09/2019

Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 5,- Kč
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Informace z naší školy ….
Zahájení školního roku 2019/2020
Dva měsíce prázdnin plných zážitků utekly jako voda a děti opět zavítaly do
známých školních lavic. 2. září roku 2019 se stalo nejočekávanějším dnem pro
novopečené školáčky a školkáčky v petrohradské základní a mateřské škole.
Ve venkovním areálu školy přivítala všechny zúčastněné paní ředitelka s
úsměvem ve tváři. Přátelskými slovy rozehnala i sebemenší rodičovské obavy.
Na slova paní ředitelky navázala paní starostka, která dětem předala krásný
dort, na kterém si všichni později pochutnali.
A už tu bylo představování pěti prvňáčků, kteří od své paní učitelky obdrželi
knihu. Drobné předměty čekaly i na pět nejmladších dětí, které poprvé
zavítaly do mateřské školy.
Po slavnostním přivítání se děti se svým doprovodem vydaly do
vyzdobených tříd. Prvňáčci ve svých lavicích objevili další dárečky a školní
pomůcky. Školkové děti zase množství hraček a veselých dekorací. Ve všech
třídách zavládla dobrá nálada. A první den pokračoval vzájemným
seznamováním, novými informacemi i vyprávěním zážitků z prázdnin.
Přejme si, ať jsou všechny následující dny prosluněné úspěchy, radostí z
vědění, zážitků s kamarády a těšení se na dosud nové a nepoznané.

Kateřina Boušková, učitelka MŠ
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Máme rádi zvířata...

… je název edukačního projektu, se kterým ve středu 18. září do ZŠ a MŠ
Petrohrad zavítali zaměstnanci Státní veterinární správy. Děti z MŠ, 1. a 2.
třídy se zábavnou a hravou formou dozvěděly informace o domácích i volně
žijících zvířatech a zásadách správného chování k živým tvorům a
zodpovědné péči o ně.
Všechny děti se do projektu aktivně zapojily, správně zodpovídaly položené
otázky, poznaly a pantomimicky ztvárnily zvířata. Společnou diskuzí i
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nejmladší děti obohatily vzájemné setkání, a tak potvrdily, že zvířata máme
všichni opravdu rádi.
Za svoji snahu a vědomosti děti obdržely drobné upomínkové předměty, za
které velmi srdečně děkujeme SVS. V budoucnu se budeme těšit na další
možné projekty.

Kateřina Boušková, učitelka MŠ
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Naši žáci 1. – 4. ročníku se v novém školním roce zúčastnili opět Adaptačního
pobytu na Chvojkovském mlýně. Pobyt byl z části hrazen z fondu Ústeckého
kraje – primární prevence.
Cílem těchto pobytů je především stmelování kolektivu, upevňování
přátelských vztahů, prevence proti šikaně nebo také respektování odlišností.
Součástí našeho pobytu bylo také vystoupení divadla Ve tři, které si připravilo
pro žáky preventivní program na téma nebezpečí sociálních sítí a počítače.
Žáci i pedagogové zažili nevšední zážitky, na které budou rádi vzpomínat.
PhDr. Eva Učíková – učitelka, metodik prevence
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Informace obecního úřadu ………..
Žehnání domů
Dne 03.09.2019 pozval plzeňský biskup Mons.Tomáš Holub starosty okolních obcí na
schůzku, kde prezentoval projekt „Žehnání domů“. Na jeho základě zaslal kněz katolické
církve dopis, který Vám poskytujeme v plném znění.
Vážení čtenáři zpravodaje, vážení občané,
Možná jste již nalezli, nebo brzy naleznete, ve svých poštovních schránkách leták s
nabídkou římskokatolické farnosti Lubenec, jejímž obsahem je „Žehnání domů“. Tento
projekt jsme pečlivě připravovali řadu měsíců spolu s plzeňským biskupem Tomášem
Holubem. Chtěli bychom se u Vás zastavit a pomodlit se s přáním dobra za dům, v němž
bydlíte. Biskup Tomáš se sešel se starosty Vašich obcí a zastupitelstva obdržela jeho
dopis s popisem projektu. Snažili jsme se leták obsahující nabídku požehnání udělat tak,
aby byl stručný a srozumitelný a především, aby bylo zřejmé, že nemůžeme ani
nechceme cokoli komukoli vnucovat. My křesťané bychom chtěli být požehnáním pro
zdejší kraj a podělit se o dobro, které dostáváme z Božích rukou. Potěší nás, pokud Vás
náš nápad zaujme, potěší nás, pokud se do projektu rozhodnete zapojit, potěší nás,
pokud zavoláte nebo napíšete.
Proto také Vám všem na závěr říkáme na shledanou!
Farář Richard Polák, farnost Lubenec
Více naleznete na farnostkralovice.cz a na bip.cz/zehnani

