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Vážení čtenáři Lunarie,
Otevíráte první povolební výtisk našeho měsíčníku.
Je tedy mou milou povinností poděkovat všem, kteří k volbám přišli a vyjádřili
podporu svým kandidátům.
Pro někoho to byla volba první v životě, takže více emotivní než pro ty, kteří
volební místnost navštěvují pravidelně. Všichni občané žili v očekávání, kdo
obdrží nejvíce hlasů a vezme za ostatní odpovědnost za naše vesnice s tím, že
se stane jedním ze zastupitelů.
Samozřejmě v očekávání výsledků jsem byla i já, velký počet hlasů mne potěšil,
ale beru ho nikoli jako odměnu, ale jako závazek pro další práci. Jsem si
vědoma toho, že velké množství hlasů, které jsem obdržela je odrazem důvěry,
kterou ve mně dál vkládáte a budu se snažit pracovat tak, abych ji
nezklamala.
Ustavující zasedání je sice před námi, ale věřím, že mohu za všechny slíbit, že
budeme hledat stejně jako v minulých letech správná řešení vzniklých situací,
aby za námi byly vidět pozitivní výsledky.
Mimo provozních věcí budeme společně vytvářet strategický plán rozvoje pro
roky 2018-2022 tak, aby každá z volebních stran mohla prosadit i část svého
volebního programu do reality.
I nadále vás budeme informovat o práci, která právě probíhá, o tom, co se
chystá a co již bylo ukončeno.

Přeji všem, aby nově zvolení zastupitelé byli přínosem pro naši obec a
zastupitelům, aby vždy našli společnou řeč při řešení mnohdy obtížného
rozhodování.

Jitka Dondová,starostka
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Informace z naší školy ….
Jak děti z petrohradské ZŠ a MŠ kreativně tvořily

Děti ze ZŠ a MŠ Petrohrad navštívily v pátek 21. 9. 2018 budovu Špejchar,
která je součástí Psychiatrické léčebny Petrohrad. Den otevřených dveří pro
děti se konal v rámci Týdnů pro duševní zdraví.
Po krátké cestě autobusem jsme úspěšně doputovali k léčebně, kde jsme byli
přivítáni pracovníky terapeutického centra. Společně jsme došli k prostorám
Špejcharu, kde se odehrávalo dětské kreativní tvoření.
V podkroví měly děti možnost zhlédnout pohádkový příběh a občerstvit se.
Pohledy dětí se obdivně upíraly k výstavě rozmanitých výrobků klientů
léčebny. Prostřední patro slibovalo dětem překvapení v podobě drobných
zvířecích mazlíčků, které si děti mohly pohladit. Následně se děti úspěšně
pokusily o jejich kresbu křídami. Obrovskému zájmu se také těšily překrásné
loutky všemožných nadpřirozených bytostí, které děti zkoušely více či méně
úspěšně ovládat. Přízemí Špejcharu nabízelo dětem nejfrekventovanější místo,
a to keramickou dílnu. Děti zde s chutí za asistence pracovníků i klientů
centra tvořily drobná keramická dílka dle šablon a vlastní mysli. Také si zde
vytvořily své fantazijní obrázky pomocí vodových barev. V léčebně nám
výrobky vypálili a předali, takže většina dětí se mohla doma pochlubit svou
zručností.
Po dvouhodinovém kreativním tvoření následovala společná fotografie všech
zúčastněných, srdečná poděkování, rozloučení a těšení se na další společné
akce.

