3/ 2014

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

Milé čtenářky a milí čtenáři,
…a opět je tu jaro. Podle
astronomického kalendáře má
trvat tři měsíce, vždy to tak bylo
a snad to tak vždy bude. Přesto
je tu jeden paradoxní jev, na
který se málokdo těší, málokdo
ho chápe a málokdo ho dokáže
přesně vysvětlit. Jakmile se o
tomto jevu začne mluvit
v souvislosti s hodinami a s tím,
zda se posuneme dopředu či
dozadu, zda si pospíme či náš
spánek bude zkrácen, tak se
v první chvíli obvykle nacházíme
ve zmatku, přestože tento jev
nás provází již řadu let a vypadá
to, že nás zatím nechce opustit.
Doufám,
že
jste
všichni
pochopili, že mám na mysli
takzvaný letní čas.
Je jaro a my už máme letní čas
trvající do podzimu. Posuneme
se o hodinu vpřed, to znamená,
že o tuto hodinu v tomto
konkrétním čase přijdeme.
Prostě ji jen tak v této chvíli
ztratíme, aby nám potom, na
konci října, byla opět vrácena.
Kam ta naše hodina, těch
šedesát minut zmizí, kde je
uložena a kde se nacházejí
1/

všechny tyto hodiny všech lidí,
žijících v letním čase již na jaře?
Otázka zní jako námět pro sci-fi
příběh, ale zkuste se zamyslet
nad tím, co pro vás tento časový
úsek znamená. Co všechno se
dá udělat za šedesát minut?
Kam dojdeme či dojedeme? Co
poznáme a oč přijdeme, co
najdeme, nebo naopak již
nenajdeme?
Co letního provádíme v letním
čase? Můžeme mít pocit delšího
dne, protože slunce zapadá
později, ale ráno je naopak větší
tma. Je sedm, ale podle slunce
šest – říkáme si často, abychom
se v tom vyznali. Kdyby se
probudili naši dávní předkové,
jejichž životní rytmus se řídil
hlavně sluncem, asi by se velmi
divili
nápadům
moderní
civilizace. Máme štěstí, že
předkové nám již do ničeho
mluvit
nemohou,
a
tak
nebudeme
plakat
nad
ztracenou hodinou, protože
člověk často v životě může
ztratit ještě mnohem víc než tu
jednu jedinou.
Marie Vránová

V pátek 7. března se v Petrohradě konal tradiční
OBECNÍ BÁL.
O jeho slavnostní zahájení se postaraly kryrské mažoretky.
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Půlnočním překvapením obohatily program plesu
bílenecké tanečnice – tentokrát v rytmu cikánských melodií,
doprovázené primášem Petrem Kuncem.
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Návštěvníci se dobře bavili až do úplného závěru, a tak v pořadí sedmý bál
určitě patří k dalším vydařeným akcím, které již mají v naší obci svou tradici.

----------------------------------------------------------------------

Turnaj O putovní pohár starostky obce

V pátek 21. 3. 2014 se uskutečnil další turnaj ve stolním tenise
O putovní pohár starostky obce Petrohrad. V letošním roce své prvenství
neobhájil minulý vítěz Lukáš Halámek, jelikož byl nemocný a nemohl se turnaje
zúčastnit. Přejeme mu touto cestou brzké uzdravení a doufáme, že při
podzimním utkání nebude chybět. Utkání se zúčastnilo 8 mužů. Byl to
povedený turnaj, plný dobré nálady, fair play hry.
1. místo - Petr Hejda
2. místo – Martin Poliak
3. místo – Zoltán Karász
4. místo – Radek Scheiner ( Šrek)
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DRUŽINOVÉ OLYMPIJSKÉ HRY

