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Informace z naší školy ….

DEN RODINY
V základní škole proběhla oslava ke Dni rodiny. Tato školní akce se
uskutečnila s podporou Obce Petrohrad. V úterý 14. května se ve škole sešlo
několik rodin, aby si společně užily odpolední zábavu, kterou pro ně připravily
zaměstnankyně školy. Po krátké organizační informaci se rodiny rozešly na
stanoviště, kde je čekaly zajímavé úkoly.
V tělocvičně si rodiny pěkně protáhly celé tělo, ale nic se nemá přehánět,
proto bylo cvičení trošku zlehčeno a bráno s úsměvem. Jeden z rodičů
zdolával překážky se zavázanými očima a to pouze podle povelů svých dětí. Po
té si zahrál minigolf a měl se trefit golfovou holí do síťové jamky. Role se
obrátily a zavázané oči mělo jedno z dětí, které podle slovní navigace plnilo
další sportovní činnosti – prolézt látkovou housenkou a skákat přes švihadlo.
Za velmi nelehké a namáhavé splnění úkolů dostali všichni sladkou odměnu.
Stanoviště ve školní družině mělo slavnostnější atmosféru. Paní
kuchařky předvedly ukázky stolování k různým slavnostem – myslivecká
hostina, velikonoční tabule, dětská oslava narozenin. Překrásná výzdoba od
ubrusů, porcelánu až po květinovou výzdobu nadchla všechny rodiny. Děti si
samy připravily slavnostní tabuli pro dětskou párty, na které samozřejmě
nesmí chybět balónky. Děti si je za pomoci rodičů nafoukly a odnesly domů
jako pozornost za dobře odvedenou práci.
Další stanoviště bylo ve třídě mateřské školy, která byla krásně
vyzdobena jarními motivy a to byl také úkol pro rodiny, připravit si jarní
obrázek. Děti s rodiči vystřihávaly a lepily barevné motýlky, kytičky, ptáčky a
další jarní prvky na čtvrtku, obrázek si ještě mohly dokreslit podle vlastní
fantazie.
I když měli všichni plné ruce práce, dokázali si povídat, pochválit nápady a
výkony ostatních. Jarní obrázek se všem moc povedl a určitě si s ním vyzdobí
svůj pokojíček.
V první třídě se také tvořilo, úkolem bylo složit z papíru „psí rodinku“.
Nejprve si rodiny připravily z bílého papíru dva čtverce, ohnuly u nich rohy,
aby vznikly nohy, ocásek a uši. Takto připravené papíry slepily k sobě a podle
vlastní fantazie vybarvily nebo dokreslily výtvor tak, aby vznikl jejich miláček
a přítel člověka – pejsek. Děti vytvářely malé, větší i velké psy tak, jak je to i u
nich v rodině – děti jsou menší, rodiče větší. Celou psí rodinku si s radostí
odnášely domů.
Poslední stanoviště bylo ve druhé třídě. Tady zněl úkol – postavit
z papírového sáčku rodinný dům, docela jako lehká věc, ale největší práci zde
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měli rodiče. Jen zasedli do lavic, s vervou se pustili do díla. Připravit hrubou
stavbu, vystříhat okna, dveře ale třeba i balkón, markýzu, muškáty či zvonek
se jmenovkou, dá obrovskou práci. Děti s údivem přihlížely, jak jde rodičům