Kateřina Boušková, učitelka MŠ
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ZDRAVÍKOV V NAŠÍ ŠKOLE
Zdravíkov? No ano Zdravíkov – zeptejte se našich žáků, ať už ze školky či ze
školy, věřím, že teď už budou schopni Vás naším Zdravíkovem provést sami.
Ale i tak je moji ctí říci Vám něco málo o tomto příběhu, kterým naše děti
putovaly celý týden.
Myšlenka žít zdravě nás provází celý život. Záleží pak na nás samotných, jak
se k tomu postavíme. V podstatě máme několik možností. Překopat náš životní
styl a vydat se zdravou cestou NAPLNO nebo alespoň Z ČÁSTI anebo o všem
zdravém jen slýchat a nechat vše plynout kolem nás. My bychom rádi, alespoň
z části, připravili naše děti na tu zdravou cestu NAPLNO.
Takže myšlenka by byla, teď už jen ji zrealizovat. A jak na to, aby i ti nejmenší
pochopili, že to vlastně může být zábava? Je to přeci jasné – pohádka.
Pohádkové příběhy má každý rád a téměř všichni si pohádky pamatují.
Náš příběh vypráví o Zdravoušovi a Zdravěnce, kteří bydlí na zdravém
náměstí v městečku Zdravíkov, které má tvar jako naše ruka. Ptáte se proč
jako ruka? Slouží nám totiž jako symbol pětky. Pětkrát denně jíme – snídaně,
přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Pět důležitých složek má obsahovat naše
jídlo – pití, vitamíny, sacharidy, bílkoviny a tuky. Proto má Zdravíkov pět ulic,
které se příznačně jmenují – PITÍČKOVÁ, VITAMÍNOVÁ, SACHARIDOVÁ,
BÍLKOVINOVÁ A TUKOVÁ. Každou z nich žáci naší školy navštívili a poznávali.
Bylo by úžasné kdybychom znali jenom tyto, avšak součástí našeho života jsou
i jiné složky jídla, a proto na řadu přišly i ulice, které bychom ve zdravém
životním stylu měli navštěvovat jen SEM TAM. Ano je to městečko
Semtamovice a ulice se zde jmenují – Hamburgerová, Solná a Cukrová.
Zdravouše (Dana Ďopanvá) se Zdravěnkou (Lenka Bláhová) představila v
pátek dětem vypravěčka (Eva Učíková) a společně s jejich dědečkem Ručičkou
(Zuzana Höbeltová) prošli každou ulici zvlášť. Potkali se s babičkou
Studánkovou (Larisa Šejnová), panem Jablkem (Eliška Hubalíková), paní
Kozlovou (Ivana Hůrková), tetičkou Oříškovou (Božena Worzischková) a
kamarádem Opečánkem (Kateřina Boušková). Byla to dlouhá a náročná
cesta, na jejímž konci, aby toho nebylo málo, dostaly děti důležitý úkol. Podle
příběhu domalovat domečky ve Zdravíkově a do každé ulice přidat obrázky
potravin přesně tam, kam patří.
Věřím, že jsme se všichni bavili a všichni si z příběhu něco zapamatujeme.
Možná alespoň to, že žít zdravě není nic těžkého, když to zvládnou i tak malé
děti jako jsou Zdravouš se Zdravěnkou.
Dana Ďopanová, vedoucí ŠJ
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Z kroniky obce ...

Naše obec v době vzniku Československa v říjnu 1918
V tomto roce se na nás ze všech stran valí informace o dění v roce 1918, o
významných osobnostech a událostech spojených se vznikem Československa
a o bojích našich zahraničních vojsk (tzv. Legií) ve Francii, v Rusku a v Itálii.
Všude, nebo téměř všude, se vysoce hodnotí nálada českých občanů, jejich
manifestace a podobné akce směřující k vítání nového státu. Dost je
opomíjena situace v tzv. Sudetech, kde většinu obyvatel tvořili německy
mluvící občané Rakouska – Uherska.
Petrohrad (Petersburg), Černčice (Tschentschitz) a Bílenec (Willenz) byly
součástí okresu Podbořany. V roce 1910, tedy 4 roky před vypuknutím 1.
světové války žilo v tomto okrese celkem 42 280 Němců a jen 1434 Čechů.
Když byl 28. října 1918 vyhlášen v Praze československý stát, rozhodli ve Vídni
němečtí poslanci z českých zemí hned následujícího dne o odtržení
pohraničních území s německým obyvatelstvem od tohoto nového státního
celku. Následovalo vyhlášení tzv. Provincie Deutschböhmen táhnoucí se od
Chebu až po Podkrkonoší s hlavním městem Liberec (Reichenberg ). V
některých obcích podbořanského okresu bylo možno zaznamenat po zprávách
vzniku Československa mezi obyvatelstvem radost, jinde odpor proti vývoji
politické situace.

