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Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 5,- Kč
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Klidné prožití velikonočních svátků a bohatou pomlázku
všem občanům obce Petrohrad, Černčice, Bílenec
a čtenářům Lunarie
přejí
starostka obce Jitka Dondová,
místostarosta obce Radim Benda
a členové zastupitelstva
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Informace z naší školy ….

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Petrohrad p.o.
vyhlašuje

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
KDY:

14.05.2019 od 10,00 do 12,00 hod.

Rodiče dětí s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list
dítěte.
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Záchranka s Markem
V pondělí 15.4.2019 zavítal do naší školy záchranář ZZS Středočeského kraje
Marek Hylebrant. Nepřijel sám, ale vzal s sebou velkého plyšového medvěda.
Jeho prostřednictvím seznámil děti a žáky s tím, jak se zachovat, když se
stane úraz. Děti tak poskytly medvědovi srdeční masáž, tlakový obvaz, teplo
při zlomené noze. Dozvěděly se, že se zlomeninami se nehýbá, nefixují se, na
spáleniny patří jen studená čistá voda. Všechny děti znaly telefonní číslo na
záchranku - 155. Závěrem shlédly pohádku o opičce a lenochodovi, ve které si
zopakovaly, co se dnes dozvěděly. Ve druhé části jsme se přesunuli ven k
sanitce. Tam děti poznaly také defibrilátor, aplikaci infuze, zajištění dýchání
postiženého, transport lehátka, prohlédly si sanitku uvnitř. Zaujal je blikající
vůz a charakteristický zvuk sirény. Setkání s Markem bylo velmi příjemné,
poučné a děti si odnesly mnoho užitečných informací - např i to, že masáž
srdce se poskytuje v rytmu písně Skákal pes.
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Zápis do 1. ročníku
Dne 16. 4. se v naší ZŠ a MŠ Petrohrad uskutečnil zápis do 1. ročníku
základní školy. Tématem byly blížící se velikonoční svátky. Na budoucí
prvňáky byla nachystaná paní učitelka Učíková s paní asistentkou
Worzischkovou. Děti předvedly dovednosti v předmatematické gramotnosti,
zda znají své jméno a bydliště, zda se zvládnou podepsat. Na velikonočním
vajíčku určovaly geometrické tvary, či určovaly barvy. Domácí zvířátka jim
sloužila k orientaci v prostoru.
Za svou snahu si každý předškolák odnesl sladkou i věcnou odměnu. Na
všechny tři budoucí školáky se již moc těšíme.
PhDr. Eva Učíková – učitelka ZŠ
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Informace obecního úřadu ………..
Obnova chodníku ke staré poště
V průběhu roku 2018 proběhla kabelizace – rekonstrukce NN ve staré části
Petrohradu, rekonstrukci prováděla firma ČEZ prostřednictvím firmy MARTIA. Po
provedení prací zůstaly v obci nedodělky na komunikacích a chodnících, tyto
nedodělky obec u firmy ČEZ reklamovala a na základě provedených místních
šetřeních bylo stanoveno, že opravy chodníků budou provedeny do konce měsíce
března 2019 a komunikací do konce měsíce června 2019.
V průběhu měsíce března byla provedena obnova chodníku “k poště”, kdy
osazení obrubníků a zhutnění povrchu provedla fima MK-Kubelka ze Žatce a
pokládku nové dlažby provedli pracovníci obce. Chodník byl přičleněn ke
komunikaci, aby bylo docíleno odvodnění stavby a došlo k rozšíření zeleného pásu
mezi chodníkem a ploty, toto rozšíření umožní i lepší údržbu zeleně v těchto místech.
Mnoho občanů se dotazovalo na šíři chodníku, která se jim zdála malá. Vzhledem
k tomu, že byla prováděna oprava stávajícího chodníku, který byl předtím tvořen
betonovými panely o šíři cca 100 cm, byl nový chodník vytvořen ve stejné šíři.
K vytvoření vlastního názoru na tuto rekonstrukci přikládáme fotografie před a po.
V případě, že by v budoucnu bylo třeba zasáhnout do elektrického vedení nebude
třeba rozebírat chodník, vzhledem k uložení pod zeleným pásem.