práce od ruky, ale přece jen také s něčím pomohly. Aby měl dům dobrou
stabilitu, bylo za potřebí jej něčím vyplnit, k tomu rodiče využili drobné
ústřižky papíru, bylo hotovo a rodinný domek mohl projít kolaudací.
Zábavné odpoledne jsme si všichni moc užili, jak rodiče s dětmi, tak i
zaměstnankyně školy.
A stačilo k tomu jen málo – přijít mezi nás s dobrou náladou a chutí něco
udělat pro svoji rodinu. Děkujeme všem a těšíme se na další setkání.
Za kolektiv školy
Věra Sokolová
Poznámka:
Ostatní fotografie si můžete prohlédnout na www.zsmspetrohrad.cz
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Projektový den školní družiny z OPVVV Chceme se společně zlepšovat II,
registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008850
(Šablony II)
Ve čtvrtek 2. 5. 2019 proběhl na školní zahradě ZŠ a MŠ Petrohrad projektový
den na téma „Hledej, přemýšlej a zapiš“, kterého se zúčastnili žáci 1. - 4. ročníku
základní školy.
Cílem projektu bylo stmelit kolektiv nejen v jedné věkové skupině, ale v celém
oddělení školní družiny, porozumět zadání, orientovat se v prostoru a především
připravit pro děti zábavný den.
Úkolem bylo zapojit žáky do řešení problémů, hravou formou si rozšířit poznatky
z učiva, naučit se dokončovat práci, rozvíjet komunikativní a sociální zkušenosti a
dovednosti, vzájemně si pomáhat a respektovat názor ostatních.
V celém areálu školní zahrady žáci hledali kartičky s úkoly, přemýšleli nad
správnou odpovědí, kterou potom zapsali do svého notýsku. Celkem bylo deset
otázek různého charakteru a některé odpovědi daly dětem opravdu dost zabrat. To
je ale vůbec neodradilo od plnění úkolů, dobré nálady a chuti pracovat.
Celý den si žáci opravdu pěkně užili, spojili aktivní činnost s myšlením, posílili si
sebevědomí a uplatnění v kolektivu. Za dobře odvedenou práci si všichni zasloužili
diplom, sladkou tečku v podobě bonbónů a pocit krásně prožitého dne plného
sluníčka a radostných úsměvů.
Věra Sokolová
vychovatelka ŠD
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Informace obecního úřadu ………..
Kompostéry
Obec Petrohrad získala dotaci na zakoupení kompostérů z finančních
prostředků Evropské unie – Fond soudružnosti – Operační program životního
prostředí, registr.číslo dotace CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008392.
Vlastníci nemovitostí v Obci Petrohrad, kteří se zúčastnili ankety na
pořízení kompostérů pro domácí kompostování si mohou kompostér
vyzvednout v pracovní době obecního úřadu tj. Pondělí a středa – 07,00 –
17,00hod., Úterý + Čtvrtek + Pátek – 07,00 – 14,30 hod.. Na obecním úřadě jim
bude po podpisu Smlouvy o výpůjčce vydán kompostér. Kompostér je zapůjčen
na dobu 5ti let, po uplynutí této doby přejde kompostér do vlastnictví
vypůjčitele.Po tuto dobu musí být majiteli řádně užíván pro potřeby
kompostování a v případě výzvy obce pro potřebu inventarizace kompostér
předvést.

