11 - 12 / 2013

Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 8,- Kč

Milé čtenářky a milí čtenáři,
v pátek 22. listopadu se na
školní
zahradě
objevili
zaměstnanci
obce,
jejichž
příjemným
úkolem
bylo
připravit vánoční strom na
blížící se adventní slavnost.
Strom již důstojně čeká,
nazdobený a zcela přichystaný
na setkání všech lidí, pro které
jsou tyto dny velkým svátkem,
protože se mohou setkávat
prostřednictvím dětí s tím, co
tvoří hlubokou tradici v našich
duších a srdcích.
Přestože se tato událost
opakuje každý rok, vždy je
něčím jiná. Tak to má být,
protože, jak praví stará
moudrost, dvakrát nevstoupíš
do téže řeky. Čas plyne, někdy
pomalu, někdy rychleji, ale
pokaždé
se
dostaneme
k tomuto okamžiku, kdy se
ohlížíme zpět za uplynulým
rokem, abychom mohli v klidu
a pohodě začít rok nový.
Samozřejmě s řadou otázek,
ale odpovědi, jak všichni víme,
získáme postupně tak, jak jde
čas.
V této chvíli však, kdy máme
před sebou advent, raději
otázky na to, co bude dál a co
nás čeká či nemine, necháme
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stranou. Zklidníme svou mysl i
své tělo, neřešíme situace
neřešitelné,
ale
naopak
hledáme to, co nás potěší,
pohladí, co zpříjemní dlouhé
večery prozářené světlem
zapálených svíček a vůní
teplého čaje. Světlo v těchto
dnech nám chybí nejvíce –
světlo pro oči, pro srdce, pro
duši, světlo pro ty, které máme
rádi, pro ty, kteří jsou vedle nás
anebo někde daleko, světlo pro
myšlenky na lidi, kteří ho
potřebují ještě více než my
sami, protože jsou nemocní,
slabí, opuštění…
Je toho hodně, co bychom mohli
dát, je toho hodně, co bychom
si mohli přát především pro ty
druhé. Nejsme na světě sami,
pokud s ostatními sdílíme
společné chvíle a okamžiky na
stejném místě nebo při stejné
myšlence.
Setkání
při
slavnostním
rozsvícení vánočního stromu je
tou pravou příležitostí – světla,
vůně, koledy, dětská radost
svátečního nadšení, podání
ruky při přivítání či rozloučení:
„Už brzy budou Vánoce. Mějte
se krásně, přejeme hodně
zdraví a radosti ze všech
dalších dnů…“

Marie Vránová

KRÁSNÉ VÁNOCE,
HODNĚ ZDRAVÍ, POHODY,
KLIDU A LÁSKY
PŘEJE DO NOVÉHO ROKU
NAŠE REDAKCE

PODZIMNÍ SETKÁNÍ SE SENIORY
Tradiční kulturní akce, při níž se setkává naše nejstarší generace občanů s těmi
nejmladšími, se pořádala v pátek 15. listopadu na sále v Petrohradě. O úvodní
společenský program se postarala základní a mateřská škola pod vedením paní učitelky
Mgr. Zuzany Höbeltové. Myšlenkou dětských vystoupení bylo představit především
sourozence nebo skupiny – děti zpívaly, přednášely, tančily, hrály na hudební nástroje.
Svým nadšením a dobrou náladou určitě přispěly k vytvoření příjemné atmosféry večera.
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Pohoštění a následnou zábavu jako vždy připravil Obecní úřad Petrohrad. Hosté si
mohli zatančit a zazpívat s Išou Barákem, popovídat a zavzpomínat.
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PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE…

Těmito slovy ukončili malí herci své tradiční vystoupení při
slavnostním rozsvícení vánočního stromu na školní zahradě. Ale
pěkně od začátku.
Lidé se scházeli již v půl páté odpoledne, prohlíželi si vystavené
výrobky, nachystané pečivo, perníky, vánočky, mnozí pod vlivem
přicházejícího chladu ochutnávali teplé nápoje, setkávali se známými
a trpělivě sledovali děti chystající se na večerní představení.
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Paní Lenka Bláhová,
školní kuchařka, vždy milá,
usměvavá, peče skvělé
perníky, je autorkou
perníkových adventních
věnců, dobrého svařeného
vína, guláše a kdovíjakých
dobrot.