Nový stav

Předchozí stav
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Demolice domu čp. 8
Zastupitelstvo Obce Petrohrad na svém zasedání rozhodlo
o demolici domu čp.8 v Černčicích a to v návaznosti na vypracovaný posudek
na opravu nemovitosti, která by několikanásobně přesáhla náklady na
demolici domu. Na odstranění stavby bylo vypsáno výběrové řízení, do kterého
se přihlásily tři firmy a z nich byla vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou
a tou byla firma Šilhánek a syn a.s. z Kryr za nabídnutou cenu 359 tis.Kč.
Demolice domu byla provedena na začátku měsíce dubna 2019. Jak bude dále
naloženo se stavebním parcelou bude projednáváno na dalších jednáních
zastupitelstva v závislosti na finančních možnostech obce a vypsaných
dotačních titulů.

Dům čp.8před demolicí

Po odstranění stavby
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Uvítání nových občánků Obce Petrohrad

V sobotu 13.04.2019 se v zasedací místnosti obecního úřadu
v Petrohradě uskutečnilo uvítání nových občánků obce, kteří se narodili
v posledním čtvrtletí roku 2018.
Nové občánky obce uvítala starostka Jitka Dondová, o hudební
vystoupení se postaraly sestry Veronika a Tereza Janoušovy. Pro děti byly
připraveny dárky v podobě plyšové hračky a pamětní medaile obce, pro
maminky květina.
Slavnostně uvítáni byli Daniel a Laura Nistorovi z Petrohradu,
Vojtěch Píbil z Bílence a Jakub Smítka z Petrohradu.
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Včasné informace pomáhají – Seniorská obálka
Jako účinná a jednoduchá pomůcka pro záchranáře při akutním lékařském
zásahu může sloužit jednoduchý tiskopis, který je primárně určen lidem
staršího věku, především pak těm, kteří žijí osamoceně.
Do tiskopisu vyplní (i za pomoci příbuzných nebo praktického lékaře) údaje
týkající se zdravotního stavu, např. jaké berou léky (včetně dávkování), kdy
a s čím byli hospitalizováni a také například jaké mají alergie. Součástí
formuláře jsou i kontakty na blízké osoby.
Nejvhodnější umístění uvedeného formuláře je v bytě nebo v domě na dveřích
lednice nebo vnitřní straně vstupních dveří. Integrované složky
záchranného sytému Ústeckého kraje (zdravotnická záchranná služba, hasiči
a policie) jsou o umístění karty informovány a budou ji hledat vždy na těchto
místech.
Formulář je k dispozici na webových stránkách Města Podbořany, kde je
možné si jej stáhnout. Další variantou je osobní převzetí formuláře
na obecním úřadu v Petrohradě.
Starší lidé, kteří nemají možnost získat formulář z webových stránek a je
pro ně problematické dostavit se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu
na městský úřad Podbořany či na obecní úřad Petrohrad, se mohou
telefonicky obrátit na pracovnice sociálního odboru paní Mgr. Petru
Vaňkovou (415 237 508) a Janu Rottovou, DiS. (415 237 516), které formulář
žadateli přinesou osobně a poskytnou potřebné poradenství nejen
v souvislosti s vyplněním tohoto formuláře.
Ucelené a přehledné informace zrychlí a především usnadní zásah záchranářů
při akutním zhoršení stavu seniora a poslouží k rozhodnutí o optimální
terapii na místě nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.
Formulář je přílohou tohoto výtisku Lunaria 04/2019.
Formuláře:
https://www.podborany.net/mestsky-urad/aktuality/seniorska-obalka1097cs.html
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Svaz tělesně postižených ČR, MO Podbořany
Cílem organizace je hájit specifické potřeby a zájmy tělesně
postižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení. Organizace má více
než 300 členů z celého Podbořanska. Pro všechny zdravotně postižené pořádá
rekondiční pobyty, rehabilitační cvičení, plavání a masáže. Zajišťuje
poradenskou činnost v oblasti sociální včetně půjčování kompenzačních
pomůcek. Organizuje semináře, přednášky a vzdělávání zdravotně
postižených a seniorů. Akcí pořádaných svazem se mohou zúčastnit i
nečlenové
svazu.
Více
info
na
https://svaztelesnepostizenychpodborany.webnode.cz
Vedení svazu srdečně zv i nečleny na pořádané akce, v prvním pololetí to jsou
např.:
12.5.2019 Den Matek sokolovna Kryry
- od 14,00 - 18,00 hod
5.6. - 6.6.2019 Divadlo Český Krumlov - Divotvorný hrnec
- záloha 1500,- Kč , cena celkem 2500,- Kč
- ubytování, doprava, vstupenka do divadla, polopenze
- obědy budou hromadné a dle ceny se bude odvíjet doplatek
- doprovodný program bude upřesněn
6.6. - 12.6.2019 Maďarsko lázně Bük / 6 nocí /
- cena pro člena 10100,- Kč
- cena pro nečlena 10500,- Kč
- doprava z Loun, ubytování v hotelu propojené lázněmi, polopenze, vstupné
26.7. - 27.7.2019 Divadlo Český Krumlov - Šípková Růženka - balet
- doprovodný program bude upřesněn
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Z kroniky obce …
Zásobování obce pitnou vodou
(historický pohled)
pokračování z minulého čísla

