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

Milé čtenářky a milí čtenáři,
zdá se, že známá staročeská
pranostika, která říká, že v dubnu
tam ještě budem, tím se myslí
vyhřáté místečko za kamny, letos
poněkud nevyšla.
Byli jsme totiž úplně jinde než za
zmiňovanými kamny – venku, na
zahradě, v lese a na výletech, někdo
dokonce u bazénu či v plavkách na
lehátku. Přišlo léto, smějí se
nadšení optimisté, ale pesimisté
s obavami sledují mračící se
oblohu, protože dubnové bouřky
mohou přinést nejen prudký déšť,
ale také nevítané kroupy. Vše se
stalo, jak předpovídali, ale přesto si
aprílový duben udělal radost
předčasně rozkvetlými stromy,
nádherně vonícími šeříky, loukami
plnými pampelišek a sytou zelení,
která je tak nepopsatelná.
Každoroční zázrak nového jara se
opět opakuje a opět je nádherný a
velkolepý, že skutečně nelze zůstat
za kamny, ale musí se za tím jarem
jít a dívat se, vzít fotoaparát a
zaznamenat obrazy, barvy a tvary
kolem nás, nebo jen tak klidně stát,
vnímat kraj kolem sebe a skromně
si brát to, co nám dává, protože náš
kraj má co dávat.
V této souvislosti mě napadají

nejrůznější otázky. Vnímáme okolní
krajinu jako přirozenou součást
života, která tady vždy byla a stále
bude, nebo pociťujeme strach a
obavy z toho, že i k nám vpadne
civilizace a bude si neskromně brát
také to, co jí nebude dobrovolně
dáváno?
Jak se změní tvář naší krajiny za
deset či dvacet let, budou se naši
potomci procházet po cestách
zámeckého parku, toulat se mezi
skalami a objevovat nová místa a
zákoutí? Budou moci obejmout
památný dub nebo se dívat do
korun dnes již starých, a proto tak
vzácných stromů? Vše stárne,
chátrá, i strom jednou padne,
zůstane ležet a jeho místo bude
prázdné. Slušelo by se, aby byl opět
vysazen nový mladý strom, který by
přinesl radost a potěšení dalším
generacím a nedopustil by změnu
tváře krajiny. Kdo se o to postará
nebo se má postarat, to nevím.
Bojím se o tyto stromy, o cestičky
mezi nimi, o skaliska, po kterých
lezou dobyvatelé výšek, o malé
rybníčky skrývající se v lesích.
Všechno zatím máme, ale nic není
trvalé. Na to bychom měli myslet již
dnes, abychom o tu krásu nepřišli.
Marie Vránová
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Všichni známe tento obraz, kdy nad vesnickou návsí vlají barevné fábory,
nastříhané z krepového papíru, a pod korunou májky sedí ti, kteří ji postavili,
protože je to česká tradice.
Stavění máje – v předvečer 1. května se ještě dnes vypravují chlapci do lesa, aby
tu usekli co nejvyšší stromek (myslivci a ochránci přírody to asi nevidí rádi) a
udělali z něj do rána staročeskou májku, tradiční symbol jara. Smrček, jedličku
nebo borovici oklestí a špičku ozdobí věnci, šátky, květinami, pentlemi a fáborky.
Celou noc májku bedlivě hlídají, protože by jim ji mohli přespolní podříznout a
ukrást. Takovou ostudu by nikdo nepřenesl přes srdce. Kromě těchto obecních
májů, které se stavějí na návsi, vztyčují někdy mládenci menší májky – vyzdobené
břízky – před domy svých dívek.
Nejstarší známý doklad o stavění máje je z roku 1422, kdy za postavení máje dostal
hoch odměnu a to ruku děvčete. Na základě postavení máje a vzájemného slibu
bylo manželství uznáno církevním soudem na pražském hradě a dne 23. června
1422 byla slavena svatba.
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Návštěva u hasičů
V úterý 29.3.2011 jsme se s dětmi Mateřské školy Petrohrad vypravily
pěšky k hasičům v Petrohradě. Hasičskou zbrojnici děti zahlédly již
z dálky a na její návštěvu se těšily. Přivítal nás starosta SDH Josef
Scheiner ml. A pan Jiří Míka. Seznámili děti s technikou i výstrojí
hasičů, trpělivě odpovídali na otázky. Děti si vyzkoušely hasičský
opasek, nasadit helmu, otvírat a zavírat kohouty na rozdělovači,
připojit a přenášet hadici. Seznámily se s funkcí majáku a houkačky.
S nadšením přijaly nabídku sednout si do hasičských aut a prozkoumat
je, stejně jako pohoupání na hadici. Přestože se některé děti bály, při
houpání na svůj strach zapomněly. Protože před námi byla ještě
dlouhá pěší cesta do mateřské školy, rozloučili jsme se s hasiči,
poděkovali a už teď se těšíme na další návštěvu.
Ivana Hůrková
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Základní škola a mateřská škola Petrohrad
Černčice 3

