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

Informace z naší školy……..
Zá pis prvň á čků
V naš ı́ š kole probě hl 10.2. zá pis nový ch ž áč ků do 1.tř ıd
́ y. Př iš lo jich celkem
9. Už od rá na se ve š kolce dě ti velmi tě šily a myslı́m si, ž e oprá vně ně . Celý
zá pis se nesl v duchu vysvobozenı́ krá sné princezny.
Na schodiš ti je př ivı́tala krá lovská garda a ve tř ı́dě si je hned jako prvnı́
pozval krá lovský rá dce, který jim vysvě tlil, co je č eká . Dě ti mu pomohly najı́t
zná má pı́smenka. Naš ly také jmé no pro ztracenou princeznu a už si je
odvá dě l stateč ný rytı́ř Martin na kolbiš tě , kde zdolaly nastavené př eká ž ky,
zabodovaly v hodu na terč . Dalš ı́ cesta je zavedla do lesa k vı́le Amá lce. Vı́la
mě la popletené obrá zky, kde dě ti hledaly rozdı́ly a poč ıt́ aly, kolik jich naš ly.
Vı́la je pak poslala za vodnı́kem Cesı́lkem, kde s nı́m soutě žily v chytá nı́
rybek na prut. Zde urč ovaly poč et a barvu rybič ek. Od vodnı́ka už vedla
cesta na krá lovský hrad, kde panu krá li př ednesly bá snič ku nebo pı́snič ku.
Princezně pomohly navlé ct korá le, které se jı́ př etrhly.
Za kaž dý splně ný ú kol dostaly malou odmě nu a hlavně kaž dý m splně ný m
ú kolem se na interaktivnı́ tabuli př iblı́žily k vysvobozenı́ princezny. Jemný m
ťuknutı́m tuž ky na tabuli se jim pomalu odkrý vala princezna, kterou
pomá haly vysvobodit.
Ani dě ti, které č ekaly až na ně dojde ř ada, se nenudily. Ve vedlejš ı́ tř ı́dě na ně
č ekala Karkulka se svou kamará dkou princeznou, pozvaly je k sobě , a tady si
mohly nakareslist obrá zek, postavit stavebnice nebo hrá t společ enské hry.
Maminky, taťkové , babič ky si zatı́m mohli dopř át ká vu nebo č aj s bá bovkou
od Karkulky a vyř ıd
́ it si s panı́ ř editelkou nutné formality.
Druhý den ve š kolce dě ti vyprá vě ly co vš echno musely plnit, která č ást se
jim nejvı́ce lı́bila. Nakonec se shodly, ž e se jim lı́bilo vš echno a ž e se moc tě šı́
do š koly.
Nesmı́m zapomenout na dě ti ze š koly, které mě ly moc krá sné pohá dkové
kostý my, své role zvlá dly na jednič ku a hlavně jim musı́m podě kovat za
kamará dský a laskavý př ıś tup k malý m dě tem.
Radoslava Drdová

Tvořivé činnosti ve školní družině
Jak nejlépe strávit čas po vyučování? Tak touto otázkou se nemusí
zabývat děti ve školní družině, protože velice rády něco vyrábí, kreslí,
vytváří zajímavé útvary z konstruktivních stavebnic apod. Námětů
k tvoření máme hodně. Využíváme netradiční materiál, jako jsou pet lahve
a víčka, igelitové sáčky, molitan, korek, knoflíky, papírky od bonbónů,
ruličky od toaletního papíru, folie, pecky, CD a mnoho dalších. Vznikají nám
velice zajímavé výrobky, kterými zkrášlujeme prostředí celé školy, ale
nejraději si je děti odnáší domů.
Dům dětí a mládeže v Podbořanech opět vyhlásil výtvarnou soutěž na téma
„Barvy zvěrokruhu“,
do které se bez váhání zapojili Lucie Ďopanová, Sabina Kováčová, Milan
Kováč, Viktorie Tuhá, Martin Sochor a Tereza Houšková. Kreslili pastelkami,
temperami, tuší a vznikaly opravdu zajímavé obrázky. A jak už to
v soutěžích bývá, někdy vyhrajeme, někdy ne, důležité ale je, zúčastnit se.
V této výtvarné soutěži získal 2. místo Martin Sochor. Gratulujeme.
Věra Sokolová
vychovatelka SD