Národnostní složení obyvatel v roce 1910:
v Bílenci bylo 198 obyvatel a všichni byli Němci
v Černčicích bylo 381 obyvatel, z toho 284 Němců a 97 Čechů
v Petrohradě bylo 702 obyvatel, z toho 623 Němců a 73 Čechů, 6 občanů jiné
národnosti.
Z uvedeného je možno počítat, že v roce 1918 byl počet obyvatel a
národnostní složení přibližně stejné.
Po vyhlášení vzniku Československé republiky byla německými občany v
Podbořanech
narychlo
vytvořena
tzv.
Okresní
národní
rada
(Bezirksnationalrat), která měla převzít řízení veřejných záležitostí. Měla
čtyřiadvacet členů, z toho bylo 10 z Podbořan. Předsedou rady byl
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podbořanský starosta JUDr. Johann Czapka. V některých obcích, kde byla větší
česká menšina byly pak zakládány národní výbory. Náplň jejich činnosti byla
stejná , analogická s německými národními radami, odlišovaly se však tím, že
se hlásily k novému československému státu a ne k Provincii Deutschböhmen.
Okresní národní výbor vznikl dokonce i pro celý soudní okres Jesenice, k
němuž patřil Petrohrad, Černčice i Bílenec. Sídlo měl v obci Řeřichy a jeho
předsedou byl zdejší učitel Josef Hořejší. Jednatelem se stal rolník Bohuslav
Koutecký z Řeřich, místopředsedy byli Antonín Hejma, řídící učitel z Kolešovic
a Bohuslav Hlušička, statkář z Václav. Další členové výboru byli z Pšovlk, z
Václav, Řeřich, Zdeslavi, Velké Chmelišné a Sosně. (Podbořanský okres tzv.
politický se dělil na dva soudní okresy. Jeden měl sídlo v Podbořanech a druhý
v Jesenici.)
V Podbořanech se silněji projevovaly sociální momenty nad národnostními.
České i německé dělnictvo dne 11. listopadu 1918 schválilo požadavek na
rozšíření městského zastupitelstva o šest dělnických zástupců a dva
náhradníky.
Tentýž den obsadilo československé vojsko Žatec. V Podbořanech se 6.
prosince 1918 po zasedání místního zastupitelstva konala na náměstí
demonstrace na níž demonstranti požadovali připojení k Provincii
Deutschböhmen a protestovali proti vzniku Československé republiky (ČSR).
Následně došlo i k drancování a k vyhrožování českým podbořanským
rodinám.
U Blatna a u Žihle byla v té době umístěna jednotka českých vojáků z Plzně,
která byla českým občanem z Podbořan požádána o zásah. Pod velením
majora Slezáčka se do Podbořan vydala po železnici jedna pěší rota. V Blatně
se střetla se skupinou Rakousko-uherských vojáků. K boji však nedošlo.
Odpoledne rota rozehnala německou domobranu ve Vroutku a v 17:30 hod
dorazila do Podbořan. Kolem 18. hodiny prošli vojáci za zpěvu českých
pochodových písní liduprázdným městem, jehož obyvatelé se ukryli ve svých
domech. Na náměstí se vojáci postavili do pozoru a s odkrytými hlavami
zazpívali českou národní hymnu. Podbořany tak přešly pod správu nové
republiky.
Z našich tří obcí bohužel nemáme ani tak kusé informace. V kronice obce
Petrohrad, která byla psána od dvacátých let minulého století německými
kronikáři je pouze jedna věta o 15 československých vojácích, kteří se v obci
objevili.
Napětí mezi německými a českými obyvateli je zmiňováno podrobněji v
zápisech o zřizování české školy v Černčicích. Jako příklad lze uvést: když bylo
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v roce 1919 na přízemní budovu německé školy přistavěno 1. patro a v něm
zřízena česká škola a byt českého učitele, došlo v obci k tomu, že po
přistěhování rodiny českého učitele byl hned první den po jeho příjezdu a
uspořádání bytu, v době kdy učitel s rodinou šel na vycházku do Petrohradu,
vystěhován nábytek německými občany na dvůr a škola uzamčena. Nakonec
muselo být nové nastěhování provedeno za úředního dozoru.
Je pravdou, že během 1. republiky se situace zlepšila a docházelo pak i ke
vzájemné spolupráci obou národností. Klid trval až do nástupu Adolfa Hitlera
k moci ve 30. letech 20. století. To už je ale jiný problém.
RNDr. Václav Špilar