zve k zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2011/20012.
Zápisy dětí se budou konat v budově školy v úterý 10. května 2011
od 10,30 do 15,00 hodin.

AKTUÁLNÍ DROBNOSTI Z NAŠÍ ŠKOLY
Před velikonočními svátky proběhla v petrohradské škole
tradiční tvůrčí dílna, kde se na tvořivých činnostech podíleli
s dětmi také jejich rodiče. Společně vytvářeli velikonoční
dekoraci a pekli tradiční pečivo. Součástí příprav byly také
barevné dny, kdy se děti měly podle těchto barev oblékat.
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V pátek 29. května
se od školy vydal
průvod čarodějnic,
který procházel celou
vesnicí.

Malé čarodějky se
rády fotografují…

…a ty velké určitě také.

Na závěr veselého čarodějnického dovádění se opékaly vuřty
a zábava mohla pokračovat. Nastal prudký liják – ale nevadí,
i tak to všechny bavilo.
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Každý občan svoji ulici
V posledních letech kolem nás, aniž jsme si toho všimli, vyrostla
města. Pokud chceme navštívit nějakou vesnici, tak nejbližší asi
budou Malměřice, součást Blatna. Chotěšov je součástí města
Jesenice, Stebno součást města Kryry, Mukoděly součást města
Vroutek a už i ten Lubenec je alespoň městys, jen my nic. Stále máme
jenom bezejmennou náves a bezejmenné ulice. Takže naši občané si
zaslouží alespoň svoji ulici. Nic nebrání tomu, aby si ji občané
pojmenovali sami. Vyzývám proto redakci „Lunarie“ aby vyhlásila
malé referendum (anketu) pro občany, jak se má jejich ulice jmenovat.
Občané nejsou hloupí, aby volili názvy nepatřičné a místně nelogické.
Obavy, že by si občané kvůli tomu, že ulice už nebude bezejmenná,
museli měnit občanské průkazy, jsou nesmyslné. Mohou si ulici zapsat
při nutné výměně OP a alespoň v různých formulářích budou mít co
vyplnit. Například objednávka na internetu bez vyplnění názvu ulice
vás stejně nepustí dál. Už se těším, až se jednoho dne probudím a naše
ulice se bude jmenovat „Nádražní“ (nebo třeba jinak).
Petr Čapek
28. 4. 2010

Milé čtenářky a milí čtenáři,
již podruhé se pan Čapek na nás obrací s touto výzvou, která je podle mě
výborným nápadem. Naše vesnice je hezká a konkrétní názvy ulic by jí určitě
dodaly originalitu a sebevědomí. Nechceme a ani se nemůžeme rovnat
městům, která ještě nedávno byla vesnicemi, ale pan Čapek má pravdu
v mnoha směrech. Jakmile jednou něčemu dáme jméno, je nám to bližší,
osobitější, zajímavější a samozřejmě přesnější. Co tomu říkáte? Jaký je váš
názor? Jak by se měla jmenovat vaše ulice? Máte už nějaký nápad?
V tom případě nám napište na emailovou adresu Lunarie:
lunaria.petrohrad@seznam.cz

a) číslo popisné vašeho domu nebo popis ulice, v níž bydlíte
b) návrh názvu
PŘÍKLAD: ulice ke hřbitovu v Černčicích – Jasanová
TERMÍN: do konce července
POZNÁMKA: pokud nevlastníte počítač a internet, návrh můžete předat
na Obecní úřad v Petrohradě.
DĚKUJEM PŘEDEM ZA VAŠE VYJÁDŘENÍ.
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Kulturní komise Obce Petrohrad
zve
všechny dámy a pány zralého věku
na