Školní maškarní ples
20.ú nora jsme se v naš ı́ š kolce rozlouč ili se zimou. Jak jinak než
malý m maš karnı́m veselı́m. Už od rá na jsme soutě ž ili, tanč ili, kreslili vš ichni
společ ně na velký formá t papı́ru. To bylo dı́lo! Legrace byla i s nafouknutý mi
baló nky. Ani jsme nestač ili zlobit. A teď už se tě š ım
́ e na jaro.

"ŠIKULKA" VE ŠKOLE

Loutkové divadlo "Šikulka" znovu zavítalo mezi naše petrohradské děti a
v pátek 13. února nám představilo tři zbrusu nové pohádky. Společně s
Kašpárkem si děti z každé pohádky odnášely nějaké to moudro a životní
ponaučení.
Tak třeba z první pohádky "O nespokojeném koťátku", kterému se
nelíbilo, jak vypadá a kdo je, to, že každý člověk je ve své podstatě něčím
jedinečný a nehledě na svůj vzhled, má v sobě určitý skrytý talent.
V druhé pohádce děti společně s Kašpárkem a holčičkou "Julinkou"
přemýšleli, co je pro ně vlastně zábavnější a důležitější, jestli
několikahodinová hra na počítači nebo hraní s kamarády.Došli společně k
názoru, že zanedbávat své blízké a kamarády se pro život určitě nevyplácí.
Z třetí pohádky si děti, v příběhu o dvou kamarádech, veverce a
sněhuláčkovi, odnesly známé pořekadlo " V nouzi poznáš přítele", a že
pomáhat si navzájem by mělo patřit mezi základní vlastnosti každého z nás.
Padesátiminutový program byl tedy pro děti velkým přínosem. A tak v
dalším školním roce se budeme těšit na nové pohádky a pokračování v
podobných tématech.

Mgr. Zuzana Höbeltová

MASOPUST 2015
Dne 17.února 2015 proběhl v Obci Petrohrad tradiční Masopust, který
pořádala Psychiatrická léčebna Petrohrad p.o. Slavnostně byl zahájen masopustní
průvod úderem 14.hodiny. Slavnostního zahájení se ujala starostka Obce Petrohrad
paní Jitka Dondová, která průvodu udělila svolení se vstupem do obce a ředitel
Psychiatrické léčebny Petrohrad p.o pan Ing.Ladislav Henlín. Masopustního průvodu
se zúčastnilo na čtyřicet masek, které za doprovodu harmoniky prošly Petrohradem.

Dětský maškarní ples
Obec Petrohrad uspoř ádala dne 21.ú nora 2015 tradič nı́ Dě tský
maš karnı́ ples. Letoš nı́mi prů vodci odpolednem plný m her a zá bavy se stalo
DISKOTACENI z Kladna. Dě ti poř adem z pohá dky do pohá dky provedl ž abá k,
myš ák a princezny. Pro dě ti byly př ipraveny do soutě ž ı́ sladké odmě ny. Pokud
bychom mě li soudit jak se letoš nı́ dě tský maš karnı́ ples vydař il, tak dle
rozzá ř ený ch dě tský ch tvá ř ı́ byl jednı́m slovem bá ječ ný. A již nynı́ se dě ti mů ž ou
tě š it na dalš ı́ rok, kdy bude pro ně opě t př ipraveno zá bavné odpoledne.
Redakce

Z kroniky obce …
Na podzim minulého roku byly v Lunarii zveřejněny staré fotografie z
Černčic a ukázky ilustrací z německy psané kroniky Bílence. Dnes dávám
čtenářům „hádanku“ co je na obrázku z Petrohradu. Zobrazení pochází z
počátku 20. století z doby před 1. světovou válkou a je z archivu obecní
kroniky. Vyřešení hádanky bude zveřejněno v dalším čísle Lunarie.