Žáci školní družiny ZŠ Petrohrad si uspořádali olympijské minihry, byli
inspirováni XXII. ZOH v Soči.
Olympiáda probíhala ve dnech 12. 2. 2014 - 26. 2. 2014 (s výjimkou jarních
prázdnin) a zúčastnilo se jí celkem 17 žáků, kteří byli rozděleni do 3. kategorií:
1. kategorie - žáci a žákyně 1. a 2. třídy
2. kategorie - žákyně 3. a 4. třídy
3. kategorie - žáci 3. a 4. třídy
Disciplíny nebyly jen sportovní (běh na 15 m, skok z místa, hod na cíl, skákání
přes švihadlo) ale i zábavné (stolní hra-pexeso, stoj na jedné noze, stavba
komínu z dřevěných kostiček), to proto, aby mohl vyhrát každý. Během celé
olympiády byla skvělá sportovní nálada, žáci doma sledovali skutečnou
olympiádu v televizi a odpoledne prověřovali své schopnosti a znalosti ve školní
družině. Velká diskuze se vedla u tabulky s průběžnými výsledky, kde si žáci
porovnávali své výkony.
Slavnostní ukončení družinových olympijských her proběhlo ve středu 26. 2.
2014, kdy vystoupili na stupně vítězů ti nejlepší, převzali diplomy, drobné dárky
a radostí i uronili několik slziček. Všichni soutěžící obdrželi také diplom,
nafukovací balónek a bonbón za odvahu, zapojení, vytrvalost a chuť si
zasportovat.
Věra Sokolová
vychovatelka školní družiny
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Co se připravuje v knihovně
Čtení s Boženou Němcovou
V sobotu 5. 4. 2014 od 14 hodin
chystáme již druhým rokem vzdělávací
akci v místní knihovně, která bude
určena dětem od 5 do 12 let. V minulém
roce jsme se zaměřili na četbu z knih od
známého autora Andersena. V letošním roce
jsme vybrali literaturu od spisovatelky Boženy Němcové. Děti budou
číst, plnit úkoly, vytvářet výtvarné koláže. Po skončení vzdělávací části
se skupiny vydají hledat poklad a v závěru je bude čekat táborák.
Předpokládaný konec bude mezi 17 – 18 hodinou.
Děti, kterých se akce týká, dostanou pozvánky.
Těšíme se na účast a věříme, že se odpoledne vydaří stejně jako
v loňském roce.

Velikonoční tvoření v knihovně
V pátek 11. 4. 2014 připravujeme Velikonoční tvoření v místní
knihovně, které je určeno pouze pro dospělé.
Akce bude začínat v 17 hodin. Pod vedením zkušené aranžérky
Venuše Huschinové si budete moci vyrobit velikonoční a jarní
dekorace. Základní materiál bude k dispozici.
Těšíme se na Vaši účast.
Eva Učíková, knihovnice
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Co se připravuje v obci
ZŠ a MŠ Petrohrad ve spolupráci s Obcí Petrohrad
zve na

SLAVNOSTNÍ ZALOŽENÍ OKRASNÉ
ŠKOLNÍ ZAHRADY
ve středu 9. dubna od 15.30 hodin
PROGRAM:
každé dítě se svými rodiči
zasadí jeden strom,
označí svým jménem,
a tak v naší obci poroste o padesát stromů více.
PŘIJĎTE SE PODÍVAT.

Kulturní komise Obce Petrohrad
pořádá

SVÁTEK PETROHRADSKÝCH
ČARODĚJNIC
V NEDĚLI 4. KVĚTNA OD 14 HODIN
NA HŘIŠTI TJ SOKOL PETROHRAD
TRADIČNÍ PROGRAM
VZÍT SI S SEBOU KOŠTĚ
A DOBRÉ BOTY,
TU NEJLEPŠÍ NÁLADU
A VŠECHNY PŘÍBUZNÉ
A ZNÁMÉ.
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PŘEDNÁŠKA O PTACTVU
V tělocvičně školy proběhla dne 6. 3. 2014 pro děti
z MŠ a žáky ZŠ zajímavá přednáška spojená
s ukázkou ptactva.
Děti se seznámily s poštolkou obecnou,
kánětem, orlem nebo s jednou z nejmenších sov
– sovou pálenou. Tato sova dětem i zatancovala,
což mělo u dětí úspěch. Tancoval i vzácný
papoušek kakadu. Děti mohly některé ptáky
samy zkusit přenést a seznámily se s jejich
charakteristickými znaky.
Závěrem děti shlédly několik kouzel, nad kterými žasly, a tak se
děkovalo obrovským potleskem.

