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Informace z naší školy ….
Návštěva hudebního představení
V úterý 12. března 2019 se děti ze základní a mateřské školy vypravily do
Národního domu v Podbořanech na interaktivní divadelní představení
„Jak náš žebříček o šprušle přišel“
Cestu autobusem si děti krátily vyprávěním a pozorováním okolí. Kulturní sál
byl plný nadšených dětí z různých škol a školek.
Hudební představení uváděl sám Krejčík Honza, který stavěl žebříček
z barevných polštářů, z nichž každý měl nějaké jméno, např. Prosím, Děkuji,
Srdíčko, a tak všichni společně vrátili špryclíky lidských hodnot na své místo.
Děti se tak hravou formou seznámily se základními pravidly slušného chování,
zazpívaly si, zatancovaly a představení ukončily polštářovou bitvou.
Zpět do školy jsme všichni odjížděli v dobré náladě s pocitem zajímavě
stráveného dopoledne plného zpěvu, pohybu a smíchu, ale i poučení.
Věra Sokolová
vychovatelka ŠD
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Ředitelka Základní školy a mateřské školy Petrohrad p.o.
vyhlašuje

ZÁPIS DO 1.TŘÍDY Základní školy
KDY:

16.04.2019 od 14,00 do 16,00hod.

Rodiče dětí s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list
dítěte.

Stránka 3

Informace obecního úřadu ………..
Kompostéry
Operační program životního prostředí ČR odsouhlasil Obci Petrohrad
dotaci na pořízení kompostérů. V současné době probíhá výběrové řízení na
dodavatele kompostérů pro obec. O dodavateli by mělo rozhodnout
Zastupitelstvo Obce Petrohrad na svém 6.řádném zasedání dne 15.04.2019.
Předpokládaný termín dodání kompostérů obci je určen na měsíc červenec
2019. Po dodání kompostérů budou osloveni zájemci o jeho umístění dle
dodaných podkladů v rámci ankety konané na podzim 2017, kdy budou
uzavírány smlouvy o výpůjčce na dobu 5ti let a po uplynutí této doby se
kompostéry stanou majetkem vypůjčitele.

Keltský telegraf
Smyslem Keltského telegrafu je propojit místa v krajině a ty, kteří se
telegrafování zúčastní, pomocí světelného signálu. Navazuje se tak na
pradávnou techniku využívající ohňů k přenosu zpráv z kopce na kopec.
Na kopcích, často původních keltských svatyních, vznikají v první jarní sobotu
stanoviště, která si pomocí světelných znamení předávají signál, symbolickou
zprávu o příchodu jara. Petrohrad se stal takovým místem již po druhé, kdy si
v sobotu 23.03.2019 pozorní občané obce mohli povšimnout, že se nad
vrchem Všech svatých v místě zříceniny hradu Petršpurk rozzářil ve
20,00 hod. jeden z keltských ohňů v podobě světlic v rámci akce “Keltský
telegraf”.

Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu se v obci uskuteční v sobotu 01.06.2019.
V rámci svozu budou likvidovány i velkoobjemové odpady tj. Nábytek, koberce
apod.. Elektroodpad – televize, tiskárny, PC, ledničky, sporáky apod. je možno
po dohodě na obecním úřadě umístit na stanovišti velkoobjemového
kontejneru ve stare části Petrohradu v průběhu celého roku.
Nebezpečným
ani
velkoobjemovým
odpadem
nejsou
pneumatiky, u kterých si každý občan musí zajistit likvidaci na
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smluvním místě a dále pak eternit, který je povinen likvidovat každý
občan samostatně na své náklady.
PNEUMATIKY:
V České republice již existuje zpětný odběr pneumatik prostřednictvím
společnosti ELTMA (www.eltma.cz), která má po České republice zřízena
veřejná místa zpětného odběru pneumatik, každý občan má právo
na takovémto veřejném místě pneumatiky odložit a tato veřejná místa je musí
přijmout. Veřejným sběrným místem jsou většinou všechny pneuservisy.
Přehled sběrných míst v České republice, která spadají do sítě ELTMA:
https://www.eltma.cz/sberna-mista
Přehled sběrných míst na Podbořansku, které spadají do sítě společnosti
ELTMA:
Josef Helus – Pneuservis, 29.srpna 358, Podbořany
AUTO - PNEU Karel Zerner, Doupovská 1028, Podbořany
Tomáš Vopat, Lípová 161, Blšany

ETERNIT
Eternit je nebezpečný stavební odpad, který se likviduje v
přepravních obalech se zvláštním zabezpečením kvůli obsahu azbestu.
Azbest je zvláště nebezpečný pro zdraví lidí a pro své vlastnosti je nebezpečná
i manipulace s ním. Eternit je ukládán na zvláštních skládkách nebezbečného
odpadu.
Pokud bude tento odpad umístěn na sběrné místo nebezpečného
odpadu v obci nebude firmou Marius Pedersen a.s., odvezen k likvidaci a bude
ponechán na místě.
Eternit je povinen likvidovat každý občan samostatně na své
náklady prostřednictvím specializované firmy.

