejčastěji ohrožen úbytkem vhodných lokalit v důsledku
odvodňování, nahrazením alternativní pastvy intenzivním hospodařením a
zarůstáním lokality dřevinou vegetací a konkurenčními druhy trav.Výskyt
hnědáska na Karlovarsku: bohaté naleziště hnědáska chrastavcového se
nachází nedaleko Bochova, Karlových Varů a na Toužimsku.

OBECNÍ ÚŘAD PETROHRAD USPĚL PŘI JEDNÁNÍ
S ODBOREM DOPRAVY ÚSTECKÉHO KRAJE
Nelehkým jednáním se podařilo prosadit úpravu stávajícího
autobusového jízdního řádu při zajištění tzv. dopravní obslužnosti. Jde
především o to, že bílenecké děti jedoucí do školy musí vystoupit na
zastávce za křižovatkou a pak jít pěšky směrem ke škole, protože
autobus, s kterým přijely, jezdí do Mukoděl. Tato varianta
samozřejmě nevyhovuje z důvodu bezpečnosti rodinám s malými
dětmi, a proto každý den rodiče vozili své děti do Černčic autem.
S účinností od 6. března 2011 dochází ke změně, kdy autobus bude
jezdit z Petrohradu do Bílence a pak do Černčic ke škole. Přestože
budou cestující absolvovat delší trasu, podařilo se zajistit, že cena
jízdného nebude o tuto zajížďku navýšena.
Upozorňujeme, že tento autobus nebude jezdit v době jarních,
velikonočních, letních a podzimních prázdnin.
Kromě tohoto školního autobusu bude nadále jezdit autobus přímo
z Petrohradu do Černčic, který podle jízdního řádu bude z Petrohradu
odjíždět v 6. 39, u školy v Černčicích bude v 6. 42 a v 6.48 přijíždí do
Kryr.
PETROHRAD
BÍLENEC
ČERNČICE
ČERNČICE ŠKOLA
KRYRY
PODBOŘANY

6.59
7.03
7.06
7.07
7.13
7.30

OBEC PETROHRAD
pořádá

IV. OBECNÍ BÁL
v pátek 11. března na sále Na Návsi

Od 2O hodin

vstupné – 100,- Kč

k tanci a k poslechu hraje orchestr Iši Baráka
taneční vystoupení
bohatá tombola
předprodej vstupenek od 28. února
na Obecním úřadě v Petrohradě

PROGRAM
20,00 hod.
20,30 hod.
22,00 hod.
23,30 hod.

Slavnostní zahájení
Vystoupení Kryrské recesse
Losování tomboly
Vystoupení Kryrské recesse

Prodej tomboly

20,30 hod. – 21,30 hod.

Cena lístku: 20,-Kč

KDO JE HRAVÝ, RÁD SE BAVÍ

V neděli 13. února se v Petrohradě Na Návsi konal již tradiční maškarní
ples pro děti. Sál byl opět zaplněný do posledního místečka, protože
s dětmi přicházejí jejich rodiče a příbuzní. Ti se posadí ke stolům, ale děti
na sezení nemají vůbec pomyšlení, protože po celé tři hodiny je jejich čas
naplněný činností.
Sál byl příjemně vytopený a vyzdobený a obecní úřad se dokonce postaral
o milé překvapení v podobě veselé úpravy stolů, na nichž stály krásné
barevné kelímky z papíru a misky, na kterých bylo malé občerstvení –
sáčky se slaným pečivem, které děti po náročném pohybu na parketu
určitě přijaly pozitivně. Balónky u stropu a barevné řetězy na záclonách
podtrhávaly radostnou náladu maškarního reje. Děti ze školy se také
podílely na výzdobě sálu, vytvořily úžasnou čarodějnici na koštěti a řadu
masek. Za tyto dobré nápady jim děkujeme.
O program, hudbu a zábavu se tentokrát postaral pan Karel Karger s paní
Soničkou, který ples zahájil vskutku královsky – v kostýmu krále přivítal
všechny účastníky a pak se jim celé tři hodiny bez přestávky věnoval.
V hudebním repertoáru zaznívaly nejznámější písničky z pohádek
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a dětských filmů, oba se neustále převlékali, měnili paruky a děti se
bavily nejen tancem, ale také si hrály, soutěžily a vždy, tak jak to bývá
každý rok, získaly nějakou odměnu.

