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

Milé čtenářky a milí čtenáři,
když jsem se poslední zimní
neděli vydala na procházku
z Černčic
do
Petrohradu,
motivována příjemným jarním
sluníčkem, uvědomila jsem si,
jak je svět kolem nás plný
kontrastů
a
protikladů,
vycházejících nejen z přírody,
ale také z našeho nitra a
vědomí, z našeho úhlu pohledu.
Sluneční paprsky, mající již svou
jarní intenzitu, se odrážejí od
hromad nedávno napadaného
sněhu, mezi nimiž se zelená
mladé obilí.
Jaro a zima – věční konkurenti se však také vzájemně doplňují,
aby vytvořily nádherný obraz
daný tímto okamžikem. Jdu
kolem rybníka, na okraji ledové
plochy postávají houfy divokých
kachen a hulákají na sebe
silnými hlasy, zřejmě se chystají
námluvy, ale na opačné straně
mostu u pivovaru si mohu
prohlédnout zamrzlý vodopád
připomínající krápníky.
Zdá se, že příroda má ještě svůj
zimní čas, přestože hlína
v řádcích chmelnice je již
načechraná v očekávání jara,

ale
pak
se
setkávám
s nejkrásnějším zázrakem –
v jedné zahrádce na zeleném
trávníku mezi sněhovými zbytky
kvetou krokusy ve všech
možných barvách. Je třeba se
na chvilku zastavit a dívat se…
Lituji, že jsem si s sebou nevzala
fotoaparát, ale obrazy světa
můžeme uložit také do své
paměti, nebo najít správná
slova, protože takové obyčejné
chvilky
se
pak
stávají
neobyčejnými zážitky.
Nevadí, že týden poté k nám
začal pronikat mrazivý vichr a
znovu nás podle starého přísloví
zahání k teplu ke kamnům,
protože příchod jara se opět
odkládá. Kdepak, to vůbec
nevadí, neboť jaro máme již
dávno ve své duši, ve svém
úsměvu, který mnohdy potěší
více než nejzářivější slunce.
Zkuste hledat a určitě ho
najdete. Nečekejte netrpělivě
na pravidelné zprávy o počasí,
nezdůvodňujte svou špatnou
náladu tím, že jaro ještě
nepřichází. Už dávno je tady,
když my budeme chtít…
MARIE VRÁNOVÁ
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V SOBOTU 23. BŘEZNA SE
POŘÁDALA V NAŠÍ OBCI VELMI
ZAJÍMAVÁ KULTURNÍ AKCE SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVĚ
UPRAVENÉ KNIHOVNY.
O VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU,
O ZÍSKÁNÍ FINANČNÍHO
GRANTU, NÁSLEDNÉ PRÁCE
SOUVISEJÍCÍ S PŘÍPRAVOU TÉTO
UDÁLOSTI (NÁKUP KNIH, VÝBĚR
NOVÉHO NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ,
ÚKLID A ÚPRAVA PROSTŘEDÍ)
A TAKÉ O ORGANIZACI CELÉHO
TVŮRČÍHO ODPOLEDNE SE
POSTARALA VE SPOLUPRÁCI
S OBCÍ A S POMOCÍ SVÝCH
KAMARÁDEK A DALŠÍCH AKTIVNÍCH
LIDÍ EVA UČÍKOVÁ, NOVÁ
PETROHRADSKÁ KNIHOVNICE.