Přerušení dodávky elektrické energie
ČEZ Distribuce a.s. oznamuje občanům, že dne 09.10.2019 dojde k přerušení
dodávky elektrické energie v obci Petrohrad a v obci Bílenec v době od 08,00hod. do 14,00
hod. a to u níže uvedených nemovitostí
Bílenec
11 , 12 , 14 , 15 , 17 , 20 , 26 , 3 , 30 , 31 , 32 , 33 , 37 , 38 , 39 , 4 , 40 , 41 , 42 , 43,
46 , 47 , 48 , 53 , 54 , 55 , 6 , 7 , 8 , 9 , E1 , E3 , E34 , E5 ,
Černčice
113 ,
Petrohrad
639/19 , 1 , 100 , 101 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 11 , 112 , 114 , 115 ,
117 , 118 , 12 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 126 , 128 , 129 , 130 , 134 , 135 , 136 , 137
138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 149 , 150 , 154 , 155 , 156 , 157
158 , 161 , 162 , 163 , 164 , 165 , 166 , 168 , 169 , 170 , 171 , 173 , 174 , 175 , 176 ,
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177 , 178 , 179 , 180 , 181 , 182 , 183 , 186 , 187 , 189 , 19 , 190 , 191 , 192 , 193 , 194
195 , 196 , 198 , 199 , 20 , 21 , 23 , 24 , 28 , 30 , 31 , 32 , 35 , 36 , 37 , 38 , 4 , 41 , 42 ,
44 , 45 , 48 , 49 , 50 , 51 , 53 , 54 , 56 , 57 , 59 , 61 , 62 , 63 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 7
71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 8 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 9 ,
90 , 91 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , G , parc.č. 1134 , parc.č. 1324 , parc.č. 1340
parc.č. 279 , parc.č. 637/1 , parc.č. 694 , parc.č. 70 , parc.č. 718/7 , parc.č. 834/1 , parc.č.
87 , parc.č. 889/14

Výluka na vlakové trati Blatno – Žatec od 17.9.2019 do 20.11.2019
V souvislosti s modernizací železniční trati ve správě SŽDC probíhá v těchto dnech
rozebírání celé vlakové trati od Petrohradu až do Kryr. Po sejmutí kolejí a pražců jsou
vyváženy kameny zhruba do šíře 6 m a hloubky 1m do areálu Českých drah, a.s., za
prostorem bývalé cihelny v Petrohradě, kde budou recyklovány, tříděny a znovu naváženy
do kolejiště. Po zhutnění a osazení pražci a kolejemi by měla trať znovu plně fungovat
koncem listopadu 2019. Zhotovitelem úseku Petrohrad – Kryry je firma Chládek&Tintěra z
Litoměřic
S opravou trati přímo souvisí uzavření podjezdu a přejezdu v Černčicích.
Uzavírka podjezdu od firmy STAMAT směrem k ,,Bulínce“ je plánovaná po celou dobu
opravy trati,
Uzavírka přejezdu z Černčic směr Mukoděly by měla proběhnout s největší
pravděpodobností od 22.10.2019 do 15.11.2019. Po tuto dobu firma přislíbila vždy
částečný průjezd s tím, že při finální úpravě bude muset plně přejezd uzavřít na cca 4 dny

Upozornění – svoz komunálních odpadů
Pomalu přichází sychravé počasí a s ním začátek topné sezóny. Upozorňujeme občany
obce, aby při vysypávání popela do sběrných nádob dbali na teplotu vsypávaného popela.
Teplý popel vsypaný do popelnice nejenže může způsobit požár popelnice a její zničení, ale
nejednou se stal i důvodem nevyvezení svozovou firmou Marius Pedersen a.s..

Svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu
V sobotu 26.10.2019 proběhne sběrová sobota v obci Petrohrad, Černčice a Bílenec.
Jednat se bude o sběr nebezpečného odpadu ( nádoby od barev, olejů, zářivky, znečištěné
textilie od barev a olejů, olejové filtry, oleje, barvy apod.), objemného odpadu ( nábytek,
koberce apod.) a elektroodpadu ( televizory, lednice, drobné domácí elektrospotřebiče ).
Do nebezpečného odpadu nepatří pneumatiky, ty je povinen vlastník likvidovat
prostřednictvím servisů k tomu určených a eternit, který je zvláště nebezpečným odpadem
a likviduje jej vlastník na své náklady samostatně.
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Sběrová sobota se nevztahuje na podnikatele a právnické osoby, které mají povinnost
zneškodnit odpady dle zákona o odpadech.
Stanoviště:
Bílenec (autobusová zastávka) ……………………………………………….. 8,30h. – 9,00h.
Černčice (náves ) ……………………………………………………………………. 9,10h. – 9,40h.
Petrohrad (proti OÚ) ……………………………………………………………… 9,50h. – 10,20h.
Petrohrad (náves) ………………………………………………………………….. 10,30h. – 11,00h.

