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VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 2,- Kč

Milé čtenářky a milí čtenáři,
když jsem v neděli 6. ledna,
v den tříkrálového svátku,
seděla v zaplněné kapli sv.
Vavřince, abych s ostatními
přítomnými tiše naslouchala
písním Žihelského smíšeného
sboru, věděla jsem, o čem budu
psát
v prvním
letošním
úvodníku – musím se ještě
vrátit k času vánočnímu, který
se v naší obci stal skutečným
svátkem, vyjadřujícím důstojně
a skromně úctu k lidové tradici,
ke křesťanství a ke kořenům
lidské podstaty a krásy.
Při
rozsvícení
vánočního
stromu nám toto přenádherné
poselství předávali ti nejmladší
- upřímně, s nadšením a láskou.
Tento hluboký emocionální
zážitek v nás zůstával až do
samotných Vánoc, kdy mohl
být
prohlouben
dalším
zážitkem stejně tak silným a
vřelým. Kdo navštívil kapli při
mši půlnoční, ví, o čem
hovořím. Klidná a prostá slova
pana faráře Josefa Hurta a
mezi nimi se nesou hlasy těch,
kteří se rozhodli zazpívat
vánoční koledy.
Několikrát se sešli v dobré víře
a s přesvědčením, že i jejich
radostný zpěv pomůže vytvořit
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slavnostní náladu kouzelné a
tiché noci. To se jim plně
podařilo a chvíle strávené
v krásném prostředí zámecké
kaple se staly okamžiky
naplněnými pocitem pohody,
klidu,
štěstí
a
lidské
vzájemnosti. Ti, kteří zpívali,
žijí v naší obci, a nikdo, ani oni
sami ještě nedávno netušili, že
se stanou součástí největšího
svátku. Děkujeme…
Vánoční čas končí dnem tří
králů. Letos poprvé jsme měli
možnost prožít ho svátečně
poslechem písní vánočních i
nevánočních. Radostné hlasy
zpěvaček a zpěváků nesoucí se
prostorami kaple působí na
lidskou duši jako úsměv, jako
pohlazení, jako obejmutí, jako
laskavé slovo či malá slza na
tváři. Člověk na nic nemyslí, jen
cítí tu krásu a lásku, která nám
je nabízena. Děkujeme všem,
kteří nám připravili tento
zážitek, a zároveň si přejme, ať
to, co nám přinesl čas adventní
a vánoční, v nás zůstane po
celý rok. Není třeba o tom
mluvit, stačí jen vnímat,
naslouchat, prožívat a mít
rád…
MARIE VRÁNOVÁ

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ 2013
MĚSÍC
Leden
Únor
Březen

Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

AKCE
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
6. OBECNÍ BÁL
JARNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBECNÍ KNIHOVNY
(PO REKONSTRUKCI)
ČTENÍ NA DOBROU NOC S ANDERSENEM
ZÁJEZD PRO DĚTI - DELFÍNI V PRAZE
SVÁTEK PETROHRADSKÝCH ČARODĚJNIC
MAMI, BABI, POJĎME SI ČÍST.
NOC KOSTELŮ – MUZICA DOLCE VITA
(KONCERT)
MÁTE RÁDI POHÁDKY?
BÍLENECKÝ KORBEL
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI (SDH)
VYMĚŇME SI RECEPTY
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
PODZIMNÍ SETKÁNÍ SE SENIORY
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
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Vzpomínka na advent
Adventní čas v ZŠ a MŠ
Petrohrad plynul ve znamení
výzdoby školy a těšení se na
Vánoce. Na výzdobě školy se
podíleli všichni (zaměstnanci,
žáci i děti) dle svých sil a
možností, děti s nadšením
zdobily
vánoční
stromky
dodané Obcí Petrohrad a
připravovaly občerstvení pro
své blízké.
Advent jsme zahájili adventní
slavností na zahradě školy.
Z článku v prosincové Lunarii
nedopatřením vypadlo naše
poděkování paní Jiřině Dlouhé
za pomoc při přípravě dekorací
a asistenci při hvězdičkové
soutěži, paní Ivaně Hečkové za
háčkované zvonečky, panu
Ladislavu Hůrkovi za pomoc při
přípravě celého odpoledne a
panu Karolu Hankovi za pomoc
při
prodeji
občerstvení.
Omlouvám se a ještě jednou
děkuji.
O dva dny později jsme přijali
pozvání na Mikulášskou besídku
v Psychiatrické
léčebně
Petrohrad. Té se již tradičně
neúčastníme pouze jako diváci,
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ale též jako účinkující. Klienti
psychiatrické
léčebny
nás
obdarovali krásným kulturním
programem složeným z písní,
hry na hudební nástroje,
sehrání loutkové pohádky a
divadelního představení živých
herců. Naše děti si připravily
neméně zdařilé vystoupení
v obdobném duchu. Mikuláš,
andělé a čerti obdarovali děti
balíčkem ovoce.
Děti z mateřské školy si
přiblížily české lidové tradice
v integrovaném celku Zelená se
louka. Náplň tohoto bloku
vychází z české lidové koledy,
jejímž prostřednictvím se děti
seznámily s biblickým příběhem
narození Ježíška.
Činnosti vyústily k vánočnímu
vystoupení pro rodiče ve
čtvrtek 20. prosince 2012.
Tohoto setkání se účastnili i žáci
1. a 2. ročníku a jejich rodiče.
Žáci dramatizovali příběh o
Mikulášovi, recitovali básně a
zpívali
vánoční
koledy,
předvedli
možné
využití
interaktivní tabule umístěné
v 1. třídě.