Děti se zájmem sledovaly každý pohyb a slovo pana Kargera a velice
dobře spolupracovaly. Před skupinovým fotografováním se každým
rokem děti v maskách pozvou na parket, předvedou se v plné kráse a pak
každé z nich dostane sladkou odměnu – letos to byly perníčky zdobené
marcipánem. Na první pohled bylo jasné, že dětem chutnaly.
Samozřejmě byla opět připravena bohatá tombola, kdy si každý náš malý
host může vybrat svou cenu, a proto neodchází zklamaný.
Doufáme, že i při dalších akcích, které letos chystá kulturní komise pro
děti, se sejdeme v dobré náladě a alespoň v takovém počtu jako na
maškarním plese.
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Z kroniky obce …
V tomto čísle se budu věnovat některým postřehům z historie mateřské školy
v Petrohradě z přelomu 50. a 60. let minulého století. Petrohrad měl
mateřskou školu prokazatelně již v roce 1805, ale zřejmě vznikla již o několik
let dříve. Vlastní školu (pro děti z Petrohradu, Chlumčan, Černčic a Bílence
měl Petrohrad od roku 1786 (pro úplnost, Chlumčany byly v roce 1895
spojeny s Petrohradem v jednu obec a název zanikl).

V 50. letech minulého století
byla mateřská škola v naší obci
umístěna
do
jednopatrové
budovy č. p. 173, postavené za
první republiky jako domov pro
sociálně slabé staré lidi.
V přízemí budovy byla zřízena
kuchyň a jídelna nejen pro děti
z mateřské školy, ale i pro děti
z národní školy (název pro
tehdejší 1. – 5. postupný ročník
základní školy).
Mateřská škola měla i své
vlastní SRPŠ (pro mladší
čtenáře: SRPŠ – Sdružení
rodičů a přátel školy bylo
občanské sdružení, jehož členy
byly automaticky rodiče dětí a
dobrovolně i další občané)
v jehož čele v roce 1959 byla
paní Jirková, paní Bočková a
pan Habr. Učitelkou ve školce
byla v tomto roce paní Albína
Bláhová, kuchařkou Anežka
Papírníková a školnicí Jiřina
Žáková. Děti se účastnily se
svým sportovním vystoupením
(16 dětí) okresní spartakiády,
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škola společně se SRPŠ
uspořádala vánoční besídku
s rozdělováním dárků dětem,
připravena byla i oslava
Mezinárodního dne žen.
Od 15. dubna 1960 se ředitelkou
stala paní Eliška Krejzová. V
září 1960 bylo v mateřské škole
ve šk. roce 1960/61 33 dětí.
V tomto školním roce (1.dubna
1961) bylo otevřeno II. oddělení
mateřské školy. Ředitelkou
zůstává Eliška Krejzová, I.
oddělení vede Albína Bláhová a
II. oddělení Bedřiška Dáňová.
Zároveň se jídelna pro školní
děti přesunula do budovy
Národní školy Petrohrad a
obědy se tam dovážely. Tuto
práci měla na starost paní
Jaroslava Prágrová.
Po rozdělení školy na dvě
oddělení bylo možno přijmout
další děti, a tak počet dětí stoupl
na 47.
K dalším změnám došlo od 1.
ledna 1962. Ředitelka odchází
do Litvínova a na její místo

nastupuje dosavadní učitelka
Albína Bláhová. I. oddělení
dostává nové učitelky - paní
Janu Cechlovou a paní Jiřinu
Žákovou.
Mateřská škola ve spolupráci
s Československým svazem žen
v Petrohradě uspořádala dne 4.
března 1962 pro děti na sále
v Petrohradě maškarní ples (jak
vidíte, tyto plesy mají v obci již
dlouholetou tradici). Na plese
hrála tehdejší známá dětská
dechová kapela z Blatna.
Ke konci školního roku došlo ve
škole k dalším personálním
změnám. Ředitelka A. Bláhová
odešla na vlastní žádost do
mateřské školy v Jirkově u
Chomutova. Novou ředitelkou
se
stala
Eva
Staňková
z Podbořan.