Paní Marie Dondová představuje svého
vánočního kapra, který se ihned po
představení rozkrájel a spolu s ostatními
vánočkami, záviny a cukrovím rychle
snědl.
Zatím můžeme na obloze pozorovat
krásné stmívání a těšit se na kouzlo
rozsvíceného stromu.
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Setmělo se a zahrada se opět stala kouzelným místem, kde se bude
odehrávat starý příběh o narození Ježíška - v letošním roce trochu
jinak – formou televizního zpravodajství, při němž moderátorky
uvádějí zprávy z Betléma, informují o počasí a politické situaci,
nechybějí rozhovory s osobnostmi či svědky událostí, dokonce jsme
měli možnost nahlédnout do jedné z domácností. Jednotlivé výstupy
byly prokládány písněmi v podání přátel paní učitelky Mgr. Barbory
Soukupové, která byla hlavní organizátorkou tohoto představení.
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PŘEJEME KRÁSNÉ VÁNOCE
A HODNĚ LÁSKY
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Ve čtvrtek 5. prosince bylo slyšet v ulicích naší obce tradiční zvonění a
cinkání, ohlašující příchod svatého Mikuláše, anděla a čertů. Tato
návštěva přicházela do rodin na základě předem domluveného
pozvání – jak se říká, nová doba, nové zvyky.
Čí tváře se skrývají za maskami? Radek Scheiner, Jiří Vrána, Jan Kunc,
Lukáš Puta a v pozadí andělská Klára Zeidlerová. Velkým pomocníkem
byl ještě Martin Zelenka, který tuto skupinu převážel z Bílence do
Černčic a pak do Petrohradu.
OBEC PETROHRAD
oznamuje,
že letošní

PŮLNOČNÍ MŠE

SE Z DŮVODU NEMOCI

pana faráře
nekoná

(OSTATNÍ FARÁŘI Z OKOLÍ NAŠÍ
OBCE NEMAJÍ VOLNÉ TERMÍNY)
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ZAJÍMAVÝ VÁNOČNÍ DÁREK
Oznamujeme všem občanům, že na Obecním úřadě
v Petrohradě mají možnost
zakoupení knihy
TAJUPLNÉ PODBOŘANSKO
Autorkou je Martina Bláhová
Knihu doplnila informacemi o jedenácti obcích
Podbořanska, zajímavými fotografiemi
minulosti i současnosti a řadou legend a pověstí.
Cena výtisku je 280,-Kč
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CO PŘIPRAVUJE
MYSLIVESKÉ SDRUŽENÍ PETROHRAD
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ A RODIČŮ
24. prosince NA MYSLIVNĚ
tentokrát s výletem do dančí obory naTisu
odjezd v 9. 30 autobusem
po návratu následuje
TRADIČNÍ PROGRAM:
Krmení zvěře v lese u krmelců
Jízda psím spřežením
Loutkové divadlo
Opékání špekáčků

POSLEDNÍ LEČ
11. LEDNA 2014
V RESTAURACI NA NÁVSI
OD 19 HODIN
K tanci a k poslechu hraje DUO UNIVERSAL
VSTUPNÉ 100 Kč
BOHATÁ MYSLIVECKÁ TOMBOLA
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Psychiatrická léčebna Petrohrad, p. o.
vás tímto srdečně zve
na

VÝSTAVU BETLÉMŮ
do kaple sv. Vavřince v Petrohradě.
Výstava bude otevřena:
od 15 do 17 hodin
25. 12., 26. 12. a 29. 12. 2013
1. 1. a 5. 1. 2014
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Co se připravuje pro rok 2014

MĚSÍC
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
MĚSÍC
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
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OBEC
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
OBECNÍ BÁL
JARNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
SVÁTEK PETROHRADSKÝCH ČARODĚJNIC
STAROČESKÉ MÁJE
BÍLENECKÁ AKCE
FOTBALOVÝ TURNAJ
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI (SDH)
PODZIMNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
PODZIMNÍ SETKÁNÍ SE SENIORY
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
KNIHOVNA
JAK SE VAŘÍ V PETROHRADĚ
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ V KNIHOVNĚ
ČTENÍ NA DOBROU NOC S ANDERSENEM
POHÁDKOVÝ LES
DĚTI, POJĎTE NA PUŤÁK
JAK SE VAŘÍ V PETROHRADĚ
PODZIMNÍ TVOŘENÍ V KNIHOVNĚ
UKLIĎME SI SVÉ OKOLÍ – 72 HODIN
STRAŠIDEL SE NEBOJÍME
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