Leták informující o plánovaném svozu nebezpečného a
velkoobjemového odpadu v obci bude v dostatečném předstihu zveřejněn v
místních obchodech, na úředních deskách obce a v měsíčníku Lunaria.
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Kaple Všech svatých v Petrohradě
Kaple Všech svatých v Petrohradě bude od letošního roku 2019
pravidelně otevírána a to vždy od dubna do září vždy v sobotu a neděli od
14,00 hod. do 16,00 hod.. Příchozí si zde budou moci zakoupit turistickou
známku či turistickou nálepku, dale pak kapesní kalendář, knihu Z historie
obcí Petrohrad, Černčice a Bílenec, knihu Tajuplné Podbořansko či knihu
Dejmalka – pohádky a pověsti z kraje pod Čertovkou i pohledy našich obcí.
Turistickou známku a turistickou nálepku bude možno zakoupit i v obchodě
na návsi či v pracovní dny na obecním úřadu.
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Z kroniky obce …
Zásobování obce pitnou vodou
(historický pohled)

pokračování z minulého čísla

Kapacita studánek však nemohla stačit stále narůstající potřebě vody a kromě
toho mnoho studánek bylo daleko od vsí či měst. Lidé byli nuceni hledat jiné
zdroje. Nejschůdnější cestou bylo již od starověku hloubení studní. Již jsme se
zmínili, že studny se budovaly například na hradech. Postupem času se začaly
hloubit i na venkově a ve městech. Ve městech se jako zdroje vody zřizovaly i
kamenné či kovové nádrže na vodu postavené většinou na náměstích a
sloužící k odběru vody pro domácnosti. Voda do nich byla přiváděna potrubím
z pramenů, z čistých potoků apod. Tyto nádrže, zvané kašny, byly většinou i
zdobeny sochami a měly svá jména. V řadě měst byly a jsou dodnes využívány i
jako vodotrysky.
Voda se z hlubokých studní čerpala pomocí rumpálu na němž bylo na řetězu
či lanu upevněn okov ( velké dřevěné vědro okované silnými železnými
obručemi). Okovy u studní můžeme dodnes vidět u hradních studní, u studní
ve skanzenech nebo ve filmových pohádkách či historických filmech.
Nyní se podíváme jak byly studny a další zdroje vody budovány a využívány v
našich obcích. Úvodem je nutno říci, že v každé se vyvíjela situace jinak.
Začneme v Bílenci.
Bílenec byl již před třicetiletou válkou zemědělskou obcí, která měla tu
výsadu, že zde byl kostel a k němu byly přifařeny vesnice Chlumčany (od roku
1895 splynuly s Petrohradem v obec Petrohrad) a Mukoděly. Za třicetileté
války byla obec vypálena Švédy (r. 1639 tehdy shořel i kostel) a mezi lety 1640
-1645 císařskými vojáky. Od roku 1648 se do Bílence začali stěhovat Němci z
Bavorska a usazovali se zde i propuštění vojáci. V roce 1654 bylo v Bílenci 13
domů, z toho 11 selských, 2 chalupnické a panský dvůr petrohradského
panství. Dalších pět selských stavení bylo stále neobsazených a jejich majetek
převzal panský dvůr.
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Vodu potřebovali nejen obyvatelé obce pro své domácnosti, ale byla potřebná
i pro chov zvířat. V Bílenci se choval hovězí dobytek, koně, ovce, kozy, vepři a
drůbež a chovaná zvířata bylo nutno napájet. Ve všech selských usedlostech se
proto postupně budovaly studny.