MÁJOVÉ SETKÁNÍ SE SENIORY
ANEB
JAK SE BAVÍ DŮCHODCI

Kde: na sále Na Návsi
Kdy: pátek 20. května od 18 hodin
Jak: společensky a s dobrou náladou
S kým: s paní starostkou a s panem místostarostou

PROGRAM
Kulturní vystoupení
Povídání o životě v naší obci při kávě či vínečku
Zábava s hudbou, tancem, písničkami
hraje a zpívá Iša Barák

vstup zdarma

doprava z Bílence, z Černčic a zpět bude zajištěna
PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS.
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SVÁTEK PETROHRADSKÝCH ČARODĚJNIC
ANEB
MLUVTE POTICHU, ABY SE BOUŘKOVÁ ČARODĚJNICE NEZLOBILA
S kartičkou a s mapou se malé čarodějky a kouzelníci vydali do lesa, aby jako
každý rok plnili nejrůznější úkoly. Správnou cestu hledali podle mapy, ale těmi
nejlepšími průvodci a ochránci byli samozřejmě jejich rodiče či jiní dospělí.
Bouřková čarodějnice se přece jenom rozzlobila a přinesla účastníkům nejen
bouřku, ale také déšť. Všichni byli stateční a svou cestu nevzdali, schovali se pod
stromy a mezi skalami, ani bláto v bažinách jim nevadilo. Všechny úkoly byly
splněny a nikomu se nic zlého nepřihodilo. A to je to pravé vítězství všech malých
i větších dětí, kterých letos přišlo sedmdesát. Je to skutečně neuvěřitelné číslo.

Petrohradské čarodějky se před odchodem na svá místa v lese musí nejdříve
poradit. Letos se jich sešlo šestnáct. Všem děkujeme za pomoc a za rok se opět
sejdeme.
Cesta lesem bude
dlouhá a náročná,
ale jarní příroda
nabízí úžasné
zážitky.
Pokud chcete vidět
naše fotografie
originálně barevné,
prohlédněte si
Lunarii na stránkách
Obce Petrohrad.
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JAK TO VIDÍM JÁ?
Kateřina Černá
Autorka článku je žákyní osmé třídy Základní školy v Kryrech, ale její život je
plně spojen s rodnou vesnicí její maminky a prarodičů. Hodně čte, umí se
vyjadřovat, a jak dokáže psát o tom, co vidí kolem sebe, můžete posoudit
sami.
Dnes je 30. dubna 2011 a já jdu po
ježibabě lesní. Děti, které šly se
asfaltové
silnici
v Petrohradě
mnou, to zvládly hravě a dostaly
směrem na hřiště. Z dálky už vidím
deset bodů. Už na nás kouká druhé
malé děti, jak na sobě mají
stanoviště, když vtom z lesa
roztrhané
věci,
namalované
vyběhne hejkal – všichni jsme se
pavouky a bradavice na obličeji,
lekli. Hejkal byl moc dobrý nápad.
rozcuchané vlasy, ale co je
Druhým úkolem bylo vylézt na
podstatné – každá čarodějnice,
ježibabí věž a říci, co kolem vidíme.
ježibaba, kouzelník musí mít své
Samozřejmě jsem se musela také
koště. Právě jsem dorazila na místo
zúčastnit, a abychom postoupili dál,
a vidím, že je tady spousta dětiček
museli jsme pomocí magnetů chytit
z Petrohradu i z okolí. Zatím si
pět rybiček. Byla to ohromná
házejí míčem, nebo skáčou přes
legrace. Na třetím stanovišti jsme
švihadlo, než půjdou do temného
museli ve skalách hledat plyšová
lesa.
zvířátka, nebylo to jen tak najít
Nastala druhá hodina odpoledne a
všech pět. Já jsem našla čtyři –
já vidím starší ježibabu, která
růžovou kachnu, modrou velrybu,
vypadá jako opravdová, jak volá na
zeleného psa a hnědého koníka.
děti: „Dětičky, pojďte utvořit
Ostatní našli jen tři. U tohoto
skupinky a zapsat se.“ Děti utíkaly
stanoviště se mi nelíbila jedna paní,
s rodiči se zapsat, já jsem se
na to, že dělala program pro děti,
připojila ke dvěma dívkám a
tak se k nim vůbec hezky
k jednomu chlapečkovi. Jmenovali
nechovala.
se Anička, Pája a Honzík. Už se
„Hle, už začíná hřmít,“ řekla jsem
zase ozval ten hlas: „Další skupina
si, když jsme přišli k velkým
může jít do lesa.“
skalám. Naše úkoly byly jasné, měli
Vydali jsme se na dlouhou cestu
jsme najít to, co do lesa nepatří. Už
tmavým lesem. Prvním úkolem bylo
je to tady, začíná pršet a my
vymyslet básničku a povědět ji
utíkáme honem k dalšímu místu.
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Jsou tam dvě ježibaby, které se nás
vyptávají, jaké čarodějky jsme
viděli, a pak nám dávají další
otázky. Pořád prší a my pořád
utíkáme, až vidíme další stanoviště,
kde skládáme obrázky z toho, co
najdeme v lese, a pak běžíme dál.
„Zapomněli jsme nasbírat šišky,“
řekla jsem, když jsme přiběhli
k další čarodějnici, ale ona nám to
prominula a řekla, ať si nasbíráme
tři klacky a házíme s nimi. Všichni
Ježibaby
ve skalách
trpělivě čekají
a čekají…
Bez splnění
úkolů se nikdo
dál nedostane.