V minulé m č ıś le Lunarie byl uveden př ehled udá lostı́, které se staly v letech
jejichž č ıś lo konč ı́ č ıś licı́ 5. Mezi nimi byla uvedena i vý stavba kaplič ky sv.
Antonı́na Paduá nské ho v Bı́lenci. Od jejı́ho založ enı́ a vý stavby uplyne letos
300 let. Je tedy starš ı́ než např ık
́ lad sochy sv. Jana Nepomucké ho a socha sv
Wolfganga v Petrohradě ( ty byly postaveny po roce 1740 a socha sv.
Wolfganga př ed kaplı́ sv. Vavř ince u zá mku v Petrohradě instalová na r.
1898). Kaplič ku nechal postavit bı́lenecký obč an Johann Gallerach. V
š edesá tý ch letech minulé ho stoletı́ byla kaple opravena mı́stnı́m obč anem,
zednı́kem Vá clavem Majerem a poté ješ tě tzv. vı́kendový m obč anem obce
panem Mü llerem.
Obec Petrohrad, která v souč asné době prová dı́ opravu kaplič ky, chce
společ ně s obč any Bı́lence vý roč ı́ stavby kaple vzpomenout akcı́ na nı́ž bude
opravená kaple př edá na jako př ipomı́nka bohaté historie Bı́lence obč anů m
a propagová na i jako turistická zajı́mavost.
V materiálech, které jsou uloženy v archivu kroniky, jsou i zápisky
některých bývalých obyvatel obce, kteří je buď sami předali kronikáři nebo
byly zápisky získány z pozůstalostí po zemřelých občanech. Mezi těmito

dokumenty jsou uloženy i poznámky bývalého předsedy MNV v Petrohradě
Josefa Grygara zachycující mimo jiné stavby, které v obci proběhly od r. 1947
do roku 1973.

1947- MNV (místní národní výbor) Cernč ice provedl vyč iš tě nı́
rybnı́čku u č p. 1. Pů vodnı́ rybnı́k byl malý a zanesen bahnem. Rybnı́k byl
vydlá ž dě n a bylo zř ıź eno zá bradlı́ kolem celé ho rybnı́ka. U č . p. 32 byla na
potoce vybudová na ná drž s malý m jezem a voda z ná drž e pak rybnı́k
napá jela.
1949- V obci Cernč ice byl zř ıź en mı́stnı́ rozhlas. Celkový ná klad
stavby byl 50 tisı́c Kč s. Prá ci ř ı́dil a montá ž prová dě l Jiř ı́ Kunc z Petrohradu.
V té mž e roce byla provedena regulace potoka od kř ı́ženı́ potoka se silnicı́ od
Petrohradu až k č ernč ické mu hř bitovu.
1953 – V obci Petrohrad bylo zř ıź eno nové veř ejné osvě tlenı́ od
ná draž ı́ kolem rybnı́ka a pivovaru do obce.
1954 – Pro stá tnı́ statek byly postaveny dı́lny na opravu strojů a za
š pitá lnı́ kaplı́ byla budová na nová modernı́ suš árna chmele s č esač kou CCH1 a u Spejcharu bylo započ ato se stavbou vepř ın
́ a. Zač átkem kvě tna bylo
započ ato se š tě tová nı́m silnice z Petrohradu do Cernč ic.
1955 – Poč átkem zá ř ı́ je prová dě no vymě řová nı́ nové př elož ky stá tnı́
silnice č . 6.
Opravena byla restaurace „U ná draž ı́“ ná kladem 41 tisı́c Kč s a restaurace
byla pak př evzata do vlastnı́ rež ie obce.
1957 – 13. č ervence je započ ato brigá dnicky asfaltová nı́ silnice z
Petrohradu od č . p. 122 (jedná se dům v němž bydlela paní Rejzková, v té
době zde byla křižovatka silnice č. 6 se silnicí Petrohrad - Kryry) na hranice
Cernč ic.
Na tuto stavbu si velmi dobře pamatuji, na štětovanou vozovku se lil horký
asfalt a byl roztírán speciálními košťaty, před tím byla vozovka ručně čistě
zametena. Práce prováděli zdarma občané ulice pod vedením místního
občana cestáře Ludvíka Bendy – pozn. Šp.
1958 – Zač aly prá ce na projektu př elož ky silnice č . 6.
1959 – Započ ato se zemnı́mi pracemi na př elož ce silnice č . 6. Byla
vybrá na varianta mimoú rovň ové ho kř ı́ženı́ silnice se ž eleznič nı́ tratı́ Plzeň –
Zatec.
1960 – Sloučení obcí Petrohrad, Černčice a Bílenec pod MNV
Petrohrad
V Petrohradě se dokonč uje v akci Z adaptace samoobsluhy a sá lu celkový m
ná kladem 400 tisı́c Kč s. Stavba byla př edá na Jednotě Podboř any.(vysvětlení
pro mladší generace – akce Z byly stavby, které finančně dotoval stát a občané