Setkání dětí, žáků, rodičů a
učitelek
bylo
zakončené
ochutnávkou pečeného a také
dobrého nepečeného cukroví,
připraveného dětmi a žáky,
kávou
nebo čajem a
sdělováním svých dojmů a
prožitků. Rovněž žáci 3. a 4.
ročníku si pro své rodiče
připravili vystoupení, které bylo
celé v jejich režii, a malé
občerstvení. Děkuji všem, kteří
se na tomto příjemném
předvánočním
odpoledni
podíleli.

V pátek pak proběhly třídní
besídky s pouštěním lodiček a
dalšími
vánočními
zvyky,
ochutnávkou doma pečeného
vánočního
cukroví
a
nadělováním
drobných
dárečků.
Celé
dopoledne vyvrcholilo
promítnutím filmu Doba ledová
4 na velké plátno, děti měly
pocit, že jsou v kině. Tento
nevšední zážitek pro ně
připravili manželé Janoušovi,
kterým patří velký dík.
Ivana Hůrková, řed. školy

____________________________________
POZVÁNKA
Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o. Vás srdečně zve na:

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
PR
Který se uskuteční dne 12.02.2013
Průvod masek začne ve 14,00 hod. na nádvoří
nádvoří PL Petrohrad a bude
Pokračovat obcí Petrohrad
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ROZHOVOR
Během řady let, kdy naše Lunaria vychází v této podobě, jsme na jejích
stránkách vedli rozhovory s nejrůznějšími lidmi – s pamětníky minulých časů, se
sběrateli, s lidmi se zajímavým povoláním či zálibami, nápady i názory. Letos se
chceme zaměřit na mladou generaci – na lidi, kteří se rozhodli žít v naší obci
nebo se zpět, po letech pobytu jinde, vrátili. Jaké cesty, osudy a příběhy vedou
mladého člověka k životu na vesnici? Na tuto otázku budeme hledat odpověď
s Mgr. Evou Učíkovou. Znám ji od dětských let, byla jsem dokonce její třídní
učitelkou, máme si spolu vždy co povídat, protože Eva se také rozhodla pro
učitelské povolání.
Evo, začneme tvým dětstvím. Kdy jsi přišla do Petrohradu?
Do Petrohradu jsme se přistěhovali, když mi bylo dvanáct let, ale do školy jsem tady
začala chodit již od první třídy. Pamatuji si, že jsme s bratrem stáli před školou už brzy
ráno, protože nás rodiče vysadili a jeli do práce.
Kdy se u tebe poprvé objevilo přání stát se učitelkou?
To bylo hned odmalička, vždy jsem si přála být ředitelkou mateřské školy. Byla to taková
dětská představa, už ani nevím proč. Ve studentském věku jsem se stále nějak zabývala
dětmi, doučovala jsem petrohradské děti - nejdříve ve škole, potom také doma. S dětmi
jsme chodili s kytičkou blahopřát důchodcům k narozeninám, pomáhala jsem při
organizaci dětského dne na hřišti v Černčicích. V době před maturitou na gymnáziu jsem
začala s kamarádkou jezdit do žateckého dětského domova, kde jsme doučovaly děti, a
v té době jsme si vzali domů naši Kristýnu.
Pověz nám o tom trochu víc.
Když jsem navštěvovala tento dětský domov, můj táta přišel s dvěma nápady. Vzít si do
pěstounské péče nějaké dítě, a tak se k nám dostala Kristýna. Jeho druhým nápadem
bylo založit občanské sdružení – NIKDO NENÍ OSTROV, které bude pomáhat dětem
z dětského domova v Žatci. Byli jsme tři, kdo v tomto sdružení působil. Hlavním úkolem
bylo sehnat peníze, za které se koupilo to, co děti potřebovaly – vybavení do rodinných
bytů, vánoční dárky a další věci. V současné době toto sdružení prodělává určitou
změnu, jde o rozšíření cílů a zaměření na děti ze sociálně slabých rodin či vyloučených
lokalit, kdy se budeme věnovat volnému času těchto dětí, poradenství a zapojíme se do
nejrůznějších projektů. Musím poděkovat mému tatínkovi, protože on to vše vymyslel a
zorganizoval, on mi vlastně naznačil směr, kam se mohu dál vydat, směr budoucí cesty a
vlastně i budoucího povolání.
Mluvíš o cestách, kam tě vedly dál?
Po maturitě jazyková škola, potom v Jesenici rok ve speciální škole a pak škola
v Bítozevsi. Při práci jsem začala studovat vysokou školu a již jsem ukončila studium
speciální pedagogiky a nyní pracuji na Základní škole v Chánově s mentálně postiženými
dětmi.
Zní to jednoduše, ale určitě je to povolání velmi náročné.
Zatím mě tato práce naplňuje a přes mnohé potíže a problémy mně přináší radost.
V opačném případě bych ji nemohla vykonávat. Člověk cítí vděčnost a uspokojení nad