POSTAV S NÁMI
LEGOMĚSTO NA VESNICI

Mgr. Monika Chaloupecká

Ve dnech 30. 4. – 3. 5. 2014 proběhne v ZŠ
a MŠ Petrohrad akce, kterou pořádá Církev
Bratrská v Rakovníku, „Postav s námi
Legoměsto na vesnici“. Během 3 dnů
postaví děti ve věku 6 – 11 let báječné
legové městečko, kde nechybí železnice s vláčky, které opravdu jezdí,
letiště s dopravními letadly, policejní stanice či fotbalové hřiště a
mnoho dalšího. To, jak město bude vypadat, je jen a jen na jejich
stavitelích – dětech, které se legoprojektu „Postav s námi město na
vesnici“ zúčastní. Součástí legoprojektu je podpora dětské kreativity a
ukázání na důležité životní principy prostřednictvím příběhů z Bible.
Veřejnost bude moci shlédnout legové městečko v sobotu v 10.00
v budově školy. Všichni jste srdečně zváni.
Mgr. Barbora Soukupová

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
24. DUBNA 2014
OD 14 DO 16 HODIN
9/

Sběrová sobota v obci Petrohrad,
Bílenec, Černčice
Ve spolupráci s OÚ Petrohrad bude ve Vaší obci
dne 3. 5. 2014
provedena sběrová sobota
nebezpečného, objemného odpadu
a elektroodpadu
se zaměřením na tyto druhy odpadu.
Nebezpečný odpad:

lednice, televizory, nádoby od barev a olejů, zářivky,
znečištěné textilie od olejů, olejové filtry, oleje, barvy,
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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Z kroniky obce …
Před třiceti lety
V tomto příspěvku z dějin naší obce se budu věnovat dění v obci před třiceti
lety tedy v roce 1984.

Rok 1984 byl jedním z těch, kdy
Petrohrad, Černčice a Bílenec
byly spravovány střediskovým
Místním národním výborem
v Kryrech. Běžný život občanů
byl
spoluřízen
občanským
výborem v Petrohradě, který
měl sídlo v budově, v níž je dnes
obecní úřad.
V této budově byla i dětská
lékařská poradna pro malé děti.
Do poradny dojížděl dětský
lékař jedenkrát za 14 dnů.
Mimo
to
byly
prostory
využívány i Osvětovou besedou
Petrohrad, kterou vedla paní
Marie
Vránová.
Činnost
Osvětové besedy se zaměřovala
hlavně na děti a mládež.
Pracoval zde divadelní kroužek,
výtvarný kroužek a kroužek
fotografování.
Během roku byla v zasedací
místnosti pořádána výstava
hub,
kterou
pořádal
mykologický kroužek
Střediskového kulturního
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zařízení z Kryr pod vedením
pana
Augustina
Hermana
z Černčic.
V rámci
oslav
Mezinárodního dne dětí se pro
děti z obce uspořádalo na sále
v zámku představení skupiny
pražských herců v čele se
Štěpánkou Haničincovou.
Občané Černčic a nové části
Petrohradu oslavili dne 12.
března
průvodem
masek
ukončení masopustu.
Socha sv. Wolfganga před
zámeckou kaplí byla v roce
1984 restaurována. Bohužel
byla krátce nato opět poničena.
Rok 1984 byl i rokem, ve
kterém probíhaly v naší obci
důležité stavby a stavební
úpravy. Pod hrází Finklova
rybníka
byla
provedena
demolice
zbytků
Finklova
mlýna, aby se uvolnilo místo
pro stavbu čerpací stanice
závlahového
systému
pro
chmelnice. (Dnes v této budově
má své útočiště myslivecké
sdružení.)