2/

JARO ZAČÍNÁ V KNIHOVNĚ
Budova Obecního úřadu v Petrohradě se v sobotu 23. března stala
slavnostním místem setkání lidí s kulturou, s jarem, s Velikonocemi, s tvůrčí
činností, s knihami a samozřejmě s lidmi, kteří bez ohledu na nepříznivé
počasí opustí teplo domova a rádi se vydají mezi ostatní, podobně smýšlející
obyvatele naší obce, aby se pobavili, poznali něco nového, udělali radost
svým dětem a zároveň popřeli staré české přísloví o teplu za kamny.
V zasedací místnosti paní starostka všechny malé i velké hosty přivítala,
představila novou knihovnici Evu Učíkovou a zároveň poděkovala paní Marii
Matějkové, která se řadu let
starala o knihovnu s láskou
a péčí.
Následovalo krátké kulturní
vystoupení školních dětí a
pak skupinky procházely
budovou. U jednotlivých
stolů si děti mohly zhotovit
nejrůznější
velikonoční
výrobky a dekorace.
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U paní Lenky Bláhové si děti samy zdobily perníčky ve tvaru kraslice, s paní
Vendulou Huschinovou,, Evou Učíkovou a Zdenou Šidlichovskou si vytvářely
nádherné jarní dekorace a u
paní Ivany
ny Hůrkové se
barvila vajíčka
vajíčka. V prvním
patře
se
pracovalo
s papírem – podle šablony si
děti zhotovily pěknou slepici.
Při této příležitosti jsme
složili velikonoční slogan pro
naši obec:

V každém
okně vesnice
visí stejná
slepice.

V knihovně na všechny hosty čekala příjemná změna prostoru – vymalované
stěny veselou barvou, obložený strop, zajímavé osvětlení, v policích nové
knihy, na oknech jarní kytičky a uprostřed místnosti dlouhý stůl s bílými
židlemi. Na stole kromě velikonoční výzdoby a kelímků s pastelkami a fixami
rozložená
jakoby
velká kniha, kam
děti měly nakreslit
obrázek se svým
jménem. Také si
mohly
prohlížet
knížky a hned tento
první den se do
knihovny přihlásilo
jedenáct
nových

čtenářů. Někteří využili možnosti usadit
se do velkých vaků a dát se do čtení.

Nejstarší čtenářka paní Sochorová,
která pravidelně dochází do knihovny
s paní
Jeřábkovou,
a
jedna
z budoucích
čtenářek,
Žanetka
Hájková.
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DALŠÍ AKCE POŘÁDANÉ V NAŠÍ NOVÉ KNIHOVNĚ

Čtení na dobrou noc s Andersenem
Dne 20. 4. 2013 se uskuteční v obecní knihovně první doprovodná
akce s názvem Čtení na dobrou noc s Andersenem. Začátek je
stanoven na 16. hodinu (podrobnosti budou uvedeny na plakátech).
A na co se můžete těšit?
Na čtení pohádek od tohoto autora, seznámení s ním, výtvarné
činnosti, předvečerní tematická stezka s úkoly.
Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dětského čtenářství, při níž děti
mohou i nocovat v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře, Hanse
Christiana Andersena, které připadá na 2. dubna, kdy je tento den od roku 1967
vyhlášen Mezinárodním
dnem
dětské
knihy.http://cs.wikipedia.org/wiki/Noc_s_Andersenem - cite_note-1
Hans Christian Andersen, dánský
spisovatel a nejslavnější světový
pohádkář, se narodil 2. 4. 1805.
Nepřekonatelný
a
dojemně
poutavý se stal pohádkový příběh
Malá mořská víla, která nemůže
být milována krásným princem, a
proto si vezme život.
Úspěch jeho pohádek byl okázale
zajímavý v zahraničí a teprve
potom byly jeho krásné pohádky
přijaty v Dánsku. Příběhy s
pohádkovými motivy, jichž byl
slavný spisovatel mistrem, neměly
charakter klasických pohádek, kde

vítězí dobro. Potěšily spíš starší
děti a dospělé.
Ze 156 pohádek mnohé se staly
klasikou, vyjmenujme jen některé
-Princezna na hrášku, Ošklivé
káčátko, Císařovy nové šaty,
Statečný cínový vojáček, Císařův
slavík, Křesadlo, Holčička se
zápalkami,
Pasáček
vepřů,
Sněhová královna.
Zemřel 4. 8. 1875. Jeho pohřeb
dojal celou veřejnost a byl
vyhlášen
dnem
národního
smutku.