Z kroniky obce …
150 let pivovaru u Finklova rybníku v Petrohradě
Letos „slaví“ petrohradský
pivovar u Finklova rybníka 150
let od svého uvedení do
provozu. Myslím, že je vhodné
si připomenout alespoň hlavní
body z jeho historie.
Při dostavbě zámku počátkem
60. let 19. století (jednalo se o
stavbu západního křídla) musel
ustoupit
starý
Černínský
pivovar, který stál v těch
místech. Hrabě Evžen Karel
Černín se rozhodl postavit
pivovar nový, a proto bylo
v blízkosti Finklova rybníka
zahájeno hloubení a stavba
pivovarských sklepů. Vlastní
stavba nové pivovarské budovy
proběhla v letech 1862-1863.
Byla projektována architektem
Josefem Zítkem jako honosná
třípodlažní budova ve stylu
novorománském. Je to jediná
průmyslová stavba, kterou Josef
Zítek projektoval, a z tohoto
důvodu
je
památkově
chráněna.
V roce 1863 byl pivovar uveden
do provozu. Součástí areálu se

postupně staly i byty pro
zaměstnance (dnes bohužel
ruiny) postavené ve stejném
stylu a také bednárna, která je
již dávno srovnána se zemí.
(Mám k tomu místu osobní
vztah, neboť v jednom z těchto
bytů žil řadu let můj děda
Václav Špilar, bednářský mistr,
a v říjnu 1911 se zde narodil můj
otec.)
V roce 1870 byl v pivovaře
postaven
nový
hvozd
s komínem (hvozd je sušárna
sladu a býval dříve u každého
pivovaru). Hvozd postavila
firma Novák a Jahn. Tatáž firma
v roce 1930 provedla generální
rekonstrukci varny a sladovny a
k pivovaru přistavěla kotelnu
s novým komínem. Součástí
pivovaru byla i malá parní
elektrárna, která v letech 1912 1921 dodávala elektrický proud
i do veřejného osvětlení obce
Petrohrad. V roce 1871 byl u
pivovaru postaven parní mlýn
firmou z Plzně. Stavba byla
projektována ve stavebním
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stylu pivovaru. Dnes tato
budova slouží Petrohradské
společnosti s.r.o.
Pivovar vařil ve své historii
světlé i tmavé 7°pivo, 10°pivo a
na objednávky i 12°pivo a
kvasnicový ležák.
Po roce 1945 převzal pivovar do
správy stát a v roce 1948 byl
pivovar znárodněn a zařazen do
Chebsko-Karlovarských
pivovarů. V roce 1953 se stal
součástí
nového
podniku
Karlovarské pivovary a v roce
1960 přešel do nově zřízené
skupiny Severočeské pivovary.
Posledně jmenovaná firma
pivovar 31. 3. 1967 zavřela,
protože neměl strojové chlazení
a jeho přestavba na novou
chladící technologii by byla
nákladná. Zařízení pivovaru,
které bylo možno dále využít,
bylo demontováno a předáno
pivovaru v Žatci. Petrohradský
pivovar chladil pivo pomocí
ledu, který se každoročně
získával z ledování na Finklově
rybníce. (Na ledování si mnoho
z nás starších jistě vzpomíná.
Byla to pro nás kluky, kterým
zamrzlý Finklův rybník sloužil
jako kluziště a hokejové hřiště,
vždy velká událost.)
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Od konce 60. let minulého
století byla hlavní budova
pivovaru využívána podnikem
Léčivé rostliny Zbraslav jako
sklady a balírna. Sklepy
pivovaru sloužily jako zrací
sklepy pro sýry typu ementál
pro Západočeskou mlékárnu
Kralovice. Po roce 1990 opustila
pivovar firma Léčivé rostliny
Zbraslav a nedávno byl zrušen i
provoz ve sklepích.
Areál přešel během tzv.
privatizace nejdříve do rukou
státu a dnes je v majetku
soukromé firmy z Prahy, která
se o pivovar vůbec nestará a
nechává ho chátrat. V těchto
dnech, kdy byl pokácen porost
keřů mezi silnicí a budovou
pivovaru, je zchátralost fasády a
střechy
této
památkově
chráněné budovy zřejmá na
první pohled. Pohled na budovu
je jedním z důkazů neúcty k dílu
našich předků. Mám obavy, že
díky „péči“ o budovu pivovaru
nám nakonec zbude jen její
maketa, vystavená na obecním
úřadě, tak jako to dopadlo se
špitální kaplí Nejsvětější trojice
v Petrohradě.
RNDr. V. Špilar, kronikář