Čipování psů
Chovatelé psů jsou povinni nejpozději k datu 01.01.2020 provést očipování svých psů,
čipovat není nutné psy, kteří byli tetováni před datem 03.07.2011. V této souvislosti přijede
do obce veterinář MVDr.František Špergl, který čipování provede.

KDY:

Sobota 19.10.2019 od 08,30 hod.

KDE:

Dvůr u obecního úřadu, Petrohrad 146

CENA:

450,-Kč

Důležité upozornění:
Očipování psa bude provedeno pouze za doprovodu psa dospělou osobou,
opatřeného náhubkem a vedeného na pevném vodítku a po předložení řádně
vyplněného očkovacího průkazu.
Přítomnost dospělé osoby je nutná z důvodu zavedení čipu do levé strany krku
psa, kam musí být čip zaveden. Náhubkem musí být psi opatřeni
z bezpečnostního důvodu, aby nedošlo k poranění lékaře.
Po zavedení čipu bude provedena i následná kontrola čipu.

Uzavření obecního úřadu a České pošty s.p.
Oznamujeme občanům uzavření obecního úřadu a pobočky České pošty s.p. v následujících
dnech a to z důvodu školení pracovnic obce a přerušení dodávky elektrické energie.
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Středa 09.10.2019
Omezení pracovní doby pobočky České pošty s.p..
Otevírací doba od 14,00 hod. do 16,00 hod.

Pátek 11.10.2019
Obecní úřad a pobočka České pošty s.p. budou celý den uzavřeny z důvodu školení
pracovnic

Vodní dílo Kryry
Dne 19.09.2019 proběhlo jednání na Povodí Ohře s.p. ohledně přípravy VD Kryry.
Zatím jsme získali pouze telefonický příslib od manažera projektu, že objekty
v katastrálním území Černčice – hřbitov, ČOV nebudou žádným způsobem zasaženy.
Naopak, hledá se způsob jakým je v případě zvýšení vodní hladiny zabezpečit. Nyní se
stavba nachází ve fázi studie. Pracovník investičního úseku Povodí Ohře s.p. přislíbil
oficiální písemné vyjádření, o kterém Vás budeme dále informovat.

Petice za změnu trasy D6
Zastupitelstvu Obce Petrohrad byla předložena Petice obyvatel obce Bílenec a
dalších občanů za změnu umístění plánovaného úseku dálnice D6 mezi MUK Jesenice –
obec Černčice, která byla členy zastupitelstva projednána na 10.řádném zasedání dne
09.09.2019, jednání byl přítomen i předkladatel petice. Důvody předložení petice –
ohrožení podzemních vod, bezprostřední blízkost stavby dálnice u nemovitostí, snížení
kvality života v obci, pokles hodnoty nemovitostí, ohrožení barokního kostela sv.Máří
Magdalény atd.
Starostka přítomné informovala o stavu přípravy úseku D6 Petrohrad-Lubenec,
kdy byl již zpracován koncept dokumentace stavebního povolení, 14.3.2019 bylo vydáno
prodloužení Územního rozhodnutí MěU Podbořany o 4 roky, dle podmínek Ministerstva
životního prostředí byly zapracovány dílčí změny Stavba je připravována v koordinaci
s Povodím Ohře-vodní nádrží Kryry
Zastupitelstvo Obce Petrohrad rozhodlo o předání předložené petice investorovi
akce Ředitelství silnic a dálnic ČR, aby se mohl k jednotlivým bodům petice vyjádřit. O
vydaném stanovisku investora budeme občany informovat v následujících vydáních
měsíčníku Lunaria.
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Z kroniky obce …
Delší dobu se v této rubrice objevovaly poznámky z historie domů v obci a seriál o
historii zásobování obce pitnou vodou. Rozhodl jsem se proto seznámit čtenáře s
některými archivními dokumenty, které nejsou v kronice zapsány, ale patří k
dokumentaci historie Petrohradu, Bílence a Černčic. V dalších číslech Lunarie budou
některé z těchto dokumentů poprvé zveřejněny. Začínám jednou z pověstí o rytíři
Petrovi, zakladateli zdejšího hradu. Tato pověst je sice obsažena v řadě publikací,
ale zde máme její verzi pocházející od regionálního básníka, rodáka ze Širokých
Třebnic u Podbořan. Překlad básně je uveden tak, jak byl zachován v rukopisu
překladatele ing.Jaroslava Härtela, kronikáře obce Petrohrad po roce 1945.

