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Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 10,- Kč

Milé čtenářky a milí čtenáři,
letošní dvojčíslo vychází poněkud
dříve než v minulých letech, kdy se
tak většinou stává v souvislosti
s časovou nepřízní závěru školního
roku. Tentokrát byl důvodem úraz,
po němž následoval pobyt
v nemocnici v době, kdy většinou
dokončuji Lunarii a odesílám
k vydání.
Najednou musí jít určité záležitosti
stranou - zaměstnání, organizace
tradičních akcí v obci, sezení u
počítače, ale také běžné domácí
práce – a místo toho člověk musí
spoléhat na pomoc a péči druhých.
Čas jakoby se zastaví – zmizí
starosti související s obvyklými
každodenními činnostmi z doby,
kdy zdraví bylo v pořádku, a člověk
uvažuje o tom, kam postavit berle,
aby byly v případě potřeby co
nejblíže, jak se co nejúsporněji
pohybovat po bytě, jak sejít
bezpečně ze schodů.
Pokud je někdo nablízku, stačí
požádat o pomoc, ale jakmile
zůstane doma sám, musí vymyslet
co
nejlepší
systém
svého
fungování, problémem se tak stává
obyčejná maličkost, jako například
jak přenést hrnek s čajem
z kuchyně do pokoje.
Nová situace přináší nové a nové

zkušenosti. Však to znáte – člověk
si náhle uvědomí, co je v životě
nejvíce důležité a podstatné, má
najednou více času a prostoru
vnímat detaily svého života a svého
okolí a určitě se zamýšlí nad tím, co
mu je novou situací sdělováno.
Pokud chce, člověk odpověď brzy
najde. Není třeba si zoufat nad pěti
týdny strávenými s berlemi, protože
tento čas přinesl také mnoho
pozitivního – klid, odpočinek,
relaxaci, radost z uzdravování,
z každého dalšího kroku bez bolesti
a nakonec příjemný pocit z péče,
která je pacientovi věnována
v nemocnici, ale potom i doma
v rodinném prostředí.
V našem životě se přihodí ledacos,
ale pokud to směřuje k něčemu
lepšímu, je třeba to uložit do paměti
jako velmi pozitivní zkušenost,
nepřemýšlet, jak se nám to stalo,
ale především proč k tomu došlo.
Já to tak vnímám, protože i přes
okno jsem mohla pozorovat jaro,
poslouchat zpěv ptactva a radovat
se z prvních kroků po zahradě.
Věci, dříve zcela běžné, se náhle
stanou neskutečným zázrakem, a
to je mnohdy důvod, proč se nám
přihodí právě to, co se přihodilo.
Marie Vránová
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PETROHRADSKÁ KAPLIČKA MNOHOKRÁT JINAK
ANEB FANTAZIE A ŠIKOVNÉ RUCE CUKRÁŘEK
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Cukrářská soutěž
Cukrářská soutěž se uskutečnila 2. 4. 2014 v Jesenici u Rakovníka.
Akce je součástí příprav obnovy naučné stezky Jesenicko, proto
motivem soutěžních výrobků byla petrohradská kaple Všech svatých a
jesenický viklan.
Pod názvem ,,Jesenicko. Za odměnu.‘‘ ji vyhlásilo Město Jesenice
společně s Obcí Petrohrad. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích,
v první mezi sebou soutěžily žačky ISŠ Jesenice, mladé dámy, které se
v Jesenicích učí na cukráře. Druhá kategorie byla pro veřejnost, mohli se
přihlásit dobrovolní neprofesionální cukráři, kteří svou práci mají rádi a
nebojí se předvést ji ostatním.
Z Petrohradu do Jesenice putovalo pět skvělých soutěžních výrobků. Co
se hodnotilo? Nápad, estetický vzhled, chuť a prezentace výrobku. Že
se Petrohrad nemusí za svou práci stydět, ukázalo umístění na všech
třech prvních příčkách.
První místo získala Jana Zemanová - výrobek s č. 006, druhé místo
obsadila Zuzka Dondová s číslem 005 a třetí stupínek patřil Ivaně
Hečkové – výrobek s číslem 003. Pochvalu za pěknou a chutnou
prezentaci si zaslouží i Pavlína Pekarčíková a Karolínka Zajícová, které
také přispěly svým dílem do soutěže.
Je škoda, že první místo nemohly obsadit všechny výrobky, protože byly
opravdu skvělé nejenom vzhledem, ale i chutí.
Děkuji všem za krásnou prezentaci naší obce.
Jitka Dondová, starostka