nepatrnými úspěchy, které se ve srovnání s běžným životem stávají úspěchy velkými.
V této oblasti musíme hodně spolupracovat s rodiči, být s nimi neustále v kontaktu, často
vzdělávat i je samotné.
A jak se stalo, že jste se rozhodli vrátit zpět do své rodné vesnice?
Přihodilo se to velmi rychle, nijak zvlášť jsme to neplánovali. Dostali jsme se do situace,
kdy přítel ztratil práci, a můj táta mu ji nabídl ve své firmě. A pak zároveň jsem cítila, že
potřebuji být blízko své nejbližší rodině, vídat je častěji, mluvit s nimi, prostě to tak samo
nastalo a takto to dopadlo. Je pravda, je tu jeden problém, denně dojíždím do Chánova,
a tak mám před sebou opět něco, co musím nějak vyřešit.
Jak se vám v Petrohradě žije a bydlí?
Čekala jsem, že to tady bude stejné, jak si to pamatuji z doby, kdy jsem tu bydlela
s rodiči. Zjistila jsem, že ti lidé, které znám, tu již nežijí, že je tu plno nových lidí, ale když
srovnám naši vesnici s místy, kde jsem bydlela, nedám na Petrohrad dopustit. Tady mi je
dobře a ráda bych se aktivně zapojila do vesnického života, kdy by lidé měli k sobě stále
blízko. Myslím si, že to je pro vesnici velmi důležité. Chci v tom pomáhat.
Myslím si, že se ti to docela dobře daří. Všichni víme, jak jsi pomohla získat dotaci
pro dětské hřiště na návsi a jak jsi přišla s nápadem zajímavé rekonstrukci místní
knihovny, pro kterou jsi také zařídila finanční podporu. Určitě máš další plány a
nápady.
S partou lidí se chystáme obnovit tradici staročeských májů. Chceme to zkusit, tím se nic
nezkazí. Třeba se nám podaří dát dohromady lidi, na které je spolehnutí, a proto se to
povede. Uvidíme, jak to dopadne. Dokonce jsme zjistili, že 8. května 1938 se v naší obci
konala slavnost „staročeské máje“, které se zúčastnilo velké množství lidí. Měli bychom
tady další výročí, které můžeme vhodně využít – je to 75 let.
A tvé osobní plány?
Chtěla bych ještě dál studovat, je plno věcí v mém oboru, které mě zajímají, pomáhat
své rodině a lidem kolem sebe, dobře a spokojeně žít. Mám taková normální přání.
Co bys mohla říci závěrem?
V této chvíli si plně uvědomuji, že to, co dnes dělám, co cítím a co chci, jsem získala
především od svých rodičů, protože oba dva vždy někomu nějakým způsobem pomáhali,
vždy dělali něco pro druhé. Úžasně se v tomto doplňují a já jsem prostě jejich dcera,
která to vše od nich přebírá. Tak to vnímám a to je smysl mého života.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně životní pohody a úspěchů.
POZNÁMKA REDAKCE – vybráno z knihy
Z HISTORIE OBCÍ PETROHRAD, ČERNČICE, BÍLENEC
Petrohradská česká obec sokolská uspořádala společně s Národní jednotou
severočeskou 8. 5. 1938 slavnost „staročeské máje“. Zúčastnilo se jí české
obyvatelstvo z celého okolí a asi 80 osob v národních krojích. Sokol
Rakovník sem vyslal asi stočlennou delegaci. Poněvadž tentýž den pořádali
podobnou slavnost i zdejší Němci, byly obavy z incidentů, a proto bylo
slavnosti přítomno i 48 četníků. K žádnému narušení slavnosti však nedošlo
a staročeské máje byly ukončeny taneční zábavou v nádražním hostinci.