Do důchodu odešla kuchařka
paní Anežka Papírníková, její
místo
zaujala
Jaroslava
Prágrová a jako další kuchařka
byla přijata Marie Wilhelmová.
Novou školnicí se stala Věra
Helebrantová.
Ve školním roce 1962/63 bylo
ve škole 44 dětí. V tomto
školním roce byla brigádnicky
dostavěna kolna na topné dřevo
a střecha starého kulečníku
v zahradě
pobita
novým
dehtovým papírem. V roce
1962/63 byl včele SRPŠ výbor
ve složení Ing. Milan Tejkl,
Antonie Rašínová, Jarmila
Bočková, Alena Pajerová a J.
Moravec.
RNDr. V. Špilar

OMLUVA
Omlouváme se čtenářům i níže jmenovaným členům Mysliveckého
sdružení Petrohrad za uvedení nesprávných informací v lednovém
čísle Lunarie. Předsedou je Karel Huschina a Roman Dáňa je
pokladníkem této organizace.
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Obec Petrohrad

Usnesení
z 4 .řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 14. února 2011
01/04/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl
předložen starostkou.
02/04/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje koupi parcely č. 507 v k.ú. Bílenec
o výměře 126 m² od pana Petra Šajnera bytem Bílov 17 za
kupní cenu 3.000,-Kč.
03/04/2011 Zastupitelstvo obce uvolňuje k prodeji parcelu č. 17 zahrada
o výměře 777m² v k.ú. Bílenec za cenu stanovenou znaleckým
posudkem zvýšenou o cenu znaleckého posudku.
04/04/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření bezúplatné nájemní
smlouvy s panem Pavlem Dubcem – členem českého
rybářského svazu na parcely č. 338 a 340 v k.ú. Bílenec na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok s datem výpovědi k
01.10.
05/04/2011 Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku
občanskému sdružení Aragonit, IČO 69971943, Karlovy Vary.
06/04/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
Svazu tělesně postižených ČR, místní organizace Podbořany ve
výši 1.500,-Kč.
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07/04/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pořízení územního plánu
obce.
08/04/2011 Zastupitelstvo obce určuje starostku Obce Petrohrad paní Jitku
Dondovou pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování
územního plánu obce.
09/04/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje dle § 6 odst. 6 písm. B) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), žádost o pořizování územního plánu Městským úřadem
Podbořany, tj. úřadem územního plánování, dle § 6 odst. 1 písm.
C) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon).
10/04/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje převod části parcely č. 839/1 v k.ú.
Petrohrad, části parcely č. 629 v k.ú. Černčice u Petrohradu
a části parcely č. 677/1 v k.ú. Černčice u Petrohradu dle
geometrického plánu z majetku Ústeckého kraje do majetku Obce
Petrohrad a ukládá starostce podat žádost o převod pozemků.
11/04/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2011 o místním poplatku ze psů.
12/04/2011 Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce vypsat poptávkové
řízení na zhotovitele projektové dokumentace na opravu kulturní
památky Výklenková kaple Bílenec.
13/04/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup kalového čerpadla v hodnotě
3.560,-Kč.
14/04/2011 Zastupitelstvo obce povoluje starostce obce čerpání finančních
prostředků na nákup majetku do výše 25.000,-Kč
Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v únoru 2011
Šiklová Jiřina - Petrohrad
Votavová Věra - Černčice
Ing.Jiří Motejzík - Petrohrad
Málková Helena - Petrohrad

Opustili naše řady
Ladislav Spal - Petrohrad
Terezie Belušiaková - Petrohrad
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