Je dobře, když maminka trochu
pomůže.

pospíchali, protože jsme byli celí
promoklí.
Konečně
poslední
stanoviště! Zde jsme malovali dub,
ve kterém prý ježibaba bydlí.
Podepsali jsme se, odevzdali
obrázek a honem na hřiště, kde
jsme dostali cenu – balíček
sladkostí. Zvali nás, ať jdeme
k ohni si něco opéct, ale my jsme
chtěli rychle domů a převléci se.
Přestože pršelo a byla bouřka, tak
se nám ten den opravdu povedl.

Bez
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Z kroniky obce …
V minulém čísle jsem uvedl jednu pověst o založení Petrova hradu. Byla to
jedna z verzí této pověsti. Protože toto číslo Lunarie vyjde v období kolem
Velikonoc, uvedu zde verze dalších pověsti o pokladu ve sklepení hradu, které
jsou na Velikonoce, respektive na Velký pátek, vázány. Jiné verze těchto
pověstí jsou uvedeny i v knize „Z historie obcí Petrohrad, Černčice, Bílenec“
vydané Obcí Petrohrad roku 2000. Následující pověsti pochází z písemné
pozůstalosti Ferdinanda Synka a byly jím zapsány v době 1. republiky.
V textu je zachován tehdy platný pravopis.
Pověst o hradním pokladu
Na Velký pátek, když se čtou pašije, se otvírají na Petrově hradě dvéře do
sklepení, ve kterém se nalézají velké poklady, které jsou chráněny černým psem.
Služebná ze dvora, který se pod hradbou nacházel, šla v tento čas se svým
dítětem, které nesla na rukou do sklepení by sobě z pokladů bohatství domů
nanesla.
Když však podruhé do sklepení vešla, jen s velkou námahou dostala se
ven a dvéře se za ní zavřely, přičemž ztratila pravou botku. Dítě pak musela
zanechat ve sklepení. Vícekrát je již nezřela.
Pověst o hradním pokladu a studánce u Stebna
Mocný rod pánů Petrohradských pomalu zanikal. Tři krásné dcery
posledního rytíře v Petrohradě byly zároveň posledními poupaty kdysi tak
rozvětveného rodu. Nejmladší dcera Marie byla stižena hrozným neštěstím:
oslepla. Když pak po smrti otcově sestry se měly rozděliti o rodný majetek,
využily nešlechetnice nevidomosti sestry nejmladší, aby ji podvedly.
Sotva se však úmysl stal skutkem, zemřely obě nešlechetnice. Nejmladší
se stala tak jedinou dědičkou ohromného jmění. Četní ženiši přicházeli, aby
s její rukou získali i neslýchané bohatství, ale odcházeli s prázdnou. Marie
odmítala. A tak se dožila v úplné spokojenosti vysokého stáří, činíc mnoho
dobra potřebným a nešťastným. V poslední hodince své rozloučila se tklivě se
svým služebnictvem, dala uzamknouti všechny pokladnice i sklepení a předala
svazek klíčů své nejvěrnější služebnici s výzvou, aby je hodila do studánky u
rybníka.
Děvče přislíbilo, ale po dvakráte, když se přiblížilo ke studánce, váhalo,
neboť ho zadržovala představa všeho toho bohatství, jež bude zahozením klíčů
ztraceno.
Dvakráte se vrátilo tvrdíc, že rozkaz vykonalo. Ale umírající velitelka
četla v jeho srdci. Teprve po třetí se dívka rozhodla a klíče hodila do vody, která
se šumotem nad nimi zavřela.
Brzy poté Marie zemřela. Klíče čekají na šťastlivce, jemuž by otevřely
cestu k pokladům. Může se tak státi pouze na Velký pátek. V ten objevují se

