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Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 5,- Kč

Milé čtenářky a milí čtenáři,
ať chceme nebo nechceme,
musíme připustit, že kromě
vánočního prosince ještě dva
další měsíce patří výhradně
dětem. Samozřejmě je to ten
nejoblíbenější červen, kdy se
blíží konec školního roku a
všichni se těší na prázdniny, ale
pak je to i září, počátek nových
povinností, nutnost zvykat si na
školní režim, na těžkou tašku a
na
ještě
další,
docela
nepříjemnou záležitost.
Když jsem v prvních zářijových
dnech hovořila s dětmi o
prázdninách a o škole, většina
mi odpovídala, že se vždy na
konci prázdnin nejvíce těší na
své kamarády, na to, že nebude
nuda, a nejvíce se netěší na
ranní vstávání. Nevadí jim tolik
učení a povinnosti, ale začátek
vyučování by posunuli alespoň o
hodinu.
Právě
na
tuto
skutečnost si děti musí během
prvního měsíce opravdu zvykat,
zívají, pospávají, dívají se z okna
a myslí na kdovíco.
Jenže v petrohradské škole, jak
si můžete na dalších stránkách
přečíst, začíná školní rok
1/

adaptačním pobytem, loni
v lesích na Křivoklátsku, letos ve
své vlastní škole, ve své obci a
jejím krásném okolí.
Škola se náhle stane zcela jiným
místem,
snídaně
chutná
mnohem lépe, když si ji děti
připravují samy, možná ani ráno
nezívají, ale naopak vstávají tak
rychle, aby si mohly hned hrát,
soutěžit a věnovat se řadě
dalších činností. Co k tomu říci?
Stačí se podívat na více než
stovku fotografií, uvidíte veselé
a usměvavé děti, objímají se,
dotýkají, pomáhají si a stále se
mají na co těšit. Myslím si, že
málokterá škola dává svým
dětem tolik radosti a pohody,
tolik zážitků, kterých se ve velké
míře zúčastňují celé rodiny, jako
ta naše petrohradská. Škola
nepředstavuje jenom povinnosti
související se vzděláváním, ale
stala se místem radostného
setkávání všech generací, a
proto podívejte se do školy
prostřednictvím fotografií a
posuďte sami, jak to v naší škole
našim dětem úžasně sluší.
MARIE VRÁNOVÁ

TAKTO VYPADALO ZAHÁJENÍ LETOŠNÍHO ŠKOLNÍHO ROKU
V PETROHRADSKÉ ŠKOLE, KDY NOVÍ PRVŇÁČCI OCHUTNALI
DORT V PODOBĚ KNIHY, KTERÝ JIM PŘINESL
PAN MÍSTOSTAROSTA JAKO DÁREK PRO RADOST.
JE SAMOZŘEJMÉ, ŽE SE PODĚLILI I S OSTATNÍMI
SPOLUŽÁKY Z VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ.
PŘEJEME VŠEM DĚTEM A ZAMĚSTNANCŮM NAŠÍ ŠKOLY
KLID A POHODU PŘI PRÁCI, ÚSPĚŠNÉ DNY,
RADOST Z DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ
A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ ČLÁNKY A INFORMACE,
TÝKAJÍCÍ SE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA.
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Zahájení školního roku v ZŠ a MŠ Petrohrad
2. 9. 2013 v 8,00 hod se otevřely
dveře naší školy poprvé v letošním
školním roce pro 17 školáků a 18
předškoláků. Poprvé ve svém
životě vstoupili do školy s taškou na
zádech 4 prvňáčci – 3 holčičky a 1
chlapec. Všechny přítomné – děti,
žáky, rodiče i prarodiče, personál
školy – přivítala ředitelka školy,
starostka a místostarosta Obce
Petrohrad.
Po
slavnostním
představení
prvňáčků a jejich obdarování
knihou a pamětním listem je žáci 4.
ročníku odvedli do jejich nové třídy,
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která je hned vedle třídy mateřské
školy,
kam
ještě
nedávno
směřovaly jejich kroky.
Ve vyzdobené třídě je čekala paní
učitelka, kterou již znají, proto žáčci
neměli
obavy
z nového
a
neznámého prostředí. Nedočkavě
se seznámili s novými pomůckami
a učebnicemi, zažili si první hodinu
vyučování.
Svůj první den ve škole zakončili
„otevřením“ knihy v podobě dortu,
věnovaného místostarostou Obce
Petrohrad. Třídu opouštěli plni
očekávání a nadšení.