A CO DÁL?
KVĚTEN – MAMI, BABI, POJĎME SI ČÍST.
ČERVEN – MÁTE RÁDI POHÁDKY?
ZÁŘÍ – VYMĚŇME SI RECEPTY.
ŘÍJEN – PODZIMNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
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CO SE PŘIPRAVUJE
Obecní knihovna a kulturní komise v Petrohradě
pořádají
ČTENÍ NA DOBROU NOC S ANDERSENEM
20. DUBNA OD 16 HODIN
V KNIHOVNĚ A V JEJÍM OKOLÍ
_____________________________________

DELFÍNI V PRAZE
Akce pro děti

v sobotu 27.04.2013 od 14,30 hod.
vstupné pro děti hradí obec, doprovod si platí samostatně
cena vstupného 450,-Kč
__________________________________________
Kulturní komise Obce Petrohrad
pořádá tradiční
SVÁTEK PETROHRADSKÝCH ČARODĚJNIC
sobota 4. května od 14 hodin
na hřišti v Petrohradě
tentokrát s úkolem
HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO KOUZELNÉHO STŘEVÍCE
cesta lesem, plnění úkolů, opékání uzeniny,
občerstvení
POZOR: SRAZ ČARODĚJNIC POMOCNIC
JIŽ VE 13 HODIN

7/

ROZHOVOR

Dnes budeme opět pokračovat v seriálu rozhovorů s mladými lidmi, kteří se
rozhodli žít v naší obci, vytvořit si tady svůj domov a zapojit se podle svých
možností do společenského života. Co bylo motivem k tomuto kroku, nám
tentokrát objasní IVANA HEČKOVÁ, kterou všichni známe spíše pod jejím
rodným jménem Slavatová.
Ivano, všichni rodáci vědí, že přes svou babičku, paní Soňu Slavatovou,
pocházíš z velké rodiny Archmanových, která má v naší obci trvalé kořeny.
Ano, je to tak, v této rodině bylo sedm dcer a jeden syn. Nejstarší byla paní
Cechlová, kterou si určitě mnozí pamatují jako učitelku ve školce, a nejmladší je
paní Ptáková. Vlasta zemřela jako malé dítě.
Celá tato rodina vždy bydlela v Petrohradě?
Pradědeček Archman si postavil dům, ve kterém bydlí nyní jeho vnuk, pan Josef
Pták. Za okupace museli samozřejmě odejít, ale po válce se vrátili a dům stále
patří stejné rodině.
Zajímá tě historie tvé rodiny, když je máš kolem sebe tak blízko?
Ráda si s babičkou prohlížím staré fotky, jak hráli divadlo, chodili tancovat. Celá
jejich rodina se ráda baví a setkává s lidmi.
Když by sis měla vybavit zásadní okamžiky svého dětství, co by to bylo?
Bydleli jsme v Petrohradě v bytovkách a tam jsem si musela hrát jenom s kluky,
protože holky tam nebyly. Pořád jsme běhali ke statku, pozorovali traktory, na
polích jsme sledovali v kolejích stopy jejich pneumatik. Prostě klučičí zábava.
Věděla jsi už dříve, že chceš zůstat v Petrohradě?
Kdepak, jako dítě jsem o tom v žádném případě neuvažovala a později mě to
samozřejmě táhlo do města. Vystudovala jsem obor technicko-administrativní
pracovnice a šest let jsem bydlela a pracovala v Praze. Věděla jsem, že Praha
určitě není místem, kde bych chtěla žít, ale například v Plzni by se mi líbilo.
A jak se tedy stalo, že ses vrátila domů a zůstala tady?
Můj život se zamotal tak, že jsem z Prahy odešla a načas, jak jsem si tehdy
myslela, se vrátila do Petrohradu, než si někde najdu něco jiného. A opravdu
jsem našla – setkala jsem se se Štefanem a díky jemu, kterému se v Petrohradě
moc líbí, jsme si zařídili bydlení, pořídili první dítě a již jsme tu zůstali.