Na řadě je popis situace v historické obci Petrohrad ( a Chlumčany).
Petrohrad (Petršpurk) byl od 14. století tvořen několika domy v podhradí
hradu. V údolí – tam kde je dnes petrohradská náves byla malá obec
Chlumčany (Klumtschan). Vody zde bylo pro tehdejší potřebu dost. Dodnes je
zde v kopcích nad Petrohradem řada vyvěrajících pramenů. Studnu měl
zřejmě jen hrad.
Na počátku 17. století když přešlo petrohradské panství do majetku rodu
Libštejnských z Kolowrat a Jaroslav Libštejnský začal pod vrchem Všech
svatých budovat zámek, protože hrad v té době již nevyhovoval způsobu
bydlení šlechty a navíc byl již dost zchátralý. Jedná se o tu část zámku, která
má dnes střechu z taškové krytiny. Zbytek dnešního zámku byl postupně
dostavován Černíny, kteří vlastnili zámek od roku 1621 do roku 1945. Kolem
zámku byly postupně stavěny také domy pro služebnictvo a pracovníky na
polích a v lesích. Z těchto domů se dosud zachovala tzv. Poustka a požárem
poničený a dnes zakonzervovaný dům č. p. 3 v areálu bývalého černínského
statku.
V blízkosti zámku, zhruba tam, kde dnes stojí zrenovovaná budova špejcharu,
byl za Černínů vybudován i pivovar (tento pivovar byl zrušen a zbořen v
šedesátých letech 19. století). Jeho provoz potřeboval značné množství kvalitní
vody. I zámek se rozrůstal a potřeboval pro svůj provoz také více vody.
Černínové řešili problém jednak hloubením studní a jednak stavbou vodovodu.
Při stavbě vodovodu bylo využito geologického složení vrchů nad
Petrohradem. Vrchy jsou tvořeny žulovými bloky a skalami. Dešťová voda se
zde může vsáknout jen na žulové podloží a pak po něm stéká nebo vytváří
malé močály. Stékající voda si najde zejména na svazích kopců cestu na
povrch a tak vzniknou prameny. Jedné skupiny takovýchto pramenů využili
stavitelé vodovodu. Na svahu vpravo od silnice k Chotěšovu spojili vodu z
několika pramenů a vedli ji do vodojemu, kde se voda shromažďovala v
bazénu a byla pak potrubím vedena do zámku. Tento systém je dosud
provozuschopný a do nedávné doby zásoboval vodou některé domy ve staré
části Petrohradu.
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Velké množství vody potřeboval i černínský dvůr u zámku v Petrohradě, kde se
chovaly krávy a byly zde i stáje pro koně. Zdrojem vody zde byla dosud
existující studna, která je v rohu statkového dvora poblíž starých chlévů pro
krávy.
V Chlumčanech byla postavena budova školy a u ní byla zřízena i studna. Při
stavbě železniční trati z Plzně směrem na Žatec a Duchcov bylo budováno i
petrohradské nádraží. Součástí stavby nádražní budovy bylo i vybudování
desítky metrů hluboké studny. Voda ze studny se užívala pro obyvatele a
zaměstnance nádraží, ale hlavně pro „napájení“ parních lokomotiv.
Další studna byla zřízena u železničního strážního domku č. 51 mezi
stanicemi Petrohrad a Kryry. Studna byla na katastru obce Černčice a byla
zlikvidována při úpravách polí státním statkem.
Po sloučení Chlumčan a Petrohradu do jedné obce s názvem Petrohrad roku
1895 se začal řešit i problém vody v obci. Byly postupně budovány další
studny.
Petrohrad měl, podobně jako Černčice, také obecní studny. Dosud se z nich
zachovaly studna na návsi, studna na „dolní návsi“ u domů č.p. 37 č.p. 96 a
studna při silnici na Chotěšov u č.p. 53.