klíče při hladině studánky, ale zmocniti se jich může pouze člověk zbožný a
ctnostný.
Dosud lidé ze Stebna mluví a každému ukazují dnes již zabahněnou
studnici jménem „Kreuzbrunnen“ (Křížová studna), která se nachází na louce u
Stebenského rybníka. Tato studánka byla již v dávných dobách známa pro její
železitou vodu kyselku. (Studánka se nachází u Nouzova mlýna nad rybníkem.)
Tolik záznam pořízený kolem roku 1930.
RNDr. V. Špilar, kronikář
Obec Petrohrad pracuje na zhotovení nového Územního plánu.
2.5.2011 podepsala smlouvu se zhotovitelem panem Ing.arch.Jaromírem
Myškou, jednatelem společnosti United architect studio,s.r.o.
Uvedená firma bude na přelomu měsíců květen a červen 2011 provádět
místní šetření, upřesňovat územně analytické podklady a vyhotovovat
doplňující průzkumy a rozbory a některá místa v našich obcích
fotografovat.
V případě pochybností požádejte o předložení - Pověření k provádění
průzkumů v terénu a k opatřování podkladů.

Na fotografii vidíte skupinu z Bílence, která se v neděli 1. května
vydala do Kryr, aby reprezentovala svou malou vesničku v prvomájovém průvodu.
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Obec Petrohrad

Usnesení
z 6.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 11.dubna 2011
01/06/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl
předložen starostkou.
02/06/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemních smluv na
pronájem parcely č. 903/1 v k.ú. Petrohrad s jednotlivými uživateli
dle podaných žádostí o pronájem.
03/06/2011 Zastupitelstvo obce uvolňuje k pronájmu parcelu č. 576/1, parc.č.
576/2, parc.č. 606/2 vše v k.ú. Petrohrad.
04/06/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na
pronájem parcely č. 10/2 v k.ú. Petrohrad.
05/06/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely či pronájem parcely
č. 47/6 v k.ú. Černčice u Petrohradu manželům Seifertovým. Při
prodeji parcely je cena nemovitosti určena znaleckým posudkem
navýšená o náklady na zhotovení znaleckého posudku.
06/06/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej stavební parcely č. 4/2 v k.ú.
Černčice u Petrohradu panu Jiřímu Stádníkovi za cenu stanovenou
znaleckým posudkem navýšenou o náklady na zhotovení
znaleckého posudku.
07/06/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely č. 889/17 a parc.č.
889/18 v k.ú. Petrohrad manželům Komárkovým za cenu
stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o náklady na
zhotovení znaleckého posudku.
08/06/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej stavební parcely č. 13/2 v k.ú.
Bílenec manželům JUDr.Milanovi Samkovi Csc. a Aleně Samkové
za cenu stanovenou znaleckým posudkem navýšenou o náklady na
zhotovení znaleckého posudku.
09/06/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej stavební parcely č. 22 v k.ú.
Petrohrad panu Dušanovi Köröšimu za cenu stanovenou znaleckým
posudkem navýšenou o náklady na zhotovení znaleckého posudku
10/06/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parc.č. 606/4, parc.č. 795/9,
parc.č. 833/94 a parc.č. 837/15 v k.ú. Petrohrad a parc.č. 57 a