Vítězná práce paní Jany Zemanové
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Paní Zemanová a Zuzka Dondová
přebírají svá ocenění.
Přírodní park Jesenicko
Přírodní park Jesenicko na západě okresu Rakovník zasahuje i na okresy Louny
a Plzeň - sever. Pro svoji klidnou, vyváženou krajinu a přírodní zajímavosti bylo
Jesenicko vyhlášeno nejprve klidovou oblastí (v roce 1987), později přírodním
parkem (1994).
Jesenicko je kus malebné, klidné, harmonické, převážně zalesněné krajiny
s rybníky a zelenými údolími, bizarními skalními útvary, malebnými zatopenými
lůmky, mokřady a historicky pozoruhodnými vesničkami. Území má velkou
estetickou a krajinářskou hodnotu.
Od Rakovníka se Jesenicko jeví jako lem zalesněných pahorků nad Rakovnickou
kotlinou, od karlovarské silnice jsou vidět scenérie romantických vrchů v okolí
Petrohradu. Na západě se za polnatou nížinou zvedá zalesněná okrajová hrana
Rabštejnské pahorkatiny. Jesenicko je ostrovem uprostřed zemědělské krajiny.
Naučná stezka Jesenicko

Délka: 15 km
Charakteristika: středně náročná trasa, vhodná na pěší turistiku nebo
na horská kola. Stezka má 13 přírodovědných a kulturně historických zastávek.
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Čtení s Boženou Němcovou
Již druhý rok se v naší knihovně
konalo společné čtení. V letošním
roce jsme se zaměřili na pohádky od
Boženy Němcové. Akce byla určena
pro děti od 5 do 12 let.
Na začátku všichni zúčastnění měli
možnost setkat se spisovatelkou
Boženou Němcovou, kterou ztvárnil
můj skvělý pomocník Jiří Vrána. Ten
seznámil děti s průběhem celého
odpoledne. Poté byly děti rozděleny
do tří skupin.
Jedna skupina četla pohádku Čert a
Káča, druhá O perníkové chaloupce
a třetí Princ Bajaja. Vedoucí skupin si
pro děti připravili nejrůznější úkoly,
hádanky, výtvarné a pracovní
činnosti.
Po skončení aktivit v budově
obecního úřadu se každý tým
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vypravil hledat poklad. Jen jedno
jediné mužstvo zabloudilo, ale
ostatní se je vydali aktivně hledat a
dopadlo vše tak, jak má.
Po zhodnocení akce měly děti další
možnost - malování na obličej a
opékání uzeniny. Po sedmnácté
hodině si začali rodiče vyzvedávat
své ratolesti a my si oddychli, že se
nikomu nic nestalo a dopadlo vše
podle našich představ.
Velký dík za pomoc s organizací patří
Jirkovi Vránovi, Viktorovi Kavalovi,
Karlu Vávrovi, Martině Charvátové,
Veronice Učíkové, Ivaně Hečkové.
Samozřejmě také zaměstnancům
obecního úřadu za zakoupení cen,
občerstvení a konečném úklidu po
akci.
Eva Učíková, knihovnice
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DIVADLO VE ŠKOLE
Dne 17. 3. k nám do školičky
opět
zavítalo
divadlo.
Tentokráte to bylo "Divadlo
kolem" z Karlových Varů.
Do představení, které neslo
název "Cestování na severní
pól", se naši žáci z mateřské i
základní školy zapojili s velkým
nadšením.
Zpočátku "pluli lodí", poté
oblečeni v slušivé námořnické
oblečky byli pasováni do role
plavčíků, rybáře a kapitána.
Každý plnil svůj úkol, kapitán
měl na starosti kormidlo,
plavčík zachraňoval tonoucí a
námořník - rybář se staral o
potravu, lovil rybičky. Cestou
potkali velrybu, po přistání a při
stopování za sněžným mužem
pak obyvatelku severní země,

Eskymačku. A díky ní se děti
seznámily s životem a krásami
Grónské země, jaká obydlí
obývají
Eskymáci,
jací
živočichové zde žijí. Děti podle
stop srovnávaly a určovaly
jednotlivá zvířata zde žijící, lišku
polární,
polárního
zajíce,
polárního racka, tuleně a
nakonec i ledního medvěda.
Celým programem zněly moc
hezké,
melodicky
líbivé
písničky. Děti nejen hrály,
zpívaly, ale zapojily se i do
soutěží, např. kdo se co
nejrychleji
oblékne
do
eskymáckého oblečení.
Na závěr cesty na severní pól
jsme na vrcholku společně
umístili vlajku České republiky.
Mgr. Zuzana Höbeltová