TOMÁŠ ARCHMANN - VZPOMÍNKA

Na černčickém hřbitově je u jižní zdi rodinný hrob v němž je o roku 1970
pochován i petrohradský občan, pan Tomáš Archmannn, příslušník 3.
střeleckého pluku Jana Žižky z Trocnova Československých legií v Rusku. Byl
účastníkem slavné vítězné bitvy našich legionářů u Zborova na Ukrajině (
2.7.1917) a byl nositelem Zborovské pamětní medaile a Medaile trocnovského
hrdiny. V tyto dny vzpomeňme na bývalého občana naší obce, který spolu se
svými spolubojovníky nasazoval svůj život pro myšlenku vzniku
Československa. (V Lunarii č. 8/2013 je jmenovanému věnován článek „I v
naší obci žil legionář“)
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Informace obecního úřadu ………..

Výsledky voleb do zastupitelstva Obce Petrohrad
05.10.2018 – 06.10.2018

Počet zapsaných voličů …………………………………………….. 523
Voliči, kterým byla vydána úřední obálka ………………… 294
Počet odevzdaných úředních obálek …………………………294

Výsledek dle jednotlivých kandidujících stran:
Volební strana č.1 – NEZÁVISLÍ PRO OBEC II.
Počet získaných platných hlasů …………………………… 441
Počet získaných mandátů ……………………………………

2

Mandát :
Josef Pták – počet platných hlasů 78
Ivana Hůrková – počet platných hlasů 74

Volební strana č.2 – Nezávislí č.1
Počet získaných platných hlasů ……………………………… 421
Počet získaných mandátů ……………………………………….
Mandát:
Miroslav Vrána – počet platných hlasů 70
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Volební strana č.3 – VEEV
Počet získaných platných hlasů ……………………………...

568

Počet získaných mandátů ………………………………………

2

Mandát:
Eva Učíková – počet platných hlasů 95
Radim Worzischek – počet platných hlasů 69

Volební strana č. 4 – KSČM
Počet získaných platných hlasů …………………………….

171

Počet získaných mandátů …………………………………….

0

Volební strana č.5 – NEZÁVISLÍ PRO OBEC I.
Počet získaných platných hlasů ……………………………

847

Počet získaných mandátů ……………………………………

4

Mandáty:
Jitka Dondová – počet platných hlasů 170
Radim Benda – počet platných hlasů 107
Lenka Bláhová – počet platných hlasů 99
Dana Ďopanová – počet platných hlasů 101
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Výklenková kaple Bílenec

Obec Petrohrad za finančního přispění Ústeckého kraje z Programu
na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2018 ve
výši 600.000,-Kč, zajistila zrestaurování Výklenkové kaple Bílenec. Opravu
provedla firma SPOP – Obnova památek s.r.o. z Plzně.
Opravy kaple byly realizovány v průběhu let 2013 -2018 a to vždy
s dotační podporou.
Obnovené Výklenkové kapli Bílenec bude slavnostně požehnáno
knězem katolické církve dne 30.11.2018 v 17,00 hod.. Poté společně vstoupíme
do adventu zpěvem vánočních koled. Občerstvení bude zajištěno.

Kaple před opravou – foto z roku 2013

Kaple po opravě – foto říjen 2018
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Pohádkově strašidelný les
I v obci Petrohrad se 29. 09. 2018 uskutečnil již tradiční Pohádkově
strašidelný les. Dlouhá cesta začínala u Obecního úřadu a končila v myslivně.
Po trase účastníci mohli spatřit nejrůznější strašidla a pohádkové bytosti, u
kterých plnili úkoly. V myslivně byl poté uspořádán táborák a děti za svou
statečnost obdržely sladký balíček. Za všechny iniciátory mohu tvrdit, že nás
všechny překvapila obrovská účast, jelikož rekordních 111 dětí a téměř 60
dospělých považujeme za velký úspěch.
Na realizaci náročné akce se podílelo téměř 30 dobrovolníků a všem patří
obrovský dík.
Za spolek VEEV – PhDr. Eva Učíková
Fotografie z celého lesa si můžete prohlédnout na veev.webnode.cz
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LUNARIA, měsíčník Obce Petrohrad
Redakce: RNDr.Václav Špilar, Jitka Dondová, Lada Huschinová
Adresa:
Obec Petrohrad, Petrohrad 146, 439 85
Kontakty: tel./fax : 415 219 020 e-mail: obec.petrohrad@iol.cz
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