Další spotřebitelé, kteří potřebovali ke své činnosti vodu:
V roce 1800 zřídilo petrohradské panství v Bílenci panskou cihelnu s ruční
výrobou cihel kde byla potřeba další voda na přípravu cihlářské hlíny. Cihelna
vyrobila např. v roce 1861 celkem 72 tisíc cihel, 10 tisíc dlaždic, 30 tisíc tašek
na střechy a tisíc dutých cihel.
Další požadavky na vodu se objevily v souvislosti s dostavbou císařské silnice
Praha – Karlovy Vary po roce 1804. V Bílenci byl zřízen zájezdní hostinec se
stájemi pro koně, kde bylo možno přepřáhnout koně pro dostavníky nebo
ustájit na noc koně formanů. Od roku 1861 zde byla i stanice rakouskouherské finanční stráže.
V roce 1849 nechala obec Bílenec v obci vybudovat za domem čp. 20 obecní
rybník jako zdroj vody pro hašení požárů.
Na počátku první republiky měla obec Bílenec 35 čísel popisných a asi 250
obyvatel. Téměř všichni obyvatelé se hlásili k německé národnosti.
Pokračovat budeme v Černčicích.
Obec byla založena zřejmě již před 10. stoletím. Roku 1392 je o ní první
písemná zmínka jako o majetku vladyků Heřmana a Jana z Černčic. Ještě před
rokem 1483 se vesnice stala součástí petrohradského (petršpurského) panství.
Již z roku 1483 existuje záznam, že je to obec „chmelařství provozující“. V obci
byly dva panské dvory, obyvatelé obce se živili hlavně prací v zemědělství.
Po třicetileté válce zde bylo 8 domů a obyvatelstvo tvořily 3 německé a 5
českých rodin. Zde můžeme navázat stejně jako u Bílence na potřebu vody pro
hospodářská zvířata a budování studní u každého hospodářství. Pěstování
chmele přinášelo do obce dostatek peněz a tak se zde během let vznikla
skupina bohatých sedláků, kteří by v jiných obcích byli považováni za
statkáře. Byli to Němci, Češi a Židé.
Roku 1890 zřídil v Černčicích český sedlák Antonín Šebek cihelnu s ruční
výrobou cihel. V roce 1894 převedl ruční výrobu na strojní a výkon cihelny se
díky tomu zvýšil. Cihelna pak potřebovala více vody než při ruční výrobě.
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V roce 1895 prodal Šebek cihelnu českému podnikateli Havlíčkovi. Havlíček
nechal vykopat u cihelny hlubokou studnu, ve které je voda dosud. Studna
sloužila jako zdroj vody i po zrušení cihelny. Na příklad v padesátých letech
minulého století zásobovala drůbežárnu JZD Černčice a teletník.
V roce 1901 pracovaly v Černčicích již tři cihelny a hledala se další voda.
Další studna byla vyhloubena roku 1908 u nově postavené německé školy
(dnes budova ZŠ a MŠ Petrohrad).

V Černčicích byly v období Rakouska – Uherska a pak první československé
republiky zřízeny i tzv. obecní studny. Tyto studny byly na obecních pozemcích
a byly označeny tabulkou „Pitná voda“ . Sloužily pro občany, kteří neměli
vlastní studnu a pro každého, kdo měl třeba žízeň nebo měl ve vlastní studni
vody málo. Z těchto studní se dosud zachovaly: studna u Stamatu, studna před
domem čp. 16, studna u příjezdové cesty k domu čp. 38 a studna u potoka
Rovná poblíž lávky přes potok u domu čp.33. V té poslední bývala také měkká
voda jako ve studánce poblíž Podvineckého potoka o níž už byla zmínka.

Pokračování v dalším čísle

RNDr. Václav Špilar
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12.Obecní ples
V pátek 01.03.2019 se uskutečnil tradiční již 12.Obecní ples. Pro přítomné bylo
připraveno občerstvení v podobě bílého a červeného vína a slaných krekrů.
K tanci a poslechu zahrála skupina J.I.H Band. O předtančení se postarala
Natálka Masupustová s kamarádem Sebastiánem a o předpůlnoční
překvapení skupina Venuše. Nepostradatelnou součástí plesu byla
samozřejmě i tradiční tombola.
Příští rok se na všechny budeme těšit 28.02.2020, kdy se uskuteční 13.Obecní
ples.
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Dětský maškarní karneval
V neděli 17.03.2019 se na sále v Petrohradě uskutečnil tradiční Dětský
karneval, kterým provázel Mickey Mouse a Minnie. Pro děti byla připravena
dětská diskotéka, soutěže o ceny, malování na obličej a elektronický bublifuk.
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Plánované akce pro rok 2019
Datum
Název akce
Pořádající
organizace
30.03.2019
06.04.2019
13.04.2019
30.04.2019
04.05.2019
11.05.2019
14.05.2019

Čtení s Jaromírem Erbenem
Velikonoční tvoření – ženy
Velikonoční tvoření – děti
Stavění májky – Petrohrad
Petrohradské čarodějnice
Degustace vín
Den rodiny

18.05.2019

Výlet do Uhrovic mlýna

24.05.2019
01.06.2019
15.06.2019

Noc kostelů
Rodinná olympiáda
Zahradní slavnosti

16.06.2019
22.6. – 23.6.2019
8.7. – 12.7.2019
15.7. – 19.7.2019
20.07.2019
5.8. – 9.8.2019