NÁVŠTĚVA U HASIČŮ
V pátek 28. 3. 2014 i přes nepřízeň počasí navštívily děti ze ZŠ a MŠ
Petrohrad místní hasičskou zbrojnici.
Už z dálky jsme slyšeli houkání hasičských vozů, přivítal nás p. Radek
Scheiner a dále se nám věnoval p. Martin Poliak a p. Martin Zelenka.
Hasiči přitahují pozornost a zájem hlavně nejmenších dětí, je to jedno
z vysněných povolání dětského věku. Exkurzi jsme zahájili v klubovně,
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kde se děti nasvačily a potom si prohlédly menší výstavku
historického vybavení hasičů. Zde děti viděly starodávný dřevěný
hasičský povoz, hadice, oblečení a vybavení hasičů z dřívější doby,
různé trofeje.
Děti si dále prohlédly vybavení hasičárny, výzbroj hasičů, kterou
využívají při zásahu nebo na soutěžích, vyprošťovací zařízení,
elektrocentrálu, vybavení k první pomoci, hadice, pumpu, žebříky,
stříkací děla a především dva hasičské automobily. Zpestřením celé
exkurze bylo, že si děti mohly vyzkoušet hasičskou přilbu a také jak se
sedí v takovém hasičském autě, což mělo u dětí největší úspěch.
Exkurze měla také preventivně výchovný charakter, protože
předcházení nebezpečí požáru, varování před hrami s ohněm, nebo
co dělat v případě ohrožení, je nezbytné předávat dětem již od útlého
věku. Z dotazů a odpovědí dětí bylo zřejmé, že většina z nich má
bohaté poznatky o práci hasičů a požární ochraně.
Všem dětem se návštěva u hasičů moc líbila, společně s učitelkami
dobrovolným hasičům poděkovaly a ti je odměnili sladkou dobrůtkou.
Věra Sokolová, vychovatelka
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SLAVNOSTNÍ ZALOŽENÍ OKRASNÉ ZAHRADY
ANEB ZASAĎ SI SVŮJ STROM
Jsou starší než lidstvo, obývají
planetu Zemi od pradávna,
neumíme, nechceme a nemůžeme
bez nich žít, jsou součástí krajiny a
našeho života. Přesto jejich
množství
ubývá
–
z řady
nejrůznějších důvodů – a snad
proto nám je smutno, když padají
k zemi, když mizí celé aleje podél
cest, když vykácí se les. Naopak
pociťujeme hlubokou radost, když
do čerstvě vykopané jámy vložíme
malý proutek, zahrneme zeminou,
zalijeme a pak pozorujeme, jak raší
první lístky, jak se tvoří koruna, jak
mohutní kmen, jak se projevuje síla
života – nejen pro nás v této chvíli,
ale především pro následující
generace, které přijdou po nás a
převezmou péči o krajinu, o svět a
také o ně, o stromy.
Tuto možnost dostaly děti naší
obce při příležitosti založení
okrasné zahrady ve škole. Již
v minulém volebním období byl
škole přidělen nový pozemek se
záměrem vytvořit krásné místo
k odpočinku, relaxaci, k pobytu
venku, na slunci a na trávě,
uprostřed krajiny naší vesnice. Již
tehdy se zrodil nápad, aby si každé
dítě zasadilo svůj strom, o který
bude pečovat, který poroste s ním a

který bude označen jeho jménem.
K realizaci tohoto záměru došlo ve
středu 9. dubna odpoledne. Sešli se
děti, rodiče, pedagogové a zástupci
obce. Děti ze školy i ze školky
zahájily slavnost vystoupením, kde
zpívaly o stromech, tančily a
předváděly, jak strom roste ze
semínka, mohutní a pak nám slouží
také po svém pokácení.
Děti dostaly malý stromek, našly si
místo označené svým jménem a do
připravené jámy spolu s rodiči
zasadily lípu. Místní hasiči přijeli
s vodou, stromky se zalily a děti
s pocitem velké zodpovědnosti a
radosti ze správně splněného úkolu
se těší na to, jak se budou o
stromky starat. Každý den je
mohou zkontrolovat, zda jsou
v pořádku.
V keramické dílně Psychiatrické
léčebny v Petrohradě se vyrábějí
tabulky se jménem dětí a věřte, že
zastavit se po mnoha letech u
stromu, který je označen jménem
toho, kdo ho zasadil a pečoval o
něj, bude určitě nádherný pocit.
Našim dětem to přejeme a věříme,
že okrasná zahrada bude každým
rokem o něco krásnější, že se v ní
objeví vždy něco nového a že bude
plnit svůj původní záměr.
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Z kroniky obce …
Nové materiály o historii Petrohradu, Černčic a Bílence
„Kronikářský“ příspěvek v tomto čísle Lunarie je pro naše čtenáře spíše
informativní. Po delším jednání se podařilo získat přístup k řadě materiálů,
které se týkají historie našich obcí od středověku a dále historie z období
2. světové války a období v prvních letech po ní.