Naše škola nás přivítala s novými úpravami. V prvním patře byly staré a
nevyhovující skříně nahrazeny velkou úložnou skříní. Během prázdnin se
vyměnily všechny dveře do budovy za plastové, bylo zrekonstruováno
sociální zařízení pro žáky školy, natřeny schody do patra, vymalováno
přízemí. Na školní zahradě byly natřeny některé herní prvky a opravena
podezdívka plotu. Toto vše se uskutečnilo ve spolupráci s Obcí Petrohrad a
za její velké finanční podpory. Děkuji paní starostce a zaměstnancům Obce
Petrohrad a těším se na další společné zkrášlování školy.

Také děti v mateřské škole čekalo překvapení - nové rozmístění nábytku, malé
hrací koutky, veselé barvy...

Škola - jak ji neznáme
I letos jsme školní rok zahájili adaptačním pobytem. Protože jsme
nezískali dotaci z dotačního programu Prevence rizikového chování
v Ústeckém kraji v roce 2013, zrealizovali jsme pobyt v naší škole od
středy 4. září do pátku 6. září s názvem Škola - jak ji neznáme.
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Cílem bylo napomoci včasné adaptaci žáků ve školním kolektivu, navázání
přátelských vztahů se svými vrstevníky, zrychlení tvorby fungujícího třídního
kolektivu,
vytvoření
vhodných podmínek pro
neformální
spolupráci
mezi žáky navzájem, ale
také mezi žáky a třídní
učitelkou.
Učebnice a pracovní
sešity žáci vyměnili za
spacáky a karimatky,
škola se jim stala na tři
dny domovem.
Hlavní náplní projektu
byly
hry,
které
podpořily u žáků
utváření
pocitů
sounáležitosti
a
bezpečí a rozvíjely
jejich
ochotu
vzájemně si pomáhat,
spolupracovat, řešit
konflikty, respektovat
ostatní. Součástí byla
také vycházka na
kapličku a zříceninu
hradu v Petrohradě,
cestou žáci řešili
připravené úkoly. Pracovali ve skupinách. Stravování bylo zajištěno ve škole
– oběd připravily paní kuchařky, snídaně, svačiny a večeře si žáci připravovali
sami pod dohledem učitelek. Programu se zúčastnili všichni žáci školy a
prožili ve škole příjemné a dobrodružné tři dny a dvě noci.
Podrobněji se můžete s aktivitami projektu Škola - jak ji neznáme seznámit
prostřednictvím fotogalerie školy na www.zspetrohrad.pcsa.cz.
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Protože se tato akce
setkala s velice kladným
ohlasem, rozhodli jsme se
podobným způsobem a
v tomto duchu pokračovat i
nadále. Budeme se tedy
společně s dětmi těšit na
příště, na další adaptační
pobyt a třeba zas i někde
jinde
než
u
nás
v Petrohradě.
Děkuji za přípravu a
realizaci projektu paní
učitelce Mgr. Barboře
Soukupové a Mgr. Monice
Chaloupecké.
Ivana Hůrková
ředitelka školy
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CO SE PŘIPRAVUJE
JIŽ PODRUHÉ
DOBROVOVOLNICKÁ AKCE

72 HODIN

V SOBOTU 12. ŘÍJNA OD 14 HODIN
SRAZ U OBECNÍHO ÚŘADU V PETROHRADĚ
ÚKLID OKOLÍ OBCE
MAMI, BABI, POJĎME SI ČÍST
Čtyřikrát do roka budou mít děti možnost přijít do knihovny také
v sobotu odpoledne. Jedinou podmínkou je, že si s sebou přivedou
někoho dospělého z rodiny, který si s nimi bude číst, vyprávět,
popřípadě kreslit to, co se dozvěděli z knížek. Jak dlouho budou chtít
zůstat v knihovně, záleží pouze na nich. Někdo přijde na hodinu,
někdo na tři, někdo posedí půl hodiny. Děti, které budou
pravidelně navštěvovat naši knihovnu, dostanou
zvláštní kartičku a za každou návštěvu se v ní objeví
razítko. Pokud ještě přijdou v sobotu s někým
dospělým z rodiny, dostanou dvě razítka. Koncem
roku se tato akce vyhodnotí a kartičky návštěvníků
s největším počtem razítek se dostanou do slosování
o pěkné ceny.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU V SOBOTU 19. Října
Od 14 do 17 hodin
Pozor, změna otevírací doby knihovny
Úterý – 16 – 18 hodin
Čtvrtek – zavřeno dočasně do konce prosince 2013
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Obec Petrohrad
pořádá