U
nádraží
v Petrohradě
pokračovala
výstavba
pracovního tábora pro vězně,
kteří zde po dokončení této
stavby
pracovali
na
demontážích starých kolejových
polí.
Státní statek Lubenec v červnu
zahájil v Černčicích stavbu čtyř
montovaných rodinných domků
pro své zaměstnance.
Z hlediska historie obce je
důležité i datum 1. září 1984.
V tento den bylo požárem

zničeno historicky cenné sídlo
bývalé hospodářské správy
Černínského panství naproti
zámku. Zbytky budovy jsou
zakonzervovány a jsou dodnes
součástí
západního
křídla
hospodářského dvora u zámku.
V roce
1984
pokračovala
devastace historické budovy
petrohradské školy. Orgány
střediskové obce Kryry předaly
školní
budovu
k užívání
Socialistickému svazu mládeže,
ale nestaraly se o její údržbu.
RNDr. Václav Špilar, kronikář

ČESKO SVÍTÍ MODŘE – petrohradská zumba pod vedením paní Evy
Janoušové se připojuje k lidem, kteří si 2. dubna připomínají
problematiku autismu modrou barvou, která je celosvětovou barvou
komunikace, s níž mají lidé s poruchou autistického spektra největší
problém. Není to žádná oslava, žádné prázdné gesto – je to výraz
pochopení a oznámení, že my víme…ŽIJÍ MEZI NÁMI.
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Obec Petrohrad

Usnesení

z 33. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 10. března 2014
01/33/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl
předložen starostkou.

02/33/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění části parc.č. 608/6,
části parc.č. 630, části parc.č. 634/1, části parc.č. 622/3 a
části parcely č. 636 v k.ú. Petrohrad k prodeji, veškeré
náklady související s prodejem hradí kupující.

03/33/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části parcely č. 45/1
v k.ú. Bílenec dle zákresu manželům Miroslavu a Liběně
Leiberovým.

04/33/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění parcely č. 930/2 v k.ú.
Bílenec k prodeji.

05/33/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění parcely č. 685 v k.ú.
Černčice u Petrohradu k prodeji.

06/33/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup materiálu dle
poptávkového řízení – oplocení pozemku ZŠ od firmy
Stavebniny Vrána STAMAT s.r.o. za nabídkovou cenu
30.873,-Kč.

07/33/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání vypracování studie
proveditelnosti včetně projektové dokumentace na akci
„Stavba chodníku v obci Petrohrad“ firmě Design Projekt
Žatec v ceně do 25.000,-Kč.

08/33/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje zadání vypracování studie
proveditelnosti včetně projektové dokumentace na akci
„Stavba chodníku, před Obecním úřadem Petrohrad na p.p.č.
843/1“ firmě Design Projekt Žatec v ceně do 25.000,-Kč.

09/33/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření pojistné smlouvy
s DAS, pojišťovnou právní ochrany a.s. a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.

10/33/2014

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního
příspěvku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

11/33/2014

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního
příspěvku na činnost Základní kynologické organizace Kryry.

12/33/2014

Zastupitelstvo obce neschvaluje vypracování pasportu
místních komunikací a pasportu a projektu dopravního
značení Obce Petrohrad firmou HPN Projekt s.r.o.

Obec Petrohrad

Usnesení

z 6. mimořádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 26. března 2014
01/6M/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl
předložen starostkou.

02/6M/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nového zahradního
traktůrku zn.StigaEstate 7122 HWS v ceně do 95.000,-Kč.

Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

JitkaDondová
starostka Obce Petrohrad
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v březnu 2014

Bočková Jaroslava – Petrohrad
Pouvová Alena – Bílenec
Moláčková Marie – Petrohrad
Jechová Věra – Petrohrad
Macek František – Petrohrad
Žaludová Erika – Bílenec
Ptáková Drahoslava – Petrohrad
Exner Jiří – Petrohrad
Jurča František – Černčice
Vávrová Hana – Petrohrad
MUDr.Zdeňka Sosnová – Petrohrad

__________________________________________________________
LUNARIA, měsíčník Obce Petrohrad
Redakce: Marie Vránová, Ivana Hůrková, Eva Učíková, Lada Tomanová
Adresa: Obecní úřad Petrohrad, Petrohrad 146, 439 85
Kontakty: tel./fax : 415 219 020 e-mail: obec.petrohrad@iol.cz

lunaria.petrohrad@seznam.cz