Ve čtvrtek 24. dubna 2014 jsem
společně s Jiřím Bláhou, po
předchozí dohodě s vedením
správy
archivu,
navštívil
bavorské město Kronach, kde
jsou tyto materiály uloženy.
Protože
moje
hovorová
němčina není na patřičné
úrovni, doprovázela nás i moje
dcera, která v Německu působí
jako pedagog na gymnáziu.
Měli jsme možnost nahlédnout
do řady archivních materiálů,
které se týkají Petrohradu,
Černčic a také Bílence. Část
materiálů
jsme
mohli
ofotografovat. Další materiály
nám byly předány na DVD či
zapůjčeny.
Většina informací je vázána na
Bílenec a jeho historii, získali
jsme nové informace o životě
v Černčicích a v Petrohradě
v období první republiky.
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Po
zpracování
získaných
materiálů
budete,
vážení
čtenáři,
postupně
s jejich
obsahem seznamováni.
Pro mne jako kronikáře jsou
důležité také dokumenty psané
česky i německy z období konce
první republiky, z doby před a
po Mnichovské dohodě a
materiály z období 2. světové
války a z doby krátce po ní. O
uvedených
časech
chybí
v obecní kronice podrobnější
informace.
Prohlédli jsme si i muzejní
exponáty a fotografie týkající se
obcí Podbořanska a Jesenicka.
Jedná se z valné části o věci
pocházející
z darů
či
pozůstalostí Němců, kteří byli
po 2. válce odsunuti z Čech do
Bavorska.
Nyní mně začíná období na
roztřídění získaných materiálů a

zveřejnění důležitých informací
občanům naší obce. Počítám, že
první výsledky této práce se
objeví na stránkách Lunarie
v srpnu nebo v září 2014.
Důležité je, že jsme získali
možnost
čerpání
dalších
dokumentů z města Kronachu i
z dalších podobných zdrojů

v německy mluvících zemí.
K mému překvapení jsme získali
i kopii dokumentu, o jehož
existenci jsem věděl od řady lidí
již více než 35 let, ale který není
v archivech
v ČR
a
byl
považován za zničený nebo
ztracený.
RNDr. Václav Špilar, kronikář

V červnu 2012 se uskutečnil zájezd žáků ZŠ Kryry a zástupců města do
Německa - na pozvání pana prof. Haralda Richtera, který do odsunu žil
v Kryrech. Prvním navštíveným místem bylo město KRONACH. Zde je krátká
ukázka z vyprávění jedné z účastnic zájezdu:
Kolem poledne jsme dorazili do Kronachu, krásného městečka, kterému na
samém vrcholu kopce vévodí stejnojmenná pevnost. Vystoupili jsme z autobusu
a zamířili rovnou k muzeu, které se skládá ze tří místností, jež jsou zaměřeny na
historii Kryr a jejich okolí, převážně Podbořanska.
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XXII. Zahradní slavnost
V SOBOTU 14. ČERVNA
V AREÁLU PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY PETROHRAD

HLAVNÍ PROGRAM
(pódium na nádvoří)
10:00 – Kryrské mažoretky a soubor Venuše
10:20 – Úvodní slovo zástupců kraje, obce a léčebny
10:30 – Jazz Revue
11:30 – Ponožky pana Semtamťuka
12:30 – Pavel Dobeš
13:30 – ABBA Stars revival
14:30 – Petr Kolář s kapelou
15:30 – Straňanka
DOPROVODNÝ PROGRAM
Divadlo Pod kapličkou (zahradní domek)
Modulové kolejiště železničních modelářů z Jesenice (Špýchar – budova C)
Skákací hrad (malé hřiště)
Jízda na koni, výstava aut, střelba z luku a kuše (velká louka)
Prodej výrobků pracovní terapie (nádvoří)
Vstup dobrovolný / Občerstvení k zakoupení v areálu
15/

MÁJ V NAŠÍ OBCI
Nejkrásnější měsíc v roce začíná
v Petrohradě podobně jako
v řadě dalších vesnic a obcí
tradičním stavěním májky na
návsi. Této události se každým
rokem zúčastňují mladí i starší,
celé rodiny i s dětmi, všichni se
nějakým způsobem podílejí na
přípravě, zdobení a vztyčení
májky a pak rádi zůstávají ve
společnosti ostatních, protože
opět je to další příležitost, kdy
se lidé mohou sejít a popovídat
si.
Děti mají navíc možnost hrát si
na dětském hřišti a zatím
netuší, že za pár let se o
pokračování této vesnické
tradice bude starat právě jejich