ČEZ Distribuce
Dne 11.06.2019 v době od 07:30 do 15:00 je naplánována odstávka dodávky
elektrické energie č. 110060638273 u níže uvedených nemovitostí:
Petrohrad – starý Petrohrad
639/19 , 1 , 100 , 101 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 , 11 , 114 ,
115 117, 118 , 12 , 129 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142
143 , 144 , 145 , 149 155 , 156 , 158 , 162 , 173 , 174 , 179 , 180 , 183
189 , 190 , 191 , 192 , 193 , 194 195 , 198 , 23 , 28 , 30 , 31 , 32 , 35 , 36
37 , 4 , 41 , 42 , 44 , 45 , 48 , 49 , 51 , 53 54 , 56 , 57 , 59 , 61 , 62 , 63
65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 7 , 72 , 73 , 74 , 75 , 78 , 79 , 8 80 , 81 , 82 , 83 , 84
85 , 86 , 87 , 88 , 9 , 90 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99
parc.č. 637/1
parc.č. 718/7 , parc.č. 87

Stránka 5

Z kroniky obce …
Zásobování obce pitnou vodou
(historický pohled)
pokračování z minulého čísla

Po vzniku Československa v roce 1918 byl v dubnu 1919 přijat novým
československým parlamentem zákon o pozemkové reformě ( tzv. Záborový
zákon), který zestátnil zejména šlechtě a dalším velkým majitelům půdy
zemědělskou půdu nad 150 ha , a nebo jakoukoliv půdu nad 250 ha. Za
zestátněnou půdu dostali její původní majitelé třetinu až polovinu reálné
ceny, kterou zaplatili prostřednictvím státních úřadů noví majitelé půdy, jimž
byla půda přidělena a převedena do vlastnictví. Celkem takto změnilo majitele
4 milióny hektarů zemědělské a nezemědělské půdy (lesy, louky).
Šlechtickému rodu Černínů z Chudenic (jednalo se o šest větví rodu) bylo
zabráno více než 60 000 hektarů půdy. V tom byl i velký počet parcel v
katastru obce Petrohrad a parcely v katastrech obcí Černčice a Bílenec.
Obec Petrohrad nechala část zemědělských parcel převést na parcely
stavební.
Příděly státem získaných parcel či jejich částí začaly v roce 1921. Obec
Petrohrad vytvořila skupinu stavebních parcel mezi tehdejší zástavbou
bývalých Chlumčan a osamělým domem správy černínských lesů (č. p. 9). Byly
zde vytyčeny parcely a mezi nimi plochy pro místní komunikace a po roce
1925 se zde začaly stavět soukromé rodinné domy. Tak postupně vznikla část
starého Petrohradu zvaná později „ U pošty“, protože v domě č. p. 115 byl po
2. světové válce zřízen poštovní úřad.
Současně byly s novými domy budovány i studny, aby majitelé nových domů
měli vlastní zdroje pitné vody.
Další stavební parcely byly vytýčeny podle silnice z Petrohradu do Černčic a
kolem silnice č. 6 od železničního přejezdu směrem na Prahu, u hranic
katastrů Petrohradu a Černčic (dnes ulice za pizzerií kolmá na silnici do
Černčic) a u silnice od tehdejšího železničního přejezdu silnice č. 6 k nádraží
Petrohrad. I zde si museli stavitelé domů vybudovat studny.
Někteří stavebníci zde řešili situaci tak, že studny umístili na hranicích svých
parcel. Studna měla osu přesně na hranici pozemku a jedna její polovina byla
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na jedné a druhá polovina na druhé stavební parcele. Studny pak využívali
majitelé obou sousedních domů. Dodnes jsou takové společné studny na
příklad u č. p. 134 a č. p. 128, č. p. 181 a č. p. 124, č. p. 122 a č. p. 166. Voda ve
studnách domů kolem silnice do Černčic má jednu nevýhodu, obsahuje hodně
sloučenin hořčíku a vápníku a je tedy hodně tvrdá, takže jí stačí uvařit v
nádobě a nádoba je hned uvnitř „vybavena“ bílým povlakem z vodního
kamene. To znemožňovalo později využívat automatické pračky, průtokové
ohřívače vody apod.
Nové domy zde stavěli většinou Češi, kteří přicházeli do obce jako
zaměstnanci státu (železničáři, četníci, úředníci apod.).
Novou studnu se silným pramenem zřídil německý továrník J. Unger, když v
roce 1936 začal stavět novou cihelnu u nádraží Petrohrad. Další studna byla
vykopána roku 1938 při stavbě kasáren pro československou armádu. Stavba
nebyla nikdy dokončena, protože tentýž rok obsadilo celé tzv. Sudety
hitlerovské Německo. Studna dosud existuje na trojúhelníkové parcele v
blízkosti dvojdomku s č. p. 191 a 192.
Počátkem šedesátých let minulého století se začalo stavět šest bytových domů
u tehdejší silnice č. 6 Praha – Karlovy Vary. V obci přibylo 36 bytů a bylo
nutno zajistit dodávku vody. Voda byla čerpána ze studny na nádraží v
Petrohradě.
Roku 1974 nechala obec Petrohrad vybudovat studnu u hřbitova v Černčicích.
Na hřbitově v Petrohradě byla studna uvnitř hřbitova vybudována při jeho
rozšiřování v roce 1927.

Před rokem 1970 byly v zámeckém parku severně od zámku provedeny dva
hloubkové vrty, ze kterých se čerpala voda pro potřeby Psychiatrické léčebny
a později (po roce 1972) začaly dodávat vodu do nově postavených rodinných
domků pro zaměstnance léčebny č. p. 193, 194 a 195 . Léčebna, tak přestala
být závislá na starém vodovodu vybudovaném Černíny od vodojemu v kopci
směrem k Chotěšovu, o kterém bylo psáno již v minulém čísle Lunarie.