pokračování (situace po vzniku Československa) v příštím čísle

RNDr. Václav Špilar
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Velikonoce před desítkami let a dnes

V padesátých letech minulého století začalo v obci velikonoční období květnou
nedělí, to jest poslední nedělí před velikonocemi. V kapli sv. Vavřince v zámku
v Petrohradě celebroval místní farář děkan Kliment Schregel slavnostní mši
při níž byly svěceny větvičky kočiček. Velikonoční týden (pašijový týden) byl ve
znamení velikonočních příprav. Jednotlivé dny velikonočního týdne mají své
názvy, z nichž některé se užívají mezi lidmi ( i těmi nevěřícími) dodnes.
Pondělí po květné neděli se nazývá Modré nebo Žluté, úterý je Šedivé, středa
nese přízvisko Sazometná nebo lidově Škaredá, čtvrtek je Zelený, pátek je
Velký (den ukřižování a smrti Ježíše Krista), sobota je Bílá a neděle
Velikonoční nebo Boží hod velikonoční. Pak následuje již Velikonoční pondělí.
V domácnostech se peklo, smažilo a vařilo tradiční jídlo (tzv. mazance,
koblihy, jidáše, jídla z jehněčího nebo kůzlečího masa atp.).
Na zelený čtvrtek podle tradice „odletí zvony do Říma“, takže nemohou zvonit
a proto se v tento den chodilo místo zvonění zvonů s řehtačkami, hrkačkami a
klepačkami, což trvalo až do poledního „zvonění“ na Bílou sobotu. Tento
obyčej se dosud v některých obcích udržuje.
Ještě kolem roku 1950 se tento zvyk dodržoval v Černčicích a v nové části
Petrohradu. Skupina školáků se řehtačkami a hrkačkami se shromáždila v
Černčicích na návsi a kolem dvanácté hodiny se vydala na pochod
doprovázený řehtáním po ulicích obce směrem na Kryry, pak na Mukoděly a
pak zase na náves a odsud do nové části Petrohradu až ke křižovatce se silnicí
na Karlovy Vary ( v té době nebyla ještě postavena dnešní silnice a křižovatka
byla u dnešního Obecního úřadu). Poté se šlo na nádraží a pak zpět na
křižovatku (tam, kde jsou dnes bytovky bylo tehdy ještě pole) a dál směrem
podle silnice a zhruba tam, kde je dnes vjezd do dvora obecního úřadu, se
zahnulo vlevo. Zde byla polní pěšina vedoucí až k černčickému hřbitovu, kde
se přešel mostek zařehtalo se u hřbitova a pak se šlo po cestě od hřbitova až
na náves.
To se opakovalo ve čtvrtek večer, v pátek ráno, v poledne a večer a v sobotu
ráno a v poledne.
V době, kdy jsem se těchto obchůzek zúčastňoval i já s námi chodila jako
dospělý doprovod paní Marie Schössnerová (1903) z Černčic, dlouholetá
pracovnice v petrohradském pivovaru.
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Další zvyky, které se udržovaly v naší obci nebo je některé rodiny dodržují
dodnes:
Velikonoční pondělí se pro malé děti v některých rodinách připravovaly dárky
od zajíčka. Pod keři v zahradě nebo na loučce u kmenů stromů apod. se pro
dítě vytvořilo jakési hnízdečko a do něj se uložilo barevné vajíčko, bonbony,
ovoce atd. Děti pak hnízdečka hledaly. Tento zvyk je stále udržován v řadě
evropských států a i v řadě obcí v Čechách a na Moravě.
Vyvrcholením oslav Velikonoc jsou a byly v obci skupiny koledníků, kteří na
Velikonoční pondělí jdou od domu k domu, v ruce pomlázky pletené z prutů a
ozdobené stuhami. U každého domu odříkají svoji koledu a dostanou za to
barevná či malovaná vajíčka, cukroví, perníčky a „vyšupají“ ženy. Dříve zde
chodili na koledu jen chlapci a dospělí muži, kteří si často místo dobrot
potrpěli na přípitek tvrdým alkoholem. Postupem času se koledy zúčastňují
i malá děvčata a „party“ dospělých a skoro dospělých mužů jsou vzácnější.