generace.
Anebo
možná
nebude, kdo ví…
Zatím je tato tradice v naší obci
díky
řadě
aktivních
lidí
udržována a loni dokonce po
mnoha letech byla doplněna
obnovením staročeských májů,
které se letos uskuteční
podruhé.
Zdali
budou
pokračovat
ještě
v dalších
letech, bude záležet především
na
generaci
mladých
a
svobodných, protože tak to má
správně
být.
Současní
organizátoři předvedli, jak se
staročeské
máje
mohou
připravovat a jak mají probíhat.
Co bude dál, je v rukou jejich
následovníků.
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Historie stavění májů
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.
Stavění májky
Při stavění máje chlapci 30. dubna vytloukali pomocí kůlů důlky pro malou
májku před každým domem s děvčetem, na návsi pak stejným způsobem
připravili jámu pro velkou ozdobenou májku. Hlavní májkou byl nejvyšší smrk z
lesa. Chlapci mu oloupali kůru a děvčata kmen ozdobila barevnými stuhami a
střapci. Na vršek máje hoši připevnili mladou břízku, doubek nebo smrček,
dívky upletly pod vršek velký opentlený věnec. Po postavení máje si chlapci i
děvčata zazpívali a zatančili kolem májky.
Ráno po první májové noci dávala děvčata hochům smrkové nebo modřínové
stromky ověnčené cukrovím a ozdobami. Všichni šli průvodem vesnicí až pod
májku a tam opět všichni celý den protančili. Většinou májka stála ve vesnicích
celý květen a chlapci ji po
celou dobu hlídali. Bylo
nesmírnou potupou, když
ji neuhlídali a „přespolní“
jim ji podřízli.
V den, kdy se májka
kácela, vyšel z hostince
průvod. Jeden hoch byl
mládencem a jedna dívka
družičkou. Ti šli hned za
hudbou.
U
každého
stavení, kde měli dceru, se
zastavili a zpívali. Pak se
dva mládenci převlékli za
chalupníky,
dva
za
myslivce a dva za četníky.
Chalupníci
májku
podřezali, myslivci a četníci
je pak honili, chytili a
vyslýchali. Nakonec se
všichni udobřili a z
poražené májky si vzali
větvičky, jež přinášely
štěstí.

Další akcí, která vychází z tradic historických zvyků, je v naší obci
SVÁTEK PETROHRADSKÝCH ČARODĚJNIC.
Letos byl v souvislosti se
počasí. Svítilo slunce, bylo
školním projektem (Legoměsto
tepleji, a tak si účastníci mohli
na vesnici) posunut až na
lépe užít nádhernou rozkvetlou
nedělní odpoledne 4. května.
přírodu a radost z úspěšně
Nakonec se ukázalo, že tato
splněných úkolů. Přišlo 65 dětí a
volba byla správná, protože
samozřejmě si s sebou jako
v neděli bylo ve srovnání se
vždy
přivedly
dospělý
sobotou mnohem příjemnější
doprovod.
Zvyk pálení čarodějnic
O Filipojakubské noci o noci z 30. dubna na 1. květen se věřilo, že zlé síly měly
největší moc. O té půlnoci, kdy zlé síly mohly lidem škodit, se však daly nalézt i
ukryté poklady. Byla to noc, kdy čarodějnice měly svůj „Sabat“. Víra v nečisté
síly je stará jako lidstvo samo. Časem z toho vznikla pověra, že ďábel může moc
na zemi uplatňovat pouze prostřednictvím lidí – čarodějnic.
V dávných dobách se na ochranu před čarodějnicemi na vyvýšených místech
pálily ohně. Postupem doby se ze zapalování ohňů stalo "pálení čarodějnic". To
mladíci zapalovali březová košťata a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby viděli
čarodějnice létající na košťatech v povětří. Věřilo se, že v povětří tu noc létá
spousta čarodějnic, které se slétají na sabat. Proto se té noci také říkalo „noc
čarodějnic“.
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Staročeské máje podruhé
Chtěl bych vyjádřit své díky za
letošní
staročeské
máje
v Petrohradě, které se konaly
v sobotu 24. května. Byl to již
druhý ročník a opět se nám
velice povedl. Tradičně začalo
pršet až v Petrohradě. V dešti
jsme se uchýlili do bytového
domu, kde jsme se společně
snažili přečkat velkou vodu.
Obyvatelé otevřeli své dveře a
velice dobře a chutně nás
pohostili.
Mé velké poděkovaní patří
slečně Mgr. Evě Učíkové za
organizaci, výdrž a trpělivost a

samozřejmě
všem,
kteří
pomáhali
při
přípravě
i
v samotném průběhu, všem,
kteří se oblékli do kroje, aby
prošli celou vesnici s otázkou –
čí jsou máje?
Dále bych chtěl poděkovat Obci
Petrohrad za zaštítění celé akce,
za finanční a materiální
podporu, také Petrohradské,
společnosti s r.o. za půjčení
nákladního auta pro muzikanty,
určitě všem sponzorům a lidem,
kteří přispěli do tomboly.
Děkujeme všem!
Na viděnou příští rok.
Jiří Vrána
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MÁJ V NAŠÍ ŠKOLE
ČARODĚJNICKÝ DEN
Letos jsme s dětmi svátek a tradici pálení čarodějnic pojali tak trochu
jinak, netradičně.
Všichni jsme se společně domluvili a zkusili si, jak takový den čaroděje či
čarodějnice asi vypadá. Hned ráno, kdy jsme si s dětmi oblékli čarodějná
roucha, započal každý čarodějnický učeň s výukou různých kouzel, s
vytvářením mnohdy překvapujících pokusů a s výrobou prapodivných
kouzelných lektvarů.
Malé čarodějnice a čarodějové dokonce upekli i čarodějnickou nádivku.
A nechyběly ani hry s využitím magického kruhu. Následovalo pravé
rejdění a skotačení za zvuku správné čarodějné muziky. Současně
proběhl i průvod, a to těch nejmenších. Odměnou za celodenní práci a
snahu bylo opečení si špekáčku na ohni, ochutnávka čarodějnické
nádivky a jako dezert byl pro děti připraven tvarohový koláč.
Den se podle očekávání velmi zdařil, děti si tento svátek užily.
Mgr. Zuzana Höbeltová