Připomenu čtenářům, že vaše svatba byla první v historii naší obce.
Ano, bylo to před třemi lety. Svatbu jsme tehdy v plánu neměli, ale Štefanovi
rodiče naznačili, že je dobré a správné, aby v rodině měli všichni stejná
příjmení. A proč právě v Petrohradě? Jsem tu přece doma a mám to tady ráda.
Vím, že kromě toho máš ráda lidi a společnost. Ať se v Petrohradě děje
cokoliv, jsi tam, většinou se svými malými dětmi a vždy veselá, povídavá a
přátelská.
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Neumím pořád sedět doma, a tak se alespoň jednou do měsíce schází náš
babinec v pizzerii, v létě venku u grilování všichni i s dětmi, nebo i na některých
trochu bláznivých akcích.
Povídej.
V lednu u Tomanů na zahradě se pořádá tzv. pálení vánočních stromků, při tom
se griluje a je výborná nálada. U Hájků na zahradě proběhlo loučení
s podzimem, které se opravdu povedlo, protože jsme byli venku v dešti,
v mokru a v blátě, ale vydrželi jsme to, neschovali jsme se a dokonce jsme
z toho ani neonemocněli.
Přestože máš dvě malé děti, zapojuješ se aktivně do společenského života
v obci. Hodně jsi pomáhala Evě Učíkové s přípravou knihovny před jejím
otevřením, zpívala jsi při půlnoční mši a nyní s partou lidí chystáte staročeské
máje.
Když se tady před mnoha lety máje pořádaly, samozřejmě jsme s Evou byly u
toho. Moc mě to bavilo a stále jsem myslela na to, jak tuto tradici obnovit.
Prostě to zkusit, buď se máje povedou, nebo ne. Dokonce jsem si vzala do
porodnice knížku o historii Petrohradu a hledala jsem nějaké zmínky o této
události. Našla jsem, a tak jsme to začali postupně plánovat. Všechno je již
připravené, zorganizované a zařízené, ještě pěkné počasí a těšíme se.
Máš nějaká přání?
Největší radost mi dělají mé děti a rodina, chtěli bychom si tady postavit malý
domeček, aby si mohly hrát na zahradě. Pěstovat zeleninu, mít slepice a
kachny, mít čas na háčkování, pletení, na vyrábění slaných dortů a aspiků, najít
si po mateřské práci a také se ještě více zapojit do veřejného života. Když se
něco děje, je to dobře. DĚKUJI ZA ROZHOVOR A PŘEJI SPLNĚNÍ VŠECH PŘÁNÍ.
______________________________________________________________
STAROČESKÉ MÁJE
Dne 25. 5. 2013 se uskuteční v naší obci staročeské máje. Naším cílem je
obnovit tuto zapomenutou tradici, která byla vždy součástí této vesnice. Jelikož
dnešní mládež tuto událost zná pouze z vyprávění, nebo si ji matně pamatuje
z dob svého dětství, rozhodli jsme se, že do kroje půjde mimo jiné i ten, kdo
máje již zažil a bude schopen předat své zkušenosti těm mladším. Součástí
průvodu bude i bílenecký spolek, který bude rozdávat upomínkové perníkové
podkovy k příležitosti 75. výročí první zmínky staročeských májů v naší obci.
V průběhu dne se také budou navštěvovat děvčata a mladé ženy, které dostanou
břízky. Doufáme jen, že se i ony zapojí a své břízky si ponechají. Průvod bude
zakončen v Petrohradě na návsi, kde se pokácí májka. Součástí této akce je
naplánovaná Májová zábava s tombolou. V rámci staročeských májů se bude
dne 30. 4. 2013 v Petrohradě na návsi stavět májka.
EVA UČÍKOVÁ

JARNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
O POHÁR STAROSTKY OBCE PETROHRAD
PRVNÍ ČÁST TURNAJE SE
KONALA 16. BŘEZNA 2013.
S NADŠENÍM A SPORTOVNÍM
ZÁPALEM
BOJOVALI
TITO
MLADÍ TENISTÉ:
PAVLÍNA PEKARČÍKOVÁ
TEREZA PEKARČÍKOVÁ
ZOLTÁN KÁRÁSZ
MONIKA KARÁSZOVÁ
LUCKA KOTELENSKÁ
HONZA ČERNÝ
MARTIN SOCHOR

VÍTĚZOVÉ JARNÍHO TURNAJE 2013
PRVNÍ MÍSTO – ZOLTÁN KÁRÁSZ, KTERÝ OBHÁJIL TITUL Z PODZIMNÍHO
TURNAJE. DRUHÉ MÍSTO OBSADILA JEHO MLADŠÍ
SESTRA MONIKA KÁRÁSZOVÁ A TŘETÍ MÍSTO ZÍSKALA
TEREZA PEKARČÍKOVÁ.
BLAHOPŘEJEME.
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V SOBOTU 30. BŘEZNA PROBĚHLA DRUHÁ ČÁST JARNÍHO TURNAJE. VÍTĚZKOU
MEZI ŽENAMI SE STALA EVA UČÍKOVÁ MLADŠÍ,
MLADŠÍ, NA DRUHÉM MÍSTĚ BYLA IVANA
HEČKOVÁ, NA TŘETÍM PAVLÍNA PEKARČÍKOVÁ A ČTVRTÉ MÍSTO OBSADILA EVA
UČÍKOVÁ STARŠÍ.. TURNAJ BYL SKUTEČNĚ VYDAŘENOU AKCÍ, MĚL TAKÉ SVÉ
DIVÁKY A VELMI POHODOVOU ATMOSFÉRU.

V KATEGORII MUŽŮ SE STAL ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM LUKÁŠ HALÁMEK
HALÁMEK,
V POZADÍ VIDÍME ZOLTÁNA KÁRÁSZE,
KÁRÁSZE, KTERÝ STEJNĚ JAKO VLONI OBSADIL
DRUHÉ MÍSTO, TŘETÍ POZICI ZÍSKAL RADEK SCHEINER
SCHEINER.
VŠEM BLAHOPŘEJEME A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPORTOVNÍ SETKÁNÍ
SETKÁNÍ.
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Z kroniky obce …
Při práci na zápisech do kroniky jsem narazil na zápis o počasí v roce 1963,
tedy před 50 lety. Rozhodl jsem se oživit si, co se v roce 1963 v obci stalo, a
mladší generaci dát možnost seznámit se s děním v obci v době, kterou si
nemůže pamatovat. Tento článek volně navazuje na přehled událostí v letech,
jejichž letopočet končí číslicí 3.

Dne 3. ledna 1963 zahájil
svoji činnost Místní národní
výbor obce Petrohrad v budově
čp. 146 v Petrohradě, kde je
sídlo vedení obce dosud.
Ve Stebně byla 21. srpna
zkolaudována nově postavená
budova železniční hlásky, která
patřila
k železniční
stanici
Petrohrad. Hláska sloužila i jako
prodejna jízdenek a byla zde i
čekárna. Stavba celé budovy
přišla na 57 800 Kčs. Stavební
práce byly provedeny občany
Stebna a ČSD do budovy
instalovaly železniční zařízení.
Začátkem listopadu byl
zahájen provoz na nové
přeložce silnice č. 6 Praha –
Karlovy Vary. V den zahájení
provozu se ještě dodělávalo u
petrohradské cihelny napojení
nové silnice na původní silnici.
Tím skončila stavba, při níž byl
vybudován např. most přes
Podvinecký potok u černčického

hřbitova,
podjezd
pod
železniční trať Plzeň – Žatec a
násep pro silniční těleso od
černčického hřbitova k nové
křižovatce se silnicí Petrohrad –
Kryry.
Zaměstnanci
železniční
stanice v Petrohradě převzali
23. dubna na slavnostním
shromážděni v sále restaurace
„U nádraží“ diplom o udělení
titulu „Brigáda socialistické
práce“. Titul jim byl udělen
Krajským výborem odborového
svazu zaměstnanců v dopravě
za vzornou práci a za vzornou
péči o celý areál nádraží.
Na jaře 1963 měl státní
statek
nedostatek
krmiva.
Kupoval krmnou slámu i ze
vzdálených
zemědělských
závodů. Transport slámy byl
prováděn
nákladními
automobily.
V Černčicích
vysázeli
pracovníci statku v tomto roce
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několik
hektarů
nových
chmelnic.
Na Nový rok 1963 byla
obleva, pak se ochladilo a 13.
ledna klesla teplota až na -26°C.
V únoru byl vysoké výkyvy
teploty. Sníh ležel až do 5.
března. První bouřka se nad
obcí přehnala na Velký pátek,
který v tomto roce připadl na
12. dubna. Během 14. června
přišel
přívalový
déšť
s krupobitím, kroupy poničily

chmelnice.
Další
podobná
pohroma přišla 7. srpna. Silná
bouřka provázená vichřicí a
krupobitím
porazila
část
chmelnic a silně poničila i
některé lesní porosty.
U petrohradské cihelny Státní
statek vybudoval při silnici na
Mukoděly velkokapacitní kravín
pro 220 dojnic. V areálu kravína
byly zbudovány i další provozní
budovy, senážní věže a silážní
jámy.
RNDr. Václav Špilar, kronikář