Rok 2013 – rok nekulatých výročí
V letošním roce jsme oslavili několik nekulatých výročí. Někdy je
nutné říci, že oslavili v uvozovkách. Takzvaný „Vítězný únor 1948“, 21.
srpen 1968, Mnichovskou dohodu 1938, vznik ČSR 28. 10. 1918 a
Křišťálovou noc (Kristallnacht) 9. - 10. 11. 1938.
Chtěl bych se blíže zmínit o výročích spojených s rokem 1938. V
první řadě je to Mnichovská dohoda a její důsledky pro naše obce. Dnes je
významným tématem médií utrpení bývalých československých státních
příslušníků německé národnosti po osvobození v květnu 1945, jakoby tomu
nepředcházelo to, co se dělo v letech 1938 - 45 .
S oblibou se používá výraz Sudety a sudetští Němci, to samo
vychází z nacistické terminologie a my bychom neměli na tuto terminologii
přistupovat. Sudety je název pro hory na severu ČR. Pro území zabrané v
roce 1938 Německou říší je správný název pohraničí, které však nacisté
pojmenovali Sudetengau (sudetská župa).
Po připojení k Německé říši dochází k odchodu obyvatelstva české
národnosti a to převážně vynucenému útoky německých spoluobčanů. Tito
lidé zde zanechali nemovité a zčásti i movité majetky a ocitli se ve zbytku
ČSR bez prostředků a bez možnosti nějakého ubytování. Například moji
prarodiče i matka skončili u sedláka v Rybnici ve stodole, kde přežili zimu,
než získali dvě místnosti, ve kterých přečkali válku. Náš dům včetně dalších
nemovitostí získal řídící učitel místní školy Karl Tieber. Zpět jsme tento
nabyli na základě dekretu presidenta republiky Dr. E. Beneše po skončení
války. Stejně dopadli mnozí další.
Je proto dobré poslouchat pozorně požadavky tzv. sudetských
Němců a našich jejich přisluhovačů na zrušení těchto dekretů, protože v
tom případě náš dům získají potomci rodiny Tieber. Stejně by se vedlo i
dalším Čechům v roce 1938 vypuzeným z pohraničí. Nejsem schopen
přesně vyjmenovat všechny české rodiny, které zde v roce 1938 zanechali
majetky. Jistě by to byl schopen zdokumentovat RNDr. Václav Špilar a
uveřejnit to.
Horší osud však čekal spoluobčany židovské víry. Nejprve do zbytku
ČSR, potom do Terezínského gheta a pak jejich cesta skončila v plynových
komorách Birkenau. Není mi známo, že by někdo z nich přežil. Toto byl
důvod, proč jsem jejich existenci a osud chtěl připomenout nějakým
památníkem. Pokoušel jsem se o to jako člen několika obecních
zastupitelstev, ale nikdy jsem nezískal dost hlasů, aby něco takového
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udělala obec. Až po odchodu z tohoto zastupitelstva mi bylo laskavě
povoleno Obcí Petrohrad na vlastní náklad instalovat pamětní desku na tyto
občany na místě židovských hrobů v Petrohradě. Za to všem zastupitelům
děkuji.
Petr Čapek

Vybráno z internetu
Název Sudety pochází patrně z keltštiny a znamená „les kanců“ či
„les divokých sviní“. (základ slova SUD = kanec, přípona – éta =
les). Podle méně přijímané teorie je slovo „Sudéta“ původem z
Balkánu a znamená „kozí hory“. (albánsky koza = sute)
Keltská sídla, tzv. oppida, dosáhla na našem území největšího
rozmachu ve 2. a 1. stol. př. n. l. Předpokládá se, že názvy z tohoto
období přetrvaly s drobnou jazykovou mutací mezi obyvatelstvem
až do doby římské říše. Keltský původ zeměpisných názvů
můžeme vystopovat i v dalších příkladech: Gabréta (Šumava) = les
kozorohů, Korkontoi oré = kamenité stráně Krkonoš, Askéta
(Ještěd) = jasanová hora, Isara ( Jizera) = bystrá řeka, Albis
(Labe) = bílá řeka.
První známé pojmenování pochází z díla Claudia Ptolemaia.
Claudius Ptolemaius, alexandrijský astronom a geograf, zpracoval
ve své Geografii v letech 161 – 178 n.l. schematický přehled tehdy
známého světa. V kapitole „O poloze veliké Germanie“ jsou zprávy
o našich zemích. Naše země je označena jako Boemia a na mapě
jsou schematicky zakresleny hory a vodní toky.