LEGOMĚSTO NA VESNICI
Ve dnech 30. 4. - 3.5. 2014 proběhla v Základní škole a mateřské škole
Petrohrad akce, kterou pořádala Církev bratrská z Rakovníka, "Postav
s námi Legoměsto na vesnici".
26 dětí tři dny stavělo město se vším, co k němu patří, podle plánků či
vlastní fantazie. Tak jim pod rukama vyrostla policejní stanice, fotbalový
stadion, nádraží, obchody, nemocnice, mnoho rozličných domů, přístav
plný nejrůznějších lodí a lodiček, silnice se zaplnily mnoha různými
dopravními prostředky, nechybělo ani letiště s velkým letadlem, několika
menšími letadly i vrtulníky a řídící věží.
Děti stavěly zaujatě a s velkou chutí a také to bylo ve výsledku znát.
Stavební činnost se střídala se svačinkou připravenou členy týmu, který
čítal 8 dospělých (ač to zní neuvěřitelně, nejedná se o žádnou komerční
aktivitu, nýbrž o dobrovolnický projekt Církve bratrské, a pro děti vše
připravují zdarma). Také jsme si společně zazpívali a zamýšleli nad
důležitými životními principy, které prostřednictvím příběhů z Bible
přiblížil dětem kazatel Církve bratrské a paní učitelka Bára. Děti nejen
stavěly, ale s postaveným městem si i hrály, i když se sem tam přihodil
menší karambol – rozpadl se dům, vykolejil vlak a rozbila se lokomotiva,
upadla část dopravního prostředku. To děti neodradilo, opravilo se a hra
mohla pokračovat.
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Když městečko po třech dnech bylo hotové a přes noc ožilo
postavičkami, stromečky a keříky, čtvrtý den jsme ho ukázali všem z
našeho okolí, protože bylo překrásné a originální. Děti se pyšnily svým
umem, vynalézavostí a trpělivostí a rodiče s obdivem a láskou město
prohlíželi. Mnozí neodolali a spolu s dětmi se pustili do hry. Tento
moment byl pro děti i členy týmu největší odměnou za své snažení.
A co říci závěrem? Heslem Legoprojektu je: Kdo si hraje, nezlobí!
Děkuji všem členům týmu Legoměsto na vesnici, zvláště pak paní
učitelce Barboře Soukupové, jejíž zásluhou se tato krásná akce v naší
škole mohla uskutečnit.
Na fotografie ze stavby města a jejího slavnostního zakončení se můžete
podívat na www.cb.cz/legoprojekt/galerie.

DEN MATEK
V pondělí 12. května odpoledne jsme se (děti, žáci, zaměstnanci školy,
rodiče) sešli na nádvoří školy, abychom oslavili Den matek a Den rodiny.
Úvodem děti zazpívaly několik písní, které doprovodily pohybem, a děti z
kroužku zumba, pod vedením cvičitelky Evy Janoušové, zacvičily na dvě
písně.
Poté se děti rozdělily do pěti skupin, přizvaly své rodiče a rozešly se do
prostor školy. V každé třídě na ně čekala jiná aktivita, kterou společně
plnili. Otiskovali a vybarvovali své ruce a nohy, vytvořili kytičku,
namíchali si nápoj a připravili zmrzlinový pohár, ochutnali flambovanou
palačinku připravenou našimi kuchařkami.
Odpoledne rychle uteklo v tvůrčí a přátelské atmosféře. Oslavy se
zúčastnily téměř všechny děti se svými rodiči a věřím, že si všichni
odnesli spoustu příjemných zážitků.
Fotografie najdete na www.zspetrohrad.pcsa.cz.
Ivana Hůrková
ředitelka školy
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NOC KOSTELŮ
V pátek 23. května v kapli sv. Vavřince v Petrohradě.