VYBRÁNO Z INTERNETU – JEŠTĚ K VÝROČÍ NAŠEHO PIVOVARU
(z článku turisty, který navštívil naši obec)
Až do patnácti let jsem žil v přesvědčení, že jediný Petrohrad na světě je bývalé hlavní
město Ruska, ve kterém Lenin výstřelem z Aurory odstartoval bolševickou revoluci.
O jiném Petrohradu se naši učitelové nezmiňovali, a tak s tím, že je nějaký Petrohrad
taky u nás v Čechách, jsem se poprvé potkal na chmelové brigádě.
Naše třída tenkrát byla ubytovaná v téměř liduprázdné vsi jménem Černčice a do
Petrohradu jsme to měli pár set metrů. Obě ty vesnice byly strašlivě zanedbané a jediné,
co nás tam zaujalo, bylo pivo, které se tenkrát v Petrohradě vařilo. Naše dobré mravy
sice střežilo hejno kantorů, těm ale dělalo víc starostí uhlídat holky, aby se nevrátily
domů s outěžkem, a tak nám občasný výlet do hospody tolerovali; zákon o boji proti
alkoholismu, který zakazoval konzumaci lihu mládeži do 18 let, byl ostatně přijatý až
o dva roky později.
Až o mnoho let později jsem se dozvěděl, že pivovar v Petrohradu byl postavený podle
návrhu architekta Josefa Zítka, stavitele Národního divadla, a že je to jeho jediná
realizovaná průmyslová stavba. Důvod podívat se do Petrohradu byl nasnadě, sbaleno
na cestu jsem měl už mnohokrát, ale pokaždé do toho něco vlezlo.
Dneska je pivovar prázdný a čeká, až budovu někdo koupí. Kdo by jel teď, v létě roku
2012 do Petrohradu jen proto, aby viděl Zítkův pivovar, zažil by ukrutné zklamání.
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Památkově chráněný objekt sice ještě stojí a zdá se, že je pořád ještě ve slušném stavu,
ale vidět z něj moc není. Je totiž až do výšky oken druhého podlaží zarostlý náletovými
dřevinami. Rybník, který od pivovaru odděluje jen silnice, je vypuštěný a zarostlý,
a široko daleko ani živáčka. Celé to tak trochu připomíná zámek Šípkové Růženky,
čekající na prince, který by to roští vysekal a objektu vdechl nový život. Zasloužil by si ho
určitě víc, než nyní tak medializovaná Kyselka.
___________________________________________________________________

Dění v ZŠ a MŠ Petrohrad od ledna do března 2013
DIVADLO

Pohádku o králi a jeho neposlušných
dcerách, čertech a vodníkovi, ve
které byly princezny zachráněny
před peklem, sehrálo divadelní
uskupení Špalíček 25.1. pro děti ze
školní družiny a 19.2. pro děti
z mateřské školy.
Pro děti z mateřské školy a žáky
I.třídy si krejčík Honza přichystal
lekci slušného chování dne 5.2. v KS
Podbořany, kam jsme se dopravili
linkovým autobusem. Dětem se
krejčík Honza a jeho kamarád
zapínací špendlík Nesmyslík i letos
líbil, do pořadu se spontánně
zapojily i ty, které se jindy do
společných
činností
zapojují
sporadicky. Za Látanými příběhy

krejčíka Honzy dojíždíme pravidelně
již čtvrtým rokem.
Pozvání na loutkovou pohádku
zahranou
klienty
Psychiatrické
léčebny Petrohrad jsme s radostí
přivítali. V pondělí 25.3. jsme se
pěšky vydali do psychiatrické
léčebny. Statečně jsme cestu tam i
zpět zvládli, neodradil nás ani mráz.
Cesta prověřila naši fyzičku – kdo
není s pohybem kamarád a příliš
vysedává u počítače a televize
namísto pohybu na čerstvém
vzduchu, ten byl unavenější, bolely
ho nožičky. Do školy jsme se vrátili s
krásnými zážitky a červenými
tvářemi jak malovanými. Již nyní se
těšíme na další pohádku.