RNDr. Václav Špilar
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Čtení s K.J.Erbenem
Dne 27. 03. 2019 se obecní knihovna naplnila dvacítkou nedočkavých
dětí, které chtěly vidět živého neznámého pána jménem Karel Jaromír Erben.
Samozřejmě toto přání jsme jim splnit nemohli, ale nadšené čtenářky Alena
Habrová a Božena Worzischková předčítaly z jeho knih. Dětem byl představen
život spisovatele, jeho tvorba, a to především pohádky. Skupinky společně
strávily čas nad tvořením plakátu, pracovními činnostmi či četbou. Na závěr
odpoledne všechny čekala naučná stezka s hledáním pokladu a opékání vuřtů,
o které se postarali naši opékači Martin Zelenka a Viktor Kavale.
Po delší době se knihovna opět naplnila a my jsme za to rádi.
Za kulturní výbor PhDr. Eva Učíková
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Velikonoční tvoření pro dámy
Dne 6.4.2019 spolek VEEV, z.s. uspořádal Velikonoční tvoření pro dámy. Účast
nebyla sice extrémně hojná, ale ten, kdo přišel, strávil příjemné sobotní
odpoledne. Vládla klidná a přátelská atmosféra. Přítomné ženy si vytvářely
velikonoční košíky či květináče, vyráběly slané velikonoční zákusky,
ochutnávaly jarní pomazánku, kterou připravila oblíbená kuchařka z místní
školy. Při volné chvilce usedly u kávičky či vínečka a popovídaly si o radostech
a strastech běžného života. Všechny přítomné se shodly na tom, že se rády
setkají při další příležitosti a možná i ve větším počtu. Proto Vás již teď
neoficiálně zveme na květnovou akci, kde budeme hostit odborníka přes vína.
Ten nám představí nejlepší značky evropských vín, které budete moci
ochutnat a také shlédnout například sekání mačetou šumivá vína. Více
informací a přihlášku zveřejníme do konce dubna. Sledujte i naše webové
stránky veev.webnode.cz, kde naleznete i více fotografií ze sobotní akce.
Za spolek VEEV, z.s. PhDr. Eva Učíková
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Velikonoční tvoření pro děti
Čas velikonočních svátků se blíží a tak kulturní výbor
uspořádal dne 13.4.2019 na sále v Petrohradě velikonoční tvoření pro děti.
Akce se zúčastnilo celkem 31 dětí. Pro tvořivé návštěvníky byla připravena 3
stanoviště. Výrobu z papíru vedla Ivana Hečková, ozdobu z proutí já Alena
Habrová a dekorace v květináči Eva Učíková st.
Všechny děti byly moc šikovné a tvoření jim šlo od ruky.
Po tvoření byla plánována trasa ,,hledání velikonočního zajíčka", ale protože
čas běžel rychleji, než by jsme si přáli, předala Eva Učíková čokoládové zajíčky
a sladkosti dětem na sále.
Věříme, že výrobky ozdobí Vaše domovy a potěší nejednu maminku či babičku.
Děkujeme, že jste přišli a strávili s námi krásné sobotní odpoledne.
Přejeme krásné Velikonoce.
Alena Habrová – členka kulturního výboru
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