Pověst o rytíři Petru z Petersburgu

Německý regionální básník Anton Augustin Naaff

1. Kdys vládl na západě naší České země
udatný rytíř Petr, nebojácný.
Ten do Saska táh´ s vojem, až do Míšně,
kde uzřel dceru vladaře, zjev to krásný.

2. Zle pohněval se kníže: „Jen chudý rytíř jsi …
má dcera zas jen knížecí být chotí může!“
Však nedbal Petr – rytíř, s milou na koně vsed´,
ten donesl je v hrad, kde vykvetly jim růže.

3. Řadu let šťastných žili v míru, lásce,
před každou zlobou otce chráněni,
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až proradný je zradil zbrojnoš – zrádce,
knížete přived pod hrad, s jeho zbraněmi.

4. Les hučí a k útoku vše připraveno.....
tu brána hradu Petrova se otevřela,
z ní paní se švarnými synky dvěma
v ústrety jde otci – jím nezdravena

5. „Ach, otče – z lásky jsem tak učinila vroucí,
ach, odpusť milostivě dětem provinění... !
On neoblomným zůstal, pomstou hoří žhoucí až vnuků prosby tvrdost v něhu mění... .

6. Klid nastal – k nohám klesl jeho meč a štít,
o skálu zlomil kopí – smíření to znak !
Pak veselil se hrad a v podhradí lid,
úsměvem zářila všem tvář i zrak …. .

--- 0 ---

V příštím čísle Lunarie bude zveřejněn „turistický průvodce“ Petrohradem sepsaný
na konci 19. století.
RNDr. Václav Špilar, kronikář
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Akce uskutečněné spolky ……….

PEVNOST PETRŠPURK

Byla poslední sobota v srpnu, odpolední teploty kolem 30 ° C a jako každý rok
patřila dětem.
Bratři a sestry s SDH Petrohrad připravili putování za otcem Furou s různými
fyzickými, logickými a občas odpudivými úkony.
Pokusili jsme se přiblížit ,, Pevnosti Boyard" a nazvali jsme naše putování ,, Pevnost
Petršpurk".
Děti zdolávaly sedm stanovišť, které vedly přes kapli Všech svatých ,tam je očekával
otec Fura se svými hádankami. Ten vzbuzoval i zájem turistů.
Začátek i konec trasy byl v naší hasičárně , zde děti dostávaly balíčky , keramický
klíč, buřtíky a limču.
Na závěr, při napínavé hudbě pevnosti Boyard, vyzval starosta hasičů děti, aby
hledaly poklad, který si pak mezi sebou rozdělily.
Největší úspěch měly pistolky na vodu, které byly v balíčku a sváděly k vodní bitvě.
Velké díky patří klientům z PL Petrohrad , kteří vyrobili všechny rekvizity nutné k
disciplínám a keramické klíče s logem Pevnosti Petršpurk, také PhDr. Pavlu
Kadlecovi za propagační plakáty a panu řediteli ing. Ladislavu Henlínovi , který
nám vše umožnil.
Také moc děkujeme paní Škopkové ,která tradičně upekla dětem muffíny, moc jim
chutnaly.
Tak zase za rok! V Pevnosti Petršpurk.
Za SDH Petrohrad Martina Provázková
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Pohádkově strašidelný les
Tak jak se stává naší tradicí i v Petrohradě ožívají pohádkové bytosti a strašidla.
V sobotu dne 21.09.2019 spolek VEEV, z.s. uspořádal Pohádkově strašidelný les. Na
bojácnou trasu návštěvníky vypouštěla královna s králem, u kterých si každá rodina
vyrobila svůj pergamen s pečetí. Po cestě účastníci mohli potkat Červenou Karkulku,
čarodějnice, kostlivce, Perníkovou chaloupku, vodníky, čerty, loupežníky, upíry či
jiné strašidelné pohádkové bytosti.
Kolem naší obce je nádherná krajina. Smyslem takovéto akce není to, abychom
strašili děti, ale právě abychom dokázali objevovat krásu přírody, která je kolem nás
a troufám si tvrdit, že v letošním roce jsme ji rozhodně objevili.
Za odvahu a statečnost děti obdržely sladkou odměnu, mohly si opékat a dospělci
měli možnost ochutnat kotlíkové dobroty, které pro ně připravili naši věrní kotlíkáři
Jíťa, Branko, Kája, Ivet a Naďa.
Děkuji všem, kteří se aktivně podíleli na realizaci. Při pořádání takovéto akce si
člověk vždy uvědomí, jak důležité je mít vedle sebe lidi, kteří dokážou udělat něco
pro druhé. Odměnou pro nás všechny byla hojná účast, bezmála 90 dětí a 60
dospělých je důvod, proč to děláme.
Za spolek VEEV, z.s. Zdeněk Učík – člen
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Relaxační místo – místo setkávání v Černčicích