na nich brigádně pracovali ve svém volnu zdarma, odborné práce prováděly
odborníci z obce nebo z firem. Stavby sloužily po dobudování celé obci.)
V Petrohradě u dı́len byl postaven dvojdomek pro zamě stnance statku
a budova se zá vodnı́ kuchynı́ a jı́delnou.
1961- Na hř iš ti TJ Sokol u zá mku se prová dı́ vý stavba kabin – proti
pů vodnı́mu zá mě ru s bytovou jednotkou.
RNDr. Vá clav Spilar, kroniká ř
Dokonč enı́ v dalš ı́m č ı́sle.

Informace z obecního úřadu…….
ANONYM
Nedávno jsem v poštovní schránce obecního úřadu v Petrohradě objevila
dopis.
Úhledným písmem zralého člověka na něm stálo
K rukám p.
Starostky Dondové
a tak jsem začala číst poměrně obsáhlý dopis adresovaný nejen mě, ale i
zastupitelům. Až na jeho konci jsem našla oznámení, že se jeho autor
nepodepíše.
Obsah dopisu se týkal dění v Mysliveckém sdružení Petrohrad. Otázkou pro
mne bylo, zda řešit dopis, na který nemám komu odpovědět. Vzhledem
k tomu, že Obec Petrohrad je člen Honebního společenstva Petrohrad a má
tedy možnost na základě stanov některé informace znát, navštívila jsem
předsedu Mysliveckého sdružení Petrohrad pana Huschinu a prověřila
informace z dopisu. Zjištění bylo konzultováno s ostatními členy
zastupitelstva na 4.řádném zasedání zastupitelstva dne 9.2.2015, je součást
zápisu a občanům trvale žijícím v Petrohradě, Černčicích či Bílence je
k nahlédnutí.
Vážená(ý) neznámá(ý), pokud budete chtít, přijďte i VY.
Jitka Dondová,starostka

Zápach z kanalizace v Černčicích se stále řeší

Obec Petrohrad se stále snaží přimět provozovatele kanalizace k řešení
problému, stálého zápachu , který se šíří částí Černčic a Petrohradu.
V listopadu loňského roku bylo přislíbeno, že v Petrohradě na ČSOV(čerpací
stanice odpadních vod) bude vybudována zásobárna koagulantu, který
bude přidáván ke splaškům a zamezí tak zápachu. Protože se ani začátkem
tohoto roku nic nedělo, požádali jsme znovu o vyjádření, jak a kdy bude
problém řešen.

Ing. Ota Stehno,
Zástupce ředitele závodu
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. sdělil:
Akce na realizaci dávkování síranu železitého na ČSOV, za účelem další
eliminace zápachu, byla zařazena na letošní rok do akcí charakteru A8.
V současné době jsou kompetentními pracovníky prováděny kroky k realizaci,
která je plánována na období letních měsíců.
Provedli jsme i několik provozních opatření, která věříme, že přispívají k
celkovému zlepšení - snížení hladiny v ČSOV, zvýšení četnosti spínání čerpání.