PODZIMNÍ SETKÁNÍ SE SENIORY
v pátek 15. listopadu od 17 hodin
v pohostinství NA NÁVSI
OBČERSTVENÍ, HUDBA, TANEC
VYSTOUPENÍ ZŠ A MŠ PETROHRAD
VYMĚŇME SI RECEPTY
aneb

PETROHRADSKÁ KUCHAŘKA

SOUČÁSTÍ PROJEKTU, SOUVISEJÍCÍHO S REKONSTRUKCÍ OBECNÍ KNIHOVNY,
JE TAKÉ NÁPAD SHROMÁŽDIT ZAJÍMAVÉ RECEPTY NAŠICH KUCHAŘEK
A KUCHAŘŮ, SBÍRAT JE PO CELÝ ROK BĚHEM VŠECH ROČNÍCH OBDOBÍ
A PAK Z NICH SESTAVIT NAŠI PETROHRADSKOU KUCHAŘKU.
CO K TOMU POTŘEBUJEME?
PŘEDEVŠÍM A HLAVNĚ VAŠE OSVĚDČENÉ A PROVĚŘENÉ RECEPTY,
O KTERÉ SE RÁDI PODĚLÍTE S OSTATNÍMI, A PROTO SE NA VÁS,
MILÉ ČTENÁŘKY A ČTENÁŘI, OBRACÍME S PROSBOU O SPOLUPRÁCI –
VYBÍREJTE A POSÍLEJTE VAŠE RECEPTY A NÁPADY NA MAILOVOU ADRESU:

ucikovaeva@seznam.cz
NEBO JE ODEVZDÁVEJTE V KNIHOVNĚ PŘÍMO SLEČNĚ EVĚ UČÍKOVÉ.
JE MOŽNÉ RECEPTY ZASÍLAT TAKÉ DOPISEM NA ADRESU:

Eva Učíková, 439 85 Petrohrad 150
DO KONCE TOHOTO KALENDÁŘNÍHO ROKU ČEKÁME
NA VAŠE PODZIMNÍ A VÁNOČNÍ RECEPTY.
VELMI SE TĚŠÍME NA SPOLUPRÁCI S VÁMI.
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Návštěva v knihovně

V úterý v půl páté odpoledne jsem
zašla podívat se knihovny. Zajímalo
mě, jak to tam vypadá po
prázdninách. Kolem stolu sedělo
několik maminek se svými dětmi –
prohlížely si knížky, stříhaly, lepily,
kreslily obrázky. Na stole stály
košíčky s nasbíranými listy a
podzimními plody. Knihovna se
proměnila v tvůrčí dílnu a zároveň
se stala místem setkávání. To byl
vlastně jeden ze záměrů tohoto
projektu. Paní Zelenková byla

nadšená touto příležitostí, protože
její nejmladší syn má takto možnost
setkávat se s dětmi. Přišla i
babička, která je ráda mezi lidmi.
Paní Ivana Hečková a Alena
Habrová, které byly zabrány do
práce s papírem, jen potvrdily, že
do knihovny chodí pravidelně
dvakrát týdně. Skutečně bylo
poznat, že je tvořivá práce baví.
Dorazila také paní Vendula
Huschinová vrátit vypůjčené knížky
a vybrat si další.