Kulturní komise Obce Petrohrad
pořádá

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
PŘEDTANČENÍ
ZÁBAVA
SOUTĚŽE
HRY

23. ÚNORA 2013
SÁL RESTAURACE
NA NÁVSI
OD 14 HODIN

HRAJE, ZPÍVÁ, TANČÍ A VŠEMOŽNÝM ZPŮSOBEM BAVÍ
KAREL KARGNER
___________________________________________________________________
OBEC PETROHRAD
POŘÁDÁ

6. OBECNÍ BÁL
PÁTEK 1. BŘEZNA
OD 20 HODIN
PŘEDTANČENÍ

SÁL RESTAURACE
NA NÁVSI
TOMBOLA

HRAJE ORCHESTR

BONUS VROUTEK

VSTUPNÉ 100, - KČ
PŘEDPRODEJ MÍSTENEK OD 25. ÚNORA 2013
NA OBECNÍM ÚŘADĚ V PETROHRADĚ

Takto se tančilo
o půlnoci na lednové
POSLEDNÍ LEČI,
kterou již tradičně
pořádají místní
myslivci.
Tanečnice z Bílence
opět překvapily
a pobavily, tentokrát
v rytmu cikánských
melodií a písní.
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Z kroniky obce …
Vážení čtenáři, již čtvrtý rok si na začátku roku zopakujeme významné události,
které se udály v letech, jejichž poslední číslice je shodná s poslední číslicí
běžného roku, tedy letos v letech, jejichž pořadové číslo končí trojkou.

1483 – Jan Purkhard Jencz z Janovic prodal panství Petršpurk
jednomu z nejbohatších českých šlechticů panu Burianovi
z Guttenšteina, pánu na Rabštejně.
Z tohoto roku je i záznam o Černčicích jako obci „chmelařství
provozující“.
1503 – zemřel Jan Purkhard Jencz z Janovic, purkrabí pražský. Jím
podle Sedláčka vymřela po meči petršpurská větev pánů z Janovic.
1603 – Jaroslav Libšteinský z Kolowrat ml. měl na svém panství
Petršpurk celkem 153 poddané, 2 fary a deset mlýnů.
1733 – Ve věku 37 let zemřel František Josef Černín, majitel panství
Petršpurk. Panství převzala jeho choť Isabela z Westerloo, hraběnka
z Merody. Synovi Františka Josefa Černína Prokopu Vojtěchovi
Černínovi bylo v té době 7 let.
Byla postavena výklenková kaple při cestě ke kostelu v Bílenci,
výzdobu kaple tvořily sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína
Paduánského a obraz Panny Marie.
1743 – Panství Petršpurk převzal po dovršení 17 let Prokop Vojtěch
Černín.
1843 - Hrabě Jan Rudolf Černín nechal opravit kapli Všech svatých na
Zámeckém vrchu.
1863 - Byla dokončena stavba nového černínského pivovaru u
Finklova rybníka. Stavba trvala 1 rok a pivovar byl postaven podle
plánů architekta Josefa Zítka. Letos tedy oslaví areál pivovaru 150 let
své existence. Bohužel celý areál byl po roce 1990 postupně v rámci
tzv. privatizace zcela opuštěn a úspěšně chátrá. Stát vůbec nehledí na
to, že se jedná o významnou památku technického stavitelství.
Současný majitel se sídlem v Praze se o pivovar vůbec nestará.
1873 – Byl zahájen provoz na nově postavené železniční trati Plzeň –
Žatec. Petršpurk (Petersburg) získal své nádraží. Do té doby byla
nejbližší železniční stanice v Krupé u Rakovníka. V Petršpurku byl
zřízen poštovní úřad v budově správy panství. Jedná se o dosud zčásti