09.11.2019

Vítání prázdnin
Puťák – Chvojkovský mlýn
Příměstský tábor I.turnus
Příměstský tábor – II.turnus
Fotbalový turnaj
Příměstský tábor –
III.turnus
Rozloučení s prázdninami
Kotlíkáři
Strašidelný pohádkový les
Drakiáda
Úklid obce 72 hodin
Halowen s průvodem
lampiónů a koncert na Kapli
Všech svatých Petrohrad
Svatomartinská zábava

01.12.2019

Rozsvícení stromečku

15.12.2019

Vánoční tvoření

31.08.2019
07.09.2019
21.09.2019
05.10.2019
12.10.2019
02.11.2019
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VEEV z.s.
VEEV z.s.
Kulturní výbor obce
Kulturní výbor obce
Obec Petrohrad
VEEV z.s.
Základní škola a mateřská
škola Petrohrad p.o.
Huschinová Venuše
a Myslivecké sdružení
Petrohrad
Obec Petrohrad
VEEV z.s.
Psychiatrická léčebna
Petrohrad p.o.
TJ Sokol Petrohrad
VEEV z.s.
VEEV z.s.
VEEV z.s.
VEEV z.s.
VEEV z.s.
SDH Petrohrad
VEEV z.s.
VEEV z.s.
VEEV z.s.
Kulturní výbor obce
VEEV z.s. a Obec Petrohrad

VEEV z.s., SDH Petrohrad, TJ
Sokol Petrohrad, Obec
Petrohrad, ZŠ a MŠ
Petrohrad, Kulturní výbor
obce
VEEV z.s., SDH Petrohrad, TJ
Sokol Petrohrad, Obec
Petrohrad, ZŠ a MŠ
Petrohrad, Kulturní výbor
obce
VEEV z.s.
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Obec Petrohrad

Usnesení
z 05.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 11.března 2019
01/05/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu pani PhDr.Evu Učíkovou a paní Ivanu
Hůrkovou

02/05/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření bodu
8. Organizační záležitosti

03/05/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje převod hospodářského výsledku Základní školy a mateřské
školy Petrohrad p.o. za rok 2018 ve výši 109.622,67Kč do rezervního fondu organizace

04/05/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na odstranění nemovitosti čp.8
v Černčicích mezi Obcí Petrohrad a firmou Šilhánek a syn a.s., IČO: 27291278
v maximálně přípustné výši 359.370,-Kč

05/05/2019

Zastupitelstvo obce rozhodlo o rozdělení grantů z rozpočtu Obce Petrohrad pro rok 2019
následovně:
Schvaluje poskytnutí grantu a uzavření smlouvy o jeho poskytnutí:
 Huschinová Venuše, Bílenec – grant ve výši 6.000,-Kč na pořádání zájezdu pro
děti
 TJ Sokol Petrohrad – grant ve výši 4.000,-Kč na pořádání akce „Vítání léta
 TJ Sokol Petrohrad – grant ve výši 55.000,-Kč na provoz organizace pro rok
2019
 Psychiatrická léčebna Petrohrad p.o. – grant ve výši 70.000,-Kč na pořádání
Zahradní slavnosti
 Sbor dobrovolných hasičů Petrohrad – grant ve výši 8.000,-Kč na nákup oděvů
pro družstvo žen
 Sbor dobrovolných hasičů Petrohrad – grant ve výši 5.000,-Kč na pořádání
akce „Rozloučení s létem“
 Základní škola a mateřská škola Petrohrad p.o. – grant ve výši 8.000,-Kč na
pořádání akce “Den rodiny“
 Václav Zetek, Petrohrad – grant ve výši 10.000,-Kč na zajištění reprezentace
obce v psích spřeženích
 VEEV z.s. – grant ve výši 15.000,-Kč na pořádání akce “Puťák“
 VEEV z.s. – grant ve výši 70.000,-Kč na celoroční provoz organizace
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Neschvaluje poskytnutí grantu a neuzavření smlouvy o jeho poskytnutí:
 Svaz tělesně postižených Podbořany – grant ve výši 5.000,-Kč na pořízení
pomůcek

06/05/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Petrohrad a firmou Blue
Fort s.r.o. na vypsání výběrového řízení v maximální výši 20.000,-Kč

07/05/2019

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního daru Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Louny

08/05/2019

Zastupitelstvo obce neschvaluje nákup poznávacích omalovánek od firmy Bonus Card
s.r.o.

09/05/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění části parcely č. 627/10 v k.ú. Černčice u
Petrohradu k prodeji

10/05/2019

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

Radim Benda
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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