„Jinak z knihovny mám ohromnou radost. Přidělali mi tam další police,
tak budu muset projít zbytek knih a trochu to roztřídit. Začínají chodit
nové tváře, za to jsem velmi ráda, ale hlavně maminky a babičky s dětmi
knihovnu začínají využívat jako místo setkávání. Nejenže čtou třeba i
hromadně dětem knihy, ale v posledních týdnech si vždy vymyslí
nějakou činnost a pak společně vyrábějí, malují. Domluví se na tématu,
donesou si materiál. Plánuji i na vánoční čas nějakou dílnu v duchu
Vánoc.“
Toto jsou slova petrohradské knihovnice – Evy Učíkové, jejíž nápad
s knihovnou nezůstal jenom snem, ale stal se skutečností, i když málokdo
věřil tomu, že vylepšené a upravené prostředí kulturního místa se stane
doopravdy kulturním a společenským prostorem.
Odcházela jsem s pocitem, že na malé vesnici mají lidé k sobě velmi blízko.
Stačí tak málo – najít si čas, místo a nápady, zvednout se od televize, od
počítače a uvědomit si, že je tolik možností trávení volného času, který
můžeme sdílet s ostatními lidmi.
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ROK 1983
21. – 26. června – Palác kultury v Praze se stal dějištěm významného
mezinárodního jednání Světového shromáždění za mír a život, proti
jaderné válce, kterého se zúčastnilo na 3 625 delegátů ze 132 zemí
celého světa. Shromáždění se konalo v období zostřeného mezinárodně
politického napětí, kdy západní i východní blok soupeřily o vojenskou
převahu, a to i prostřednictvím rozmisťování jaderných zbraní ve střední
Evropě. Na uspořádání shromáždění přispěli občané Československa
(zejm. v rámci „dobrovolně-povinných“ příspěvků na fond solidarity)
částkou 65 mil. Kčs. [5] Z pohledu Československa se jednalo o prestižní
událost, proto byla před konáním shromáždění věnována zvýšená
pozornost úpravě centra Prahy, posíleny byly bezpečnostní hlídky,
dočasně bylo výrazně zlepšeno zásobování. [6] Shromáždění se měli
zájem zúčastnit také představitelé zakázané čs. opozice – hnutí Charta
77. Jejich žádost o účast však nebyla vůbec vyřízena. Členové Charty
zaslali shromáždění alespoň vysvětlující dopis.
24. října – Vlády ČSSR a SSSR přednesly záměr zahájení příprav k
rozmístění sovětských raket operačně taktického účelu na území
Československa.
Oficiálním
důvodem
byla
reakce
na
rozmístění amerických střel s plochou drahou letu Persching 2, a tedy
snaha o udržení rovnováhy sil v Evropě.
31. října – Mezi Mostem a Chomutovem byla po osmi měsících
dokončena výstavba tzv. Ervěnického koridoru – mohutného místy až
190 m vysokého náspu o délce cca 5 km, na který byla přeložena silnice
č. 13 a železniční trať Chomutov – Ústí nad Labem z míst, kam se
postupně rozšiřovala těžební pole hnědouhelných lomů. Do ocelových
rour musel být také přeložen tok řeky Bíliny. V průběhu šest měsíců
trvající akce bylo nutné vytěžit, přemístit do vzdálenosti 6 km a nakupit
na 1 mil. m3 zeminy. Součástí prací bylo i urovnání jílového podloží,
protože se počítalo s postupným sesedáním nově navršeného útvaru.
18. listopadu – Za účasti prezidenta republiky Gustáva Husáka bylo v
Praze při příležitosti stého výročí otevření po 7 let trvající rekonstrukci
znovu zprovozněno Národní divadlo. Provoz divadla byl symbolicky
zahájen představením Smetanovy opery Libuše. Součástí rekonstrukce
byla také výstavba budovy Nové scény sousedící s objektem starého
Národního divadla.
25. listopadu – Na české území byly umístěny ruské rakety středního
doletu jako reakce na aktivitu USA.