SUDETA ORE (Sudetské pohoří) – pohoří táhnoucí se od západu
na východ, patrně zahrnuje Krušné hory, Smrčiny, Lužické hory,
Jizerské hory
ASKIBURGION OROS (Askiburgijské pohoří) – sudetské pásmo
Krkonoš, Jeseníků a Orlických hor
GABRÉTA SILVA (resp.Gabréta Hylé) – Šumava a Český les
LUNA SILVA (resp.Luna Hylé) – Pálavské vrchy nebo Malé
Karpaty
ORKINIOS DRYMOS – oblast Českomoravské vrchoviny a Chřiby
SARMATIKA ORE – západní část Karpat, severně od kolena
Dunaje

PODZIM V NAŠÍ ŠKOLE
Divadlo Kolem sehrálo ve škole
7. října divadelní představení
O hloupém Honzovi aneb co je
pravda, co je lež. Prostřednictvím
pohádky děti poznaly, že učit se
je důležité a výmysly ničeho
nedosáhnou. Pro děti již známé
divadlo je opět zaujalo a
rozesmálo.
V pátek 15. listopadu se děti
z mateřské školy vydaly linkovým
autobusem do Blatna podívat se
na výlov rybníka. Moc se těšily
jak na samotný výlov, tak na
návštěvu
v Mateřské
škole
Blatno. Školku si prohlédly,
porovnaly s naší školkou a
zařádily si v tělocvičně, která byla
úplně jiná než naše. Děti zlákal
provazový žebřík, skluzavka, stan
a vozítka řízená volantem. Po
svačině se vydaly společně
s dětmi blatenské mateřské školy
k rybníku. Již cestou je zaujala
auta s kontejnery na ryby,
vypuštěný
rybník
–
děti
zjišťovaly, co je na dně rybníka
(bláto, kameny, větve, rostliny i
ostrůvky vody). V cíli cesty bylo

na co se dívat. Chvíli pozorovaly
činnosti z hráze rybníka – výlov
ryb, jejich vážení, třídění a
ukládání do kontejnerů k odvozu
nebo do kádí k přímému prodeji.
Potom si vše prohlédly zblízka.
Nejvíce je zaujal prodej ryb –
jejich lovení, velikost i mrštnost.
Ty nejmenší rybičky si některé
děti vzaly s sebou na památku.
Ve stejný den - v pátek 15.
listopadu večer vystoupili školáci
pod vedením Mgr.Höbeltové s
programem na Setkání se
seniory na sále Pohostinství B.
Köröšiho - zpívali, tančili, hráli na
klávesy. Svým vystoupením jistě
přítomné potěšili a zpříjemnili
společné setkání.
Výtvarná soutěž Rytíř z Nosu
probíhala v týdnu od 18. do 22.
listopadu. Děti z mateřské školy
kreslily obrázky ke stejnojmenné
pohádce, v níž se dozvěděly, jak
předcházet rýmě a nemocem
z nachlazení.
Obrázky
jsme
umístili na www.rytirznosu.cz a
rodiče a známí udělovali
obrázkům hlasy. Obrázek
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s nejvíce hlasy získá pro školku
prolézačku s klouzačkou.
Protože se do soutěže zapojilo
mnoho školek z celé republiky,
netrpělivě čekáme na 13.
prosinec,
kdy
bude
její
vyhodnocení, a doufáme, že
získáme alespoň jednu z dvaceti
udílených cen.
A už je tu prosinec a s ním
advent a již třetí rozsvícení
vánočního stromu na zahradě
školy. Děti i personál školy
zdobily prostory ve škole, tvořily
krásné vánoční dekorace a
drobné předměty k prodeji,
pekly perník, který nádherně
ozdobily paní kuchařky s paní
starostkou. Známý příběh o
narození Jezulátka v soudobém
pojetí nastudovaly děti pod
vedením paní učitelky Báry, zpěv
písní a hudební doprovod
obstaraly zpěvačky se zpěvákem
z Církve
Bratrské
Rakovník.
Vánoce v roce 0 (jak se příběh
jmenoval) se vydařily i díky
kostýmům připraveným rodiči
našich dětí. O chutné občerstvení
se postaraly paní kuchařky. Ani
letos nechyběly vánočky a jiné
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vánoční laskominy připravené
rodiči a prarodiči našich dětí.
Jistě mi dáte za pravdu, že
všechny byly velmi dobré,
protože se téměř vše snědlo a to
málo, co zbylo, snědly druhý den
děti ke svačince. Celé adventní
setkání bylo zdařilé i díky
technickému
zázemí,
které
zajistili
pracovníci
Obce
Petrohrad. Poděkování patří také
maminkám, které obohatily náš
prodej
svými
výrobky
věnovanými škole – paní
Wagnerové, Dáňové, Hečkové.
Poděkování patří vám všem, kteří
jste přišli a na chvíli se
v předvánočním shonu zastavili a
věnovali svůj čas dětem.
5. prosince jsme se vydali do
Psychiatrické léčebny Petrohrad
na Vánoční besídku. Na tuto
každoroční návštěvu se vždy
těšíme. Klienti léčebny si pro nás
připraví loutkovou pohádku
(jeden chlapec se těšil pouze na
ni a nemohl se jí dočkat) –
tentokrát o Čarodějnici a
Kašpárkovi, kde zlo bylo, jak
jinak, potrestáno a dobro
zvítězilo. Zazpívali také několik