zachovalou patrovou budovu v areálu bývalého černínského
velkostatku (čp. 5) stojící proti zámku. Do té doby měl Petršpurk
poštovní úřad v Jesenici.
Brzy po zprovoznění železniční stanice postavilo panství u nádražní
budovy restauraci „U nádraží“. Restaurace, jejíž část dosud stojí, měla
lokál, velký taneční sál s divadelním jevištěm. V přilehlé zahradě byl
taneční parket a kuželna.
Postavena silnice z Černčic do Mukoděl.
1903 – byla provedena další z oprav kaple Všech svatých.
V Černčicích se začalo se stavbou kaple v zátočině u silnice do Kryr,
stavba trvala 1 rok.
1923 – Ve volbách do obecního zastupitelstva v Petrohradě získali
Češi dva mandáty, které obsadili Jaroslav Tájek, přednosta železniční
stanice, a František Vrba, krmič dobytka.
V Černčicích byl na místní hřbitov přenesen pomník padlým v 1.
světové válce. Pomník stával před domem čp. 16
1933 – Obchod uhlím u železniční stanice kupuje místní občan Josef
Skopec.
Restaurace „U nádraží“ byla velkostatkářem Eugenem Czerninem
předána do majetku české Kampeličky a Národní jednoty
severočeské. V restauraci našly útulek české spolky, TJ Sokol a další
české organizace.
V Černčicích byl založen fotbalový klub SK Černčice (zanikl r. 1936)
1943 – Ve špitále u kaple Nesvětější trojice v Petrohradě byl zrušen
starobinec a německá správa zde zřídila útulek pro Němce, kteří
prchali ze Slezska před postupující Rudou armádou (tzv. národní
hosté). Tento útulek fungoval až do května 1945.
V Černčicích pracují u místních sedláků i váleční zajatci ze sovětské
armády. S těmito zajatci se zacházelo podle pamětníků velmi špatně,
byli i mláceni a měli hlad. V obci pracovali od roku 1940 i váleční
zajatci z britské, francouzské a belgické armády. Ti mohli
prostřednictvím Červeného kříže přijímat z domova balíky. Existuje
záznam, že zde bylo i několik zajatců z polské a jugoslávské armády.
(V příštím čísle bude dokončení a další článek z historie obce)
RNDr. Václav Špilar, kronikář

OZNÁMENÍ
Dne 7. 2. 2013 proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Petrohradě
veřejné projednání akce:
REVITALIZACE AREÁLU STARÉ CIHELNY,
BETONÁRNA
NA PARCELE č.799/52, K.Ú.PETROHRAD
Přijďte i vy vyjádřit svůj postoj.
Jitka Dondová, starostka

PŘIPOMÍNÁME

Vzhledem k tomu, že Obec Petrohrad nemá oprávnění hospodařit
s vodou, rozhodlo Zastupitelstvo obce, že nájemní smlouvu, týkající
se tzv. vodárny Chotěšov, vypoví. Pozemkový fond ČR vodárnu
opravil a pravděpodobně ji nabídne k prodeji či nájmu. Naše obce
Petrohrad, Černčice i Bílenec jsou zásobovány pitnou vodou ze Žlutic,
a proto přívod z Vodárny Chotěšov bude k 28. 2. 2013 zastaven.
Vodárna není v majetku Obce Petrohrad,
patří Pozemkovému fondu ČR.

AKCE PRO DĚTI
DELFÍNI V PRAZE
v sobotu 27.04.2013 od 14,30 hod.
vstupné pro děti hradí obec, doprovod se hradí samostatně
cena vstupného 450,-Kč
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TICHÁ VZPOMÍNKA
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Obec Petrohrad

Usnesení

z 22. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 14. ledna 2013
01/22/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/22/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.1 v celkové výši příjmů
a výdajů 176.100,-Kč.
03/22/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje Závazné ukazatele pro rok 2013 pro
Základní školu a Mateřskou školu Petrohrad, příspěvková organizace,
okres Louny.
04/22/2013 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku Obce Petrohrad podáním Žádosti o
dotaci na opravu Výklenkové kaple Bílenec pro rok 2013 na Ústecký kraj.
05/22/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 1/1999 mezi
Obcí Petrohrad a panem Ing.Jiřím Motejzíkem.

Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v lednu 2013

Karlíček Petr - Petrohrad
Valašík Josef - Petrohrad
Týml Jiří - Bílenec
Ullmann František - Petrohrad

Úmrtí
Ján Dančo - Petrohrad
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