Téměř před rokem jsme v Černčicích zasadili lípu k výročí 100 let od vzniku ČR.
Vzniklo tak krásné místečko, které svádí k posezení či relaxaci. Nadace Logit a
Komunitní nadace náš spolek podpořila a my mohli zakoupit prozatím stoly a
lavice, aby zde občané mohli trávit volné chvíle. Do budoucna bychom rádi pořídili
na toto místo menší herní prvek, odpadkové koše, venkovní květináče atd. Přáli
bychom si, aby se tento prostor stal prostorem setkávání, vedení dialogu a ne
centrem pro násilí, požívání návykových látek či šíření patologických jevů.

Za spolek VEEV, z. s. - PhDr. Eva Učíková
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Co se chystá……

Stránka
16

Stránka
17

Co se chystá ……
02.11.2019 – spolek VEEV z.s. a Obec Petrohrad
Lampiónový průvod a kocert na Kapli Všech svatých
Odpolední tvoření pro děti na téma podzimu, poté lampiónový průvod na
Kapli Všech svatých v Petrohradě, kde se uskuteční od 17,00hod. koncert La
Dolce Vita, po skončení koncertu bude připraveno občerstvení – buřty,
klobásy, svařák, čaj

09.11.2019 – spolky působící v obci
Svatomartinská zábava
Spolky působící v obci připravují zábavu, která se uskuteční v sobotu
09.11.2019 na sále pohostinství Na návsi v Petrohradě.
Všichni jsou srdečně zváni.

15.11.2019 – Obec Petrohrad
Podzimní setkání se seniory
Obec Petrohrad připravuje pro seniory podzimní posezení, které se uskuteční
v pátek 15.11.2019 na sále pohostinství Na návsi v Petrohradě od 17,00 hod..
K tanci a poslechu zahraje a zazpívá p.Tříska a p.Kudláčková. Občerstvení
zajištěno. O kulturní program se postarají dětí z naší ZŠ a MŠ Petrohrad.
Všichni jsou srdečně zváni.

Stránka
18

Obec Petrohrad

Usnesení
z 10.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 09.září 2019
01/10/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu paní Lenku Bláhovou a paní Ivanu
Hůrkovou

02/10/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření bodu
11. Nákup nového osobního automobilu – prodej stávajícího osobního automobilu
Škoda Octavia LNH 80-62

03/10/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finančního daru Základní školou a mateřskou školou
Petrohrad p.o. ve výši 8.400,-Kč a ve výši 15.132,-Kč od WOMEN FOR WOMEN o.p.s.

04/10/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 1/2019 mezi Obcí Petrohrad a
Základní školou a Mateřskou školou Petrohrad p.o.

05/10/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IE-12-4004332/20 mezi Obcí Petrohrad a firmou ČEZ Distribuce a.s.

06/10/2019

Zastupitelstvo obce neschvaluje uvolnění parcely č. 1103/1 a st.parcely č. 334 vše v k.ú.
Petrohrad k prodeji a dále neschvaluje odkoupení parcel č. st.335, st.336, st. 337, st.
338, st.341 a parc.č. 1107 a parc.č. 1113 vše v k.ú. Petrohrad od Povodí Ohře s.p.

07/10/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.3 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou
poštu s.p. číslo 982407000000-10774/2016. a pověřuje starostku podpisem.

08/10/2019

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR z.s., Klub RADOST
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09/10/2019

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Petici obyvatel obce Bílenec a dalších občanů za
změnu umístění plánovaného úseku dálnice D6 mezi MUK Jesenice – obec Černčice a
pověřuje starostku předání na Ředitelství silnic a dálnic ČR.

10/10/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nového osobního automobilu Škoda Octavia
Active 1,6 TDI 85kW od firmy AUTO MYSLIVEC s.r.o. Podbořany v ceně do 460.000,Kč

11/10/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej osobního automobilu Škoda Octavia SPZ LNH 8062 panu P.K. za kupní cenu 10.111,-Kč, veškeré náklady související s převodem hradí
kupující

12/10/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019, které je přílohou č.3
zápisu

Radim Benda
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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