Jitka Dondová,starostka

Kostel sv.Máří Magdalény v Bílenci
Jak je všeobecně známo tak kulturním památkám se nedostává náležité
péče a vyjímkou není ani naše obec. Obec Petrohrad se snaží postupně
prostřednictvím dotačních titulů na opravy kulturních památek, tuto situaci
řešit. Již bylo započato s opravou Kaple Všech Svatých v Petrohradě,
následovat by měla oprava sochy sv.Jana Nepomuckého na návsi. Celkově
v nejhorším stavu je kulturní památka v obci Bílenec a to Výklenková kaple,
ale i tato památka již zaznamenala kroky k nápravě neutišitelného stavu.
Další kulturní památkou, která však není ve vlastnictví obce, ale také je
v dezolátním stavu, je kostel Svaté Máří Magdalény v Bílenci. Kostel je ve
vlastnictví církve a poslední péče se mu dostalo v roce 1996, kdy byla
provedena oprava střechy, bohužel od tohoto roku se na kostel jaksi
pozapomnělo. Všímavým občanům zajisté neušlo, že na kostele došlo ke
zlomení makovice s křížem na věži. Tato skutečnost byla prostřednictvím
Městského úřadu Podbořany odboru památkové péče řešena se zástupci
Římskokatolické církve a dne 25.02.2015 bylo provedeno sundání kříže a
makovice horolezci. Tomuto sundání byli přítomni i zástupci obce a to
starostka obce Jitka Dondová a místostarosta obce a kronikář v jedné osobě
pan RNDr.Václav Špilar. V makovici umístěné na věži byla uložena schránka,
která bude otevřena na obecním úřadě v Petrohradě koncem měsíce března
za přítomnosti zástupců Národního památkového úřadu, Městského úřadu
Podbořany a Obce Petrohrad. Co je jejím obsahem se dočtete v dalším čísle
měsíčníku Lunarie.

Co se chystá……..

Který se uskuteční

dne 06.03.2015

od 20,00hod.

V Pohostinství Na Návsi
K tanci a poslechu hraje BONUS
Vstupné 100,-Kč, předprodej vstupenek od 02.03.2015
Bohatá tombola
Předtančení: Taneční studio Kamila Hlavačíková Most
Půlnoční vystoupení spolku Bílenecké Venuše
Všichni jsou srdečně zváni!!!
Obec Petrohrad děkuje všem, kteří přispívají na tradiční tombolu

60.výročí svatby
Diamantová svatba

Dne 29.01.2015 oslavili manželé Miroslav Slavata a Soňa Slavatová,
krásné 60.výročí od uzavření sňatku.
K tomuto významnému výročí nezbývá než popřát do dalších společných let
spoustu lásky, spokojenosti, zdraví a štěstí

Obec Petrohrad

Usnesení

z 04.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 09.února 2015
01/04/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen starostkou

02/04/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje opravu části veřejného osvětlení, ulice k poště včetně bočních ulic
do částky 100.000,-Kč

03/04/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2015, která je přílohou zápisu

04/04/2015

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku ve spolupráci s účetní obce prováděním průběžných
rozpočtových opatření. Provedené rozpočtové změny budou předkládány ke schválení vždy na
následujícím zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad

05/04/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku Svazu tělesně postižených ČR, místní
organizace Podbořany ve výši 1.500,-Kč pro rok 2015.

06/04/2015

Zastupitelstvo obce neschvaluje připojení se k akci Vlajka pro Tibet 2015

07/04/2015

Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly hospodaření zřízené
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Petrohrad, p.o. za období prosinec
2013 až prosinec 2014

08/04/2015

Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor kontrolou akce: Výstavba nového chodníku v obci
Petrohrad od čp.90 k čp.30

09/04/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje koupi parcely č. 1140 a parcely č. 1142 v k.ú. Petrohrad od firmy
NET Kralovice s.r.o. za cenu sjednanou ve výši 25.000,-Kč

10/04/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2014

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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