Zápis dětí do 1.ročníku se konal
29.1. Zapsány byly 4 děti. Zápisem
děti prováděla jejich budoucí paní
učitelka Mgr.Soukupová. Děti na
interaktivní tabuli rozlišovaly pravou
a levou stranu, rozdíly mezi dvěma
obrázky,
počítaly.
Z barevných
kostek
stavěly vysokou
věž,
procvičovaly rytmus a kreslili

jednoho
z rodičů.
Zápisu
předcházela
22.1.
návštěva
předškoláků v 1.ročníku, kde se na
jednu vyučovací hodinu stali
školáky. Pro děti je velkou výhodou,
že škola i školka jsou na stejném
patře. Děti tak prostředí důvěrně
znají a přechod do školy je pro ně
méně náročný.
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ZÁPIS

ZDRAVOVĚDA
Za dětmi školní družiny přijela dne 25. 1. profesionální zdravotnice, aby je
seznámila se zásadami první pomoci. Děti si vyzkoušely poskytnout pomoc a
besedovaly s ní na téma práce zdravotní sestry u záchranářů. Zdravotní sestru
odměnily sehráním krátké divadelní hříčky.

ADRA

ADRA (Adventist Development and
Relief Agency) je mezinárodní
humanitární organizace poskytující
pomoc lidem v nouzi. Poskytuje
humanitární, rozvojovou a sociální
pomoc doma i v zahraničí. V naší
škole realizovala program pro žáky
ZŠ Pestrobarevný svět - tematický
den o kulturní rozmanitosti. Žáci
s lektorkami se společně vydali na
dobrodružnou námořnickou plavbu
za poznáním. Nejprve se společně

zamysleli nad komplexním pojmem
„kultura“ a vzápětí nato se vydali do
světa
odhalovat
krásy
její
rozmanitosti. Navštívili několik
kontinentů, dozvěděli se spoustu
zajímavostí a zblízka si prohlédli i
život v jedné daleké vesnici na
Filipínách, kde žije holčička Amy se
svojí rodinou. Na závěr si zkusili
zhodnotit, v čem se naše životy liší a
v čem jsou naopak velmi podobné.

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA

Také v letošním školním roce pro děti připravují krátké
ekologické programy lektorky Naučného střediska
ekologické výchovy Kladno-Čabárrna. 6.3. přijely
s programem pro školáky Ptačí budky - povídaly si o
přirozených ptačích domovech a vysvětlily dětem,
proč je vyvěšovat. Společně porovnávali vlastní
potřeby domova s potřebami živočichů. Program pro
děti z mateřské školy Rákosníček a hvězdy nás
přenesl na hvězdnou oblohu. Děti se dozvěděly, co
jsou hvězdy, jaká souhvězdí tvoří a pomocí hry se
seznámily s planetami kolem nás.

MAŠKARNÍ PLES

Paní vychovatelka Dlouhá i letos pro
děti připravila maškarní ples na
19.2. Tradičně se na něm objevily
různé masky, jedna hezčí než druhá.
Protože bylo obtížné vybrat tu
nejhezčí, byla odměněna každá
podle svého výběru. Děti tančily,
soutěžily a hrály hry, předvedly
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ostatním své taneční kreace. Děti
z tanečního kroužku zatančily dvě
sestavy ze svého repertoáru.
Maškarní ples si děti užily i proto, že
je podpořili svou přítomností rodiče,
kteří se neváhali zapojit do tance i
soutěží.