(pokračování v dalším čísle – připojení obce na žlutický vodovod)
RNDr. Václav Špilar
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Petrohradské čarodějnice
V sobotu 04.května se po roce opět konal slet petrohradských
čarodějnic. Ač vždy v předchozích letech počasí přálo tak v letošním roce bylo
počasí uplakané a neustávající déšť zkrápěl jak čarodějnice na stanovištích
tak odvážlivce, kteří se na čarodějnickou stezku vydali. Dvanáct statečných
absolvovalo trasu a odměnou jim byly různé sladkosti a překvapení
z čarodějného pytle a samozřejmě na ně čekalo i opékání buřtů.
Naštěstí žádnému účastníku nebylo přičarováno nachlazení a nastydnutí
tak se Petrohradské čarodějnice rozhodly pro „Čarodějnické repete“, které se
uskutečnilo v den státního svátku ve středu 08.května. Na sváteční odpoledne
bylo pro děti připraveno sportovní odpoledne na dětském hřišti na návsi
v Petrohradě. Za splnění sportovních disciplín a logických her, jako je skok
v pytli, hod koštětem, žabí golf, trefování se míčkem do pavučiny, chůze na
chůdách, skládaní puzzle či poznávání bylin, čekaly na děti sladké i slané
odměny, kdy některé upekly samy „čarodějnice“ a samozřejmě i buřtík.
Poděkování patří všem čarodějnicím, které se nenechaly nepřízní počasí
odradit a zúčastnily se „proplakané“ čarodějnické stezky a také za jejich
iniciativu při „čarodějnickém repete“. Statečným účastníkům čarodějnické
stezky patří velký obdiv za jejich statečnost a vytrvalost. Příští rok se snad už
povede přičarovat krásné počasí na poprvé.
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DEGUSTACE VÍN
11. 5. 2019 proběhla v obci Petrohrad degustace skvělých vín z téměř celé
Evropy. Spolek VEEV, z.s. měl tu milou povinnost, a na přání pozval rodáka z
Vroutku, someliéra Milana Rusnáka. Ten se postaral o nevšední zážitek pro
všechny zúčastněné. Odborný výklad byl doplněn lahodnou degustací
šumivých, červených i bílých vín. Účastníci mohli shlédnout profesionální
sabrage nebo dekantaci vína. Ten, kdo přišel, zažil zajisté nevšední podívanou,
na kterou bude dlouho vzpomínat.
Více fotografií naleznete na stránkách: veev.webnode.cz – MENU, Akce 2019

Za spolek VEEV, z.s. Eva Učíková
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Zájezd do Uhrovic mlýna

V sobotu 18.5.2019 se uskutečnil krásný výlet pro děti a občany Petrohradu,
Černčic a Bílence za zvířátky do Uhrovic mlýna. Všem se tam líbilo a děti si to
tam moc užily.
Potom jsme se ještě vypravili do obce Luková, podívat se na zajímavou
výstavu soch v místním schátralém kostele. Díky výstavě soch se obec snaží
přilákat turisty a pomocí dobrovolné sbírky kostel postupně opravuje.
Rozhodně návštěva této výstavy stojí za to.
Výlet se i díky krásnému počasí vydařil.
Šidlichovská Zdena
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Noc kostelů