písní a doprovodili se na kytaru.
Naši žáci a děti zahráli dvě
pohádky, zarecitovali, zazpívali a
zatančili. Na závěr klientům
rozdali vlastnoručně vyrobené
vánoční stromečky. Kde se vzal,
tu se vzal Mikuláš, anděl a čert a
už rozdávají mikulášské balíčky.
Protože se celý rok děti snažily,
nemusely se čerta bát a ten to
dobře věděl. Vždyť „nehartusil“,

ale odměňoval.
Fotografie ze všech akcí najdete
na www.zspetrohrad.pcsa.cz.
Ještě nás čeká cesta do Podbořan
na divadelní představení Krejčíka
Honzy (18. prosince), školní
besídky, vánoční prázdniny a
nejkrásnější svátek v roce
Štědrý den. Přejeme všem klidné
a spokojené Vánoce.
Ivana Hůrková, ředitelka
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Etické dílny v ZŠ a MŠ Petrohrad
Od školního roku 2012/2013 na naší
škole probíhají "Etické dílny". Etické
dílny u nás vyučuje paní učitelka
Soukupová, která má licenci pro
lektory Etických dílen. Na fotografie
z jednotlivých Etických dílen se
můžete podívat ve fotogalerii na
stránkách ZŠ a MŠ Petrohrad.
O co se jedná a jak dílny vypadají, se
můžete dozvědět v následujícím
textu.
Preventivní program Etické dílny®
nabízí základním školám pomoc v
etické výchově. V rámci vyučování probíhá ve třídě cyklus tvořivých
besed („dílen"), které mají 6 - 15 letým dětem pomoci položit mravní
základ pro jejich každodenní rozhodování, daný křesťansko-židovskou
etikou.
Etika je více záležitostí vztahů než vědomostí, proto jsou děti vedeny
vhodnými otázkami a příklady k tomu, aby samy nalézaly správné
odpovědi na mravní a hodnotové otázky.
Na naší škole jsme již realizovali ED s tématy: Jak se chránit
v nebezpečných situacích?, Jak se stát dobrým kamarádem?, Jak se
nehádat se sourozenci?, Jak mít pěkný vztah s rodiči?, Jak překonat
starosti ve škole?, Co dělat se svým vzhledem?, Jak správně nakládat
se svými penězi?
Do konce kalendářního roku 2013 čeká školáky ještě téma Jak správně
využívat počítač a televizi.
Naše škola získala na tento program účelovou dotaci od Ústeckého kraje
- v dotačním programu "Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v
roce 2013".
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Kamarádi ze Slovenska