parc.č. 414/2 v k.ú. Černčice u Petrohradu firmě Petrohradská
společnost s.r.o. za cenu stanovenou znaleckým posudkem
zvýšenou o 10% a navýšenou o náklady na zhotovení znaleckého
posudku.
11/06/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje a uvolňuje k prodeji následující
parcely:
k.ú. Petrohrad
-

Parc.č. 472/1 – pastvina o výměře 11 773 m²
Parc.č. 475 – pastvina o výměře 2 656 m²
Parc.č. 511/3 – pastvina o výměře 4 838 m²
Parc.č. 511/9 – pastvina o výměře 483 m²
Parc.č. 511/11 – pastvina o výměře 982 m²
Parc.č. 511/12 – pastvina o výměře 180 m²
Parc.č. 511/13 – pastvina o výměře 91 m²
Parc.č. 606/6 – orná půda o výměře 29 097 m²
Parc.č. 606/7 – orná půda o výměře 9 445 m²
Parc.č. 606/11 – orná půda o výměře 3 974 m²
Parc.č. 673/10 – orná půda o výměře 447 m²
Parc.č. 673/12 – orná půda o výměře 530 m²
Parc.č. 673/13 – orná půda o výměře 1273 m²
Parc.č. 770/7 – trvalý travní porost o výměře 405 m²
Parc.č. 770/8 – trvalý travní porost o výměře 948 m²
Parc.č. 770/9 – trvalý travní porost o výměře 2 744 m²
Parc.č. 770/15 – trvalý travní porost o výměře 664 m²
Parc.č. 833/104 – orná půda o výměře 572 m²
Parc.č. 837/15 – orná půda o výměře 590 m²

12/06/2011 Zastupitelstvo obce uvolňuje k prodeji část parcely č. 491/1 v k.ú.
Petrohrad.
13/06/2011 Zastupitelstvo obce rozhodlo nevybrat žádnou z podaných nabídek
a nadále zachovat současného dodavatele tepla tj, firmu EG Therm
s.r.o.
14/06/2011 Zastupitelstvo obce rozhodlo nevybrat žádnou z podaných nabídek
a nadále zachovat současného dodavatele elektrické energie pro
Obec Petrohrad, tj. ČEZ PRODEJ s.r.o.
15/06/2011 Zastupitelstvo obce rozhodlo, že do druhého kola výběru dodavatele
rekonstrukce chodníku Černčice postupuje firma Stavební a
pozemní práce Jaroslav Mlejnek a Stavební společnost Bartuška
Pavel s.r.o.
16/06/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s firmou Atiking
s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na opravu Výklenkové
kaple Bílenec a pověřuje starostku obce jednáním.
17/06/2011 Zastupitelstvo obce uvolňuje k pronájmu či výpůjčce parcelu č. 666
– trvalý travní porost o celkové výměře 2926 m² v k.ú. Bílenec.
Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v dubnu 2011
SOCHOR Václav - Petrohrad
JANOVEC Ivan - Černčice
ŠARŠA Jiří - Petrohrad
FREMUTHOVÁ Gertruda - Černčice
HENLÍNOVÁ Vlasta - Petrohrad
ROTT Karel - Petrohrad
KRUŠKOVÁ Jana - Černčice
LANC Jaroslav - Petrohrad
EXNEROVÁ Zdeňka - Petrohrad
VESELÁ Marta - Černčice
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