Obec Petrohrad ve spolupráci s Psychiatrickou léčebnou Petrohrad p.o.
se zapojila do akce „Noc kostelů“, která se uskutečnila v pátek 24.05.2019.
Tak jako v předchozích letech, tak i tento rok se konal koncert v kapli
sv.Vavřince v Petrohradě. Přítomným se, se svým hudebním vystoupením,
představil Žatecký příležitostní sbor.
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Sestry Veronika a Tereza Janoušovy
Rodina Janoušova žije v Černčicích několik generací a nyní jejich jméno
zaznělo i v uměleckých kruzích v souvislosti s úspěchem těch nejmladších.
Požádala jsem tedy maminku Evu Janoušovou o to, aby se o úspěchy svých
dcer podělila i se čtenáři Lunarie.
Obě slečny znají mnozí z Vítání nových občánků v Petrohradě, kde pravidelně
doprovází tuto slavnost nejen básní, ale i hrou na elektrické varhany. Letos se
podařil oběma doslova husarský kousek. Nejprve mladší Terezka získala hned
v únoru v ZUŠ Žatec 1.místo s postupem do krajského kola. Hrála ve
II.kategorii do 10-ti let. Starší Verunka bojovala v V.kategorii do 13-ti let a
získala ve stejné soutěži také 1.místo s postupem do krajského kola.
V dubnu se konalo krajské kolo v ZUŠ Jirkov. Tentokrát Terezka získala
1.místo s postupem do ústředního kola a Verunka obsadila krásné 2.místo.
Celostátní kolo proběhlo 23. a 24.5.2019 v Kroměříži. Terezka zde mezi 11
účastníky ve své kategorii získala 1.místo.
Děvčata vystupují při různých kulturních příležitostech a jejich rodiče jsou na
ně patřičně hrdí. Nezapomínají s díky ani na svou učitelku paní Zdenu
Fantovou .
Bez velké podpory rodičů Evy a Petra by samozřejmě nemohla děvčata
excelovat v těchto soutěžích, proto přidávám velké díky i jim.
Děvčatům gratuluji a přeji, ať jim láska k hudbě vydrží a úspěchy přetrvávají.
Jitka Dondová,starostka

Pokud máte ve svém okolí zajímavého člověka o jehož úspěchy se chcete
podělit, rádi zveřejníme.
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Volby do Evropského parlamentu 24.5. a 25.5.2019

V obci Petrohrad bylo zapsáno 528 voličů, k volbám jich přišlo 139, tj. 26,33%.
Všechny hlasy odevzdané v Petrohradě byly platné. Oproti minulým volbám do
EP přišel k volbám v Petrohradě více než dvojnásobek voličů.
Výsledek stran v obci Petrohrad (strany, které získaly mandáty v rámci ČR)
Volební strana
Počet hlasů
Procenta z platných
Poznámka
hlasů
ANO 2011

38

27,33

Svob.a př.dem.

24

17,26

Česká pirát.strana

14

10,07

KSČM

12

8,63

ODS

12

8,63

STAN, TOP 09

11

7,91

KDU-ČSL

2

1,43

Okamura

Strany uvedené v tabulce získaly celkem 113 hlasů, zabývajících 26 hlasů si
rozdělily některé ze zbývajících stran. Žádný hlas nezískalo 18 stran.
Pro porovnání uvádíme údaje u stejných stran za celé Podbořansko, tj. 11
obcí, které předávají výsledky voleb v Podbořanech.

Celkový výsledek stran na Podbořansku (strany, které získaly mandáty v rámci ČR)
Volební strana
Počet hlasů
Procenta z platných
Poznámka
hlasů
ANO 2011
961
34,07
Svob.a př.dem.
281
9,96
Okamura
Česká pirát.strana
274
9,71
KSČM
380
13,47
ODS
281
9,96
STAN, TOP 09
138
4,89
KDU-ČSL
63
2,23

V. Špilar
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Obec Petrohrad

Usnesení
z 07.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 13.května 2019
01/07/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu paní Danu Ďopanovou a pana Josefa
Ptáka

02/07/2019

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

03/07/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IZ-12-4000538/VB/001, LN-Černčice-přeložka HDS čp.8 mezi Obcí
Petrohrad a firmou ČEZ Distribuce a.s.

04/07/2019

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finanční podpory Lince bezpečí, z.s.

05/07/2019

Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní výbor a finanční výbor provedením kontroly
zřízené příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Petrohrad p.o. za
období 07/2018 až 03/2019.

06/07/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje udělení souhlasu s realizací projektu z Nadace partnerství
na výsadbu stromů na parcele č. 984 v k.ú. Černčice u Petrohradu.

07/07/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019, které je přílohou č.3 zápisu

Radim Benda
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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