Žáci ZŠ a MŠ Petrohrad se zapojili do projektu „Záložka do knihy spojuje
školy“. Projektu se zúčastnilo všech 17 žáků 1. – 4. ročníku ZŠ. Práce
v projektu byla rozvržena na několik dní. První den projektu seznámila
paní učitelka děti s partnerskou školou ze Slovenska, porovnali jsme
velikost škol i obcí, žáci si prohlédli webové stránky partnerské školy.
Po prezentaci partnerské školy jsme si s žáky povídali o čtení a také o
oblíbených literárních hrdinech.
Děti se do projektu zapojily velmi tvořivým způsobem. Žáci měli
k dispozici různý tradiční i netradiční materiál. Z tohoto materiálu žáci
vyráběli záložky dle vlastní fantazie. Každý žák vyrobil dvě záložky, které
jsme pak posílali na Slovensko.
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Vytvořené záložky žáci prezentovali během parlamentních voleb na OÚ
Petrohrad formou
výstavy.
Veřejnost tak měla
možnost shlédnout
práce žáků a seznámit
se se zapojením školy
do tohoto projektu.
Po ukončení výstavy
jsme poslali záložky do
partnerské školy. Žáci
se již při vyrábění těšili
na záložky od dětí ze
Slovenské republiky.
Když přišly záložky od dětí ze Slovenska, sešli jsme se opět se všemi
dětmi společně. Přečetli jsme si dopis od paní ředitelky. Děti si znovu
mohly uvědomit rozdílnosti mezi našimi školami, ale také to, v čem si
naše školy jsou podobné.
Po přečtení dopisu si
děti rozebraly záložky
od svých slovenských
kamarádů. Dětem se
záložky velmi líbí a
nosí je ve svých
učebnicích.

IVANA HŮRKOVÁ
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Obec Petrohrad

Usnesení

z 30. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 11. listopadu 2013
01/30/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/30/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely č. 835/2 v k.ú. Petrohrad za cenu
smluvní, která nesmí být nižší než 20,-Kč/m2. Pozemek získá žadatel, který
nabídne vyšší kupní cenu, v případě dělení parcely zajistí nabyvatel na své
náklady geometrický plán. Nabídka bude doručena na adresu obce do pátku
6. 12. 2013 v uzavřené obálce označené adresou žadatele a poznámkou
„NEOTVÍRAT – POZEMEK 835/2“
03/30/2013 Zastupitelstvo obce bere na vědomí návrh rozpočtu obce pro rok 2014 a návrh
rozpočtového výhledu pro roky 2015 – 2016.
04/30/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2013 o zákazu
požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích.
05/30/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace od Ústeckého
kraje, smlouva č. 13/SML2114 ve výši 17.000,-Kč.
06/30/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí neinvestiční účelové dotace od Ústeckého
kraje, smlouva č. 13/SML2001 ve výši 66.000,-Kč.
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07/30/2013 Zastupitelstvo obce neschvaluje vybudování přečerpávací stanice ve staré
části Petrohradu u domu čp. 23.
08/30/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje změnu katastrálních hranic navržené v rámci
komplexních pozemkových úprav mezi katastrálními územími Mukoděly a
Černčice u Petrohradu a následný podpis dohody mezí Obcí Petrohrad a
Městem Vroutek.
09/30/2013 Zastupitelstvo obce ukládá Finančnímu výboru provést kontrolu plnění
rozpočtu obce a kontrolu příspěvků poskytnutých z rozpočtu obce
organizacím.
10/30/2013 Zastupitelstvo obce ukládá Kontrolnímu výboru provést kontrolu zřízené
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Petrohrad a kontrolu usnesení.
11/30/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 30tis.Kč
na zajištění obecního plesu.

Miroslav Vrána
Jitka Dondová
místostarosta Obce Petrohrad
starostka Obce Petrohrad
_________________________________________________________________________

Obec Petrohrad oznamuje uzavření obecního úřadu
ve dnech
23.12.2013
27.12.2013
30.12.2013
31.12.2013
Kadeřnictví bude v těchto dnech uzavřeno také.
Od 02.01.2014 kadeřnictví otevřeno dle telefonické objednávky, tel. 722 009 807
– paní Vendula Čechová
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Obec Petrohrad