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Děti malovaly obrázky do výtvarných
soutěží vyhlášených Domem dětí a
mládeže v Podbořanech na téma:
Kde domov můj – ve II.kategorii se
na 3.místě umístila Viktorie Tuhá a
ve III.kategorii se na 2.místě umístila

Adéla Hejlová a na 3.místě Petr Kail.
Ve výtvarné soutěži na téma Zimní
království se ve II.kategorii umístila
Sabina Kováčová na 2.místě a ve
III.kategorii Karolína Zajícová na
1.místě a Adéla Hejlová na 2.místě.

PLAVÁNÍ
Plavecký výcvik jsme zahájili 20.
března v Plavecké škole MARCO
Rakovník. Čeká nás 10 výukových
hodin
v pěti
dvouhodinových
lekcích. Protože je ve škole velká

nemocnost žáků, výuka 27.3. byla
přesunuta na pozdější termín. Výuka
je pro děti zajímavá, na každou lekci
se velmi těší. Výuka bude ukončena
23. dubna.

VELIKONOCE
Na Velikonoce jsme ve škole
přichystali výzdobou školy, děti ze
školky upekly beránka a zajíce,
školní děti zase perníčky. S rodiči
jsme strávili příjemné úterní
odpoledne, kdy jsme ve skupinách
zdobili perníčky a připravili si
vajíčkovou pomazánku. Některé
velikonoční zvyky z Anglie jsme si
také vyzkoušeli – běh s vyhazováním
palačinky, strkání vajíčka k metě a
hledání ukrytých sladkostí. První

soutěž byla určena pro maminky,
které se jí zhostily výborně, ale i děti
byly velmi šikovné. Třetí soutěž byla
určena dětem, které pilně hledaly, a
tak nikdo nezůstal bez odměny. Na
závěr
jsme
se
občerstvili,
podebatovali a s přáním příjemného
prožití svátků jara, které snad již
přijde, jsme se rozcházeli domů i se
vzrostlým osením, které si děti ve
škole zasely.
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Obec Petrohrad

Usnesení

z 24. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 11. března 2013
01/24/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/24/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje výpůjční smlouvu na par.č. 1119 v k.ú.
Bílenec s občanským sdružením Anthericum.
03/24/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na parc.č. 1333 –
trvalý travní porost o výměře 2085 m2 v k.ú. Petrohrad s panem Robertem
Jesínkem.
04/24/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o převod historického
majetku obce.
05/24/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2013 ve výši příjmů i
výdajů 55.500,-Kč

Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad
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Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

Sběrová sobota v obci Petrohrad, Bílenec,
Černčice
Ve spolupráci s OÚ Petrohrad bude ve Vaší obci
dne 27.04.2013
provedena sběrová sobota nebezpečného, objemného odpadu a
elektroodpadu se zaměřením na tyto druhy odpadu.

Nebezpečný odpad: nádoby od barev a olejů, zářivky, oleje,
barvy, olejové filtry
znečištěné textilie od olejů, olověné
akumulátory …..
Objemný odpad:
nábytek, koberce …..
Elektroodpad:
televizory, lednice, drobné domácí
elektrozařízení …..
Textil:
veškeré druhy oblečení, obuv, hračky,
bytový textil,
lůžkoviny, přikrývky ………
ULOŽTE DO IGELITOVÉHO PYTLE !!!
____________________________________________
Svoz odpadu bude probíhat z těchto stanovišť:
HODINA

STANOVIŠTĚ

8,30 – 9,00 hod.

Bílenec – autobusová zastávka

9,10 – 9,40 hod.

Černčice – náves

9,50 – 10,20 hod.

Petrohrad (dolní) –
před obec.úřadem

10,30 – 11,00 hod.

Petrohrad (horní) – náves

Sběrová sobota se netýká podnikatelů a právnických osob,
které mají povinnost zneškodňovat odpady
dle zákona č.185/01 Sb., o odpadech.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v březnu 2013

Bočková Jaroslava - Petrohrad
Jechová Věra - Petrohrad
Macek František - Petrohrad
Vránová Růžena - Petrohrad
Ptáková Drahoslava - Petrohrad
Exner Jiří - Petrohrad
Týml František - Bílenec
Jurča František - Černčice
Domabyl Josef - Petrohrad
MUDr.Sosnová Zdeňka - Petrohrad

Narození:
Václav Šindler - Bílenec
Úmrtí:
Karel Vlk - Černčice
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