Koncert pro dvě kytary - Milada Karez & David Orel
pěvecký soubor Krásné zpěvačky»»» Moje Noc

Milada Karez & David Orel
Skladby Českého a Světového Baroka
Originální kytarové duo Milada Karez a dvanáctiletý David Orel
si pro Vás připravili - Písně ze sbírky Loutna Česká od Adama Václava Michny
z Opatovic - skladby Václava Holana Rovenského
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Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit
široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím.
V jejím rámci jsou ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny
některé kostely různých křesťanských církví, ve kterých se rovněž
zdarma konají koncerty, komentované prohlídky, workshopy nebo
divadelní představení.
Návštěvníci mají možnost nahlédnout do kostelních sakristií či
klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže,
sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo třeba jen vnímat to, co
bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.
Noc kostelů vznikla v roce 2001 v Německu a do České republiky se
rozšířila z Rakouska. První ročník této akce se v České
republice konal 29. května 2009.
__________________________

Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem občanům, jak
z Petrohradu, tak ze širokého okolí za to, že se přišli rozloučit
s paní Helenou Málkovou.
Jistě si každý z nás vybaví, jaká byla, co pro každého z nás
znamenala, a proto bych vám chtěla jen krátce ukázat, co pro mě
tato významná osoba v mém životě znamenala.
Co bych napsal o své babičce? Moje babička byla velmi silná
osoba, byla to úžasná maminka, skvělá manželka a nejúžasnější
babička. Byla úžasným vzorem pro své děti a pro vnoučata. Lidé si
jí vážili proto, jaká byla. Dokázala se pořádně rozčílit, ale to jen
kvůli tomu, že pro nás chtěla jen to nejlepší.
Tahle žena mi ukázala, že mám milovat svoji rodinu a že jen té rodině
můžu věřit. Byla to ona, která mě vychovala takovou, jaká jsem. Byla to ona,
která mě naučila rozlišovat lidi. Jestli jsou zlí, nebo hodní. Byla to ona, která mi
ukázala, jak to ve světě chodí. A když se mě zeptají lidé, kdo je můj vzor,
odpovím, že to byla a bude moje babička.
Jsem ráda za vztah, který jsem s mojí babičkou měla, a proto vzpomínky,
které na ni mám, mi nikdo nikdy nevymaže z hlavy, ani ze srdce. Svou babičku
jsem z celého srdce milovala, stále ji miluji a milovat vždy budu.
Věřím, že jí je teď lépe a že jí zase jednou obejmu a řeknu, jak mi chyběla
a jak ji stále moc miluji.
Kateřina Černá
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Vrácení rybníčků v Petrohradě
k původnímu účelu

Petrohradská, společnost s ručením omezeným v počátku roku 2013
odkoupila od Českého rybářského svazu Podbořany tři rybníčky, které se
nacházejí vlevo u silnice směrem k Chotěšovu.
Postupně rybníčky vrací svému původnímu účelu, kterým je zadržování
vody v krajině, chov ryb a funkce odpočinkově-rekreační. Toto se daří bez
dotací z EU, obce, kraje i státu, a přes nepřízeň některých občanů rozesílajících
udání na různé organizace a úřady.
V současné době jsou práce ukončeny u nejvýše položeného rybníčku,
kde chybí již jen umístit lavičky. Rybníčky jsou obklopeny pozemky ve vlastnictví
Petrohradské, společnosti s r.o., ale přístup k nim nebude omezen, navíc se na
přilehlých pozemcích nacházejí chráněné rostliny.
Nebude zde povolen lov ryb, ale nebudeme bránit koupání, bruslení, či
vstupování na led, pochopitelně vždy jen na vlastní nebezpečí.
Oslovujeme tímto místní školu, její paní ředitelku a žáky k podání
návrhů na pojmenování tří rybníčků. Věříme, že děti vyberou jména, která se
budou k jednotlivým rybníčkům hodit a která budou souznít i s okolní
krajinou.
Pokud se děti rozhodnou rybníčky pojmenovat (není to povinnost, ale
jejich možnost a naše přání), zašlete návrhy na náš e-mail:
p.capek@worldonline.cz
a uveřejněte laskavě v obecním časopise.
Ing. Petr Čapek
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Z kroniky obce …
Volby do Evropského parlamentu v naší obci

Ve dnech 23. 5. a 24. 5. proběhly i v naší obci volby do EP. Jako po každých
volbách zveřejňujeme informace o jejich výsledku.
V tabulkách jsou uvedeny jen výsledky stran, které získaly v okrese, na
Podbořansku nebo v obci více než 5% hlasů.

Okres Louny
Volební strana
ANO 2011
KSČM
ČSSD
TOP 09 a STAN
ODS
Podbořansko
Volební strana
KSČM
ANO 2011
ČSSD
TOP 09 a STAN
ODS

Počet platných hlasů
2015
1778
1505
1134
939

% platných hlasů
19,20
16,94
14,34
10,80
8,95

Počet platných hlasů
335
327
257
141
116

% platných hlasů
19,85
19,36
14,92
8,34
6,86

Petrohrad
Volební strana
ČSSD
ANO 2011
KSČM
ODS
Úsvit Tomia Okamury

Počet platných hlasů
15
11
11
5
4

% platných hlasů
22,72
16,66
16,66
7,57
6,06

V Petrohradě získalo 16 volebních stran alespoň jeden hlas a ostatních 22 stran
nenašlo ani jednoho svého voliče.
Ve volebních seznamech v naší obci byl zapsán 531 volič, k volbám se dostavilo
67 voličů, což je 12,62 %. Jedná se o nejnižší volební účast za dobu existence
České republiky.
RNDr. Václav Špilar, kronikář
27/