Z kroniky obce …

Před 30 lety

Vážení čtenáři, před 30 lety byla naše obec součástí střediskové obce
Kryry. Chci připomenout, čím se tehdy, tj. v roce 1983, v Petrohradě,
Černčicích a Bílenci zabýval občanský výbor pro uvedené tři součásti
Kryr.
V lednu se byla na základě stížností občanů bydlících v bytovkách u
nádraží vytvořena komise, která měla zjistit a sepsat všechny závady
v jednotlivých bytech a domech, aby občanský výbor mohl při
vymáhání oprav argumentovat v Kryrech konkrétními případy.
Dále občané požadovali informaci o stavu projektové přípravy
vodovodu pro Černčice a Petrohrad.
Na únorovém jednání byl předložen plán na práce spojené
s pokácením starých ovocných stromů kolem staré karlovarské silnice
v úseku kolem bytových domů u nádraží a plán výsadby nové zeleně.
Ani jeden z těchto úkolů nebyl vedením obce Kryry do konce roku
splněn.
Zajímavá jsou i zjištění komise občanského výboru o zásobování
zdejších obchodů:
- V obchodech je trvalý nedostatek zeleniny.
- V Petrohradě nevyhovuje skladba dodávaného masa.
- Zboží je často přidělováno a ne dodáváno podle objednávek.
- V pondělí je do obce dodáván jen bílý chléb, o který není mezi
spotřebiteli zájem pro jeho špatnou chuť.
- SD Jednota zásobuje obchod v Petrohradě širším sortimentem
zboží než obchod v Černčicích. Přitom černčický obchod
zásobuje alespoň polovinu obyvatel obce a dále jídelny MŠ a ZŠ.
- Není dostatek piva. Žatecké 10° pivo je navíc nekvalitní.
Na druhé straně bylo zjištěno, že panuje spokojenost s provozem
mandlu, pojízdné čistírny a distribucí propan-butanových lahví.
Sbor pro občanské záležitosti uspořádal besedu pro důchodce
s pohoštěním (60 účastníků), oslavu MDŽ pro důchodkyně (přítomno
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bylo 35 žen a dalším 20 byl dárek k MDŽ doručen členkami sboru).
V rámci přípravy výhledového plánu okresu Louny a rozvoje obce do
roku 2000 byl sestaven občanským výborem seznam požadavků
(podle důležitosti):
1) Vybudování vodovodu pro Petrohrad a Černčice
2) Výstavba víceúčelového kulturního zařízení v nové části
Petrohradu a rekonstrukce sálu Jednoty ve staré části
Petrohradu
3) Vybudování sběrny prádla a šatstva pro prádelnu a čistírnu a
skladu pro výměnu propan-butanových lahví a postupně
v budovaném objektu soustředit i další služby
4) Modernizovat bytové jednotky v bytových domech u nádraží
5) V budově občanského výboru zřídit ordinaci obvodního lékaře
Pamětníci si mohou z tohoto stručného výtahu z dokumentů archivu
obce porovnat, co a jak bylo splněno a na co se kladl důraz před 30
lety a jak se na rozvoj obce díváme dnes.
RNDr. Václav Špilar, kronikář

Obec Petrohrad

Usnesení

z 28. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 9. září 2013
01/28/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/28/2013 Zastupitelstvo obce uvolňuje k prodeji parcelu č. 835/2 v k.ú. Petrohrad.
03/28/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr směny p.č. 831/1, 819/4 a 819/5
v k.ú. Petrohrad za parcely p.č. 1333 a 1335 v k.ú. Petrohrad.
04/28/2013 Zastupitelstvo obce Petrohrad bere na vědomí přijetí dotace na oprav
u výklenkové kaple v Bílenci a souhlasí s podpisem smlouvy mezi KÚÚK
a Obcí Petrohrad.
05/28/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje podpis smlouvy s firmou Helifix CZ s.r.o.,
IČO: 64050432 na opravu výklenkové kaple v Bílenci do výše 180.000,-Kč.
06/28/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 a č. 5.
07/28/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje převod stavby Vodovod Petrohrad 1.stavba –
2. etapa do majetku SVS a.s. a pověřuje starostku obce podpisem smluv
a jejich dodatků.
08/28/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy i zřízení věcného břemene
č. IV-12- 4010048/B/003 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
09/28/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby č. IV-124012174/VB/001 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

JitkaDondová
starostka Obce Petrohrad

Pořádek dělá přátele
Čeradická 1014, 438 01 Žatec

Sběrová sobota v obci Petrohrad, Bílenec,
Černčice
Ve spolupráci s OÚ Petrohrad bude ve Vaší obci
dne 19.10.2013
provedena sběrová sobota nebezpečného, objemného odpadu
a elektroodpadu se zaměřením na tyto druhy odpadu.
Nebezpečný odpad:
Objemný odpad:

lednice, televizory, nádoby od barev a olejů,
zářivky, znečištěné textilie od olejů, olejové
filtry, oleje, barvy, olověné akumulátory ...
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.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v září 2013

Kail Walter – Petrohrad
Jandová Marie – Petrohrad
Schröckingerová Milena – Petrohrad
Domabylová Anna – Černčice
Míka Josef – Černčice
Chaloupek Josef – Petrohrad
Lauterbachová Emílie – Petrohrad
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