Usnesení

z 31. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 9. prosince 2013
01/31/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/31/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely č. 835/2 v k.ú. Petrohrad za cenu
smluvní ve výši 61,-Kč/m2, tj. 53.070,-Kč panu Alexandru Bláhovi, bytem
Petrohrad 176. Veškeré náklady související s prodejem hradí kupující.
03/31/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Petrohrad pro rok 2014, příjmy
ve výši 7.470tis.Kč, výdaje ve výši 6.670tis.Kč, financování ve výši 800 tis.Kč.
04/31/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled Obce Petrohrad pro rok
2015 – 2016.
05/31/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí mimořádného jednorázového
finančního příspěvku MAS Vladař o.p.s. ve výši 20 tis.Kč.
06/31/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o vkladu věcného břemene
na parcelu č. 669/1 a parc.č. 64/23 vše v k.ú. Černčice u Petrohradu mezi
Obcí Petrohrad a Severočeskou vodárenskou společností a.s., a pověřuje
starostku podpisem.
07/31/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě CES
491/2012o spolupráci při přípravě a realizaci stavby mezi Obcí Petrohrad a
Severočeskou vodárenskou společností a.s., a pověřuje starostku podpisem.
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08/31/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o vkladu věcného břemene na
parcelu č. 1207 v k.ú. Petrohrad mezi Obcí Petrohrad a manžely
Ing.arch.IvoVirtem a Ing.Petrou Šínovou a pověřuje starostku podpisem.
09/31/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtovou změnu č. 7/2013, která je přílohou
zápisu.

Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

_________________________________________________________________________

OTEVÍRACÍ DOBA
Od 2. 1. 2014 bude Obecní úřad v Petrohradě otevřen
v pravidelné pracovní době

Pondělí a středa
Úterý, čtvrtek, pátek

od 7.00 hod. do 17.00 hod.
od 7.00 hod. do 14.30 hod.
Knihovna

Otevírací doba knihovny v roce 2014 bude pro všechny čtenáře vždy

v úterý od 16.00 hod. do 18.00 hod.
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Vážení čtenáři, spoluobčané,
chalupáři i rodáci obcí
Petrohrad, Černčice a Bílenec,
přejeme všem příjemně strávené vánoční svátky
a mnoho optimismu, zdraví, štěstí a sil do dalšího roku
starostka Jitka Dondová, místostarosta Miroslav Vrána
a všichni členové
Zastupitelstva Obce Petrohrad
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VÁNOČNÍ VÝLET DO VÁNOČNÍHO DOMU

Vánoční dům v Karlových Varech je prvním a jediným svého druhu
v České republice. Je plný nádherných ozdob, andílků, stromečků,
světýlek, svíček a jiných dekorací.

V Karlových Varech si můžete pravou vánoční náladu navodit v kterékoli
roční době, a to když navštívíte Vánoční dům na Zámečku Doubí.
Na docela nenápadné vyvýšenině nad řekou Ohří stojí nevelký zámeček.
Najdete ho na samém konci Karlových Varů, v městské části Doubí. Jen
projdete bránou a jste v jiném světě. Každý kout doubeckého zámku má
jinou barvu – od klasické červené přes modrou, bílou, moderní
měděnou až po slavnostní zlatou. Najdete tady hlavně ukázky ruční
tradiční výzdoby, jako jsou klasické ozdoby na stromečky, adventní
věnce, stuhy, svícny, andílky a postavičky z betlémů. Děti potěší
rozesmátí sněhuláci v kulichu, svítící ozdobené stromy, dokonce
rozsvícené městečko, kterým projíždí vláček.
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Lidé sem mohou zajít pro inspiraci, za nákupy, odpočinkem, klidem,
odreagovat se, zavzpomínat si a nasát vánoční atmosféru. Novinkou je
možnost odesílání vánočních přání a pohledů přímo z Vánočního domu!
V prodeji také turistické známky a dřevěné pohledy s motivem
Vánočního domu.

K vychutnání atmosféry Vánočního domu návštěvníkům poslouží
Andělská kavárna, jak jinak než s vánoční výzdobou. V nabídce této
vánočně naladěné kavárny samozřejmě nechybí
vánoční cukroví ani vánočka.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v listopadu a v prosinci 2013
11/2013
Wilhelmová Věra – Petrohrad
Ing.Zeman Petr – Petrohrad
Seifertová Margareta – Černčice
Henlínová Marie – Petrohrad
Schimitzerová Jiřina – Petrohrad
Ing.Hřebřinová Eva – Bílenec
Ritter Bořivoj – Petrohrad
Domabylová Věra – Petrohrad
Justrová Jaroslava – Černčice
Maco Emil – Petrohrad
Filip Jiří – Černčice
12/2013
Kinská Margarita – Černčice
Macková Marie – Petrohrad
Matějková Marie – Petrohrad
Wagner František – Petrohrad
Bláha Václav – Petrohrad
Wagnerová Eva – Petrohrad
Úmrtí:
Henlínová Vlasta – Petrohrad
Narození:
Kailová Natálie – Petrohrad
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