Obec Petrohrad

Usnesení

z 34. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 14. dubna 2014
01/34/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/34/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení účelové vázaného příspěvku pro
zřízenou Základní školu a mateřskou školu Petrohrad, p.o. na mzdy o
272.000,-Kč pro rok 2014.
03/34/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění částí parcely č. 630/1 v k.ú.
Petrohrad k prodeji.
04/34/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely č. 930/2 v k.ú. Bílenec panu
Ing.Pavlu Brzobohatému.
05/34/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely č. 685 v k.ú. Černčice
u Petrohradu panu Petru Zeidlerovi.

.
06/34/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování projektové dokumentace
na opravu střechy stodoly stojící na stavební parcele č. 39/3 v k.ú.
Černčice u Petrohradu.
07/34/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje zadání vypracování dokumentace
k územnímu řízení a dokumentace pro stavební povolení stavby včetně
stavebního povolení pro parc.č. 1148 v k.ú.Petrohrad firmou HUML &
VANÍČEK, Žatec v ceně do 245.000,-Kč.
08/34/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2014, která je
přílohou zápisu.
09/34/2014 Zastupitelstvo obce neschvaluje uvolnění veřejného osvětlení k nájmu.
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Obec Petrohrad

Usnesení

z 35. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 12. května 2014
01/35/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/35/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části parc.č. 630/1, části parc.č.
608/6, části parc.č. 636, části parc.č. 634/1 a části parc.č. 622/3 vše v k.ú.
Petrohrad panu Oldřichu Dondovi ml., za cenu stanovenou znaleckým
posudkem. Veškeré náklady související s prodejem hradí kupující.
03/35/2014 Zastupitelstvo obce neschvaluje uvolnění parcely č. 1352 a parcely č. 1354
vše v k.ú.Petrohrad k prodeji.
04/35/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění parcely č. 632 v k.ú.Petrohrad
k prodeji.
05/35/2014 Zastupitelstvo obce neschvaluje uvolnění části parcely č. 630/1
v k.ú.Petrohrad k prodeji.
06/35/2014 Zastupitelstvo obce neschvaluje uvolnění části parcely č. 608/6
v k.ú.Petrohrad k prodeji.
07/35/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení 4 ks autobusových čekáren
v celkové ceně do 150.000,-Kč.
08/35/2014
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Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

09/35/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje roční závěrku zřízené příspěvkové
organizace Základní školy a Mateřské školy Petrohrad za rok 2013 bez
výhrad.
10/35/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje roční závěrku Obce Petrohrad za rok 2013
bez výhrad.
11/35/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 2/2014 o poskytnutí finančních
prostředků ve výši 50.000,- Kč na zajištění 22. Zahradní slavnosti mezi
Obcí Petrohrad a Psychiatrickou léčebnou Petrohrad, p.o.12/35/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č.OS201420004020 o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů u obalů a Dodatek č.1 ke Smlouvě o
zajištění zpětného odběru a využití odpadů u obalů s firmou EKO-KOM a.s.
12/35/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č.OS201420004020 o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů u obalů a Dodatek č.1 ke Smlouvě
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů u obalů s firmou
EKO-KOM a.s.
13/35/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Petrohrad
a Občanským sdružením Babybox pro odložené děti – STATIM
na výměnu babyboxu v nemocnici Kadaň a to ve výši 3.000,-Kč.
14/35/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování akce „Výstavba chodníku
Petrohrad“ z rozpočtu obce. Financování bude zajištěno z přebytků
hospodaření předchozích let.
15/35/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku SDH
Petrohrad na konání Noční soutěže a to ve výši 5.000,-Kč, příspěvek bude
poskytnut formou proplacení předložených účtů do této výše.
16/35/2014 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce jednáním ve věci nápravy
současného stavu chátrající stavby pivovaru v Petrohradě.

Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

JitkaDondová
starostka Obce Petrohrad
30/

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v dubnu a květnu 2014
Sochor Václav – Petrohrad
Fremuthová Gertruda – Černčice
Exnerová Zdeňka – Petrohrad
Veselá Marta – Černčice
Schössnerová Mária – Petrohrad
Andrš Jaroslav – Černčice
Tykal Zdeněk – Petrohrad
Majerová Věra – Bílenec
Kampiová Anna – Petrohrad
Bláhová Hilda – Petrohrad
Wilhelmová Marie – Petrohrad
Kulíšková Marie – Petrohrad
Macová Helena – Petrohrad
Čapková Vlasta – Petrohrad
Úmrtí:
Březnický Vladimír – Černčice
Málková Helena – Petrohrad
Wagnerová Eva – Petrohrad
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