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Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 5,- Kč

Informace z naší školy……..
Zahájení školního roku 2015/2016

V úterý 01.09.2015 byl na nádvoří Základní školy a Mateřské
školy Petrohrad slavnostně zahájen nový školní rok 2015/2016.
Slavnostního zahájení se ujala paní ředitelka Ivana Hůrková, za obec se
tohoto zahájení zúčastnila starostka obce paní Jitka Dondová, která pro
děti upekla dort v barvách nového kabátu školy a místostarosta obce
pan RNDr.Václav Špilar.
Slavnostně byli samozřejmě přivítáni žáčci nastupující do první
třídy, pro letošní školní rok jich paní učitelce Mgr.Evě Učíkové nastoupilo
devět. Malí školáčci obdrželi drobné dárky. Po přivítání se děti s třídními
učitelkami odebrali do svých tříd, kde byli společně s rodiči seznámeni s
organizací výuky a školního roku.
Jedinou skvrnou na tomto zahájení bylo stále rozdělané
staveniště kolem budovy školy, kdy v termínu nebyla dokončena práce na
zateplení budovy. Tyto práce pokračovaly i v průběhu celého měsíce září.

LETADLO
Do naší MŠ a ZŠ Petrohrad přijelo opět se svou výpravou za
poznáním divadlo "Letadlo". Tentokrát jsme zavítali do vesmíru.
Určitě nevíte, že zde máme prvního petrohradského kosmonauta.
Ten statečný chlapec se jmenuje Lukášek Zelenka a 9.9.2015 odstartoval se svým
starším kolegou do vesmíru.
Díky kosmonautům jsme si mohli přiblížit Slunce, Měsíc a ostatní
planety. Sami jsme si vyzkoušeli, jak se otáčejí planety kolem Slunce. Už také víme,
co je černá díra.
Na hvězdném výletě jsme přistáli i na Ufobroučí planetě, kde jsme
se seznámili s Ufobroukem a zatančili ufotanec.
Při zpáteční cestě jsme si prohlédli Zemi z výšky a bez problémů přistáli přímo u nás
ve škole.
Kosmonauti, děkujeme za úžasný výlet a těšíme se na další!
Radoslava Drdová a děti ze ZŠ a MŠ

Focení ve škole
Dne 20.10.2015 od 10,00 hod. proběhne v ZŠ a MŠ Petrohrad focení. Focení bude
umožněno i pro veřejnost – rodiče a děti, i pro ty, kteří nenavštěvují ZŠ a MŠ Petrohrad.
Hlásit se a informovat se zájemci mohou na tel. 721 853 992 u paní Mgr.Evy Učíkové.

Výlet do ZOO PRAHA a DINOPARKU Plzeň
Dne 24.09.2015 se celá naše škola společně se školkou rozjeli
na podzimní výlet do největší české zoologické zahrady. Navzdory nešvarům počasí
v předcházejících dnech se tento den počasí umoudřilo a umožnilo tak dětem a
jejich doprovodu užít si krásný výlet.
Hned následující den tj. 25.09.2015 odjela škola se školkou
objevovat prehistorická zvířata do Dinoparku v Plzni.
Tyto výlety obdržela Základní škola a Mateřská škola p.o.
darem jako kompenzaci za způsobené komplikace při realizace akce – Snížení
energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Petrohrad“ od Společnosti DESIGNSTAV
Karlovy Vary s.r.o. a DOZORSTAV s.r.o.

************************************

Informace obecního úřadu…….

Grantový program pro rok 2016
Zastupitelstvo Obce Petrohrad na svém 10.řádném zasedání
dne 14.září 2015 schválilo Grantový program pro rok 2016. Tento program se

týká poskytování příspěvků z rozpočtu obce na sportovní, kulturní či
společenské akce v Obci Petrohrad.
O tento příspěvek může zažádat jak fyzická osoba,
právnická osoba, spolek či příspěvková organizace. Příspěvek může být
poskytnut v následujících výších:
- sportovní kluby – max. 50.000,-Kč
- příspěvkové organizace – max. 70.000,-Kč
- ostatní žadatelé – max. 10.000,-Kč
Příspěvky jsou v pravidlech stanoveny jako maximální, o
konečné výši poskytnutého příspěvku na akci rozhoduje zastupitelstvo obce.
Pro rok 2016 je v rozpočtu obce na tyto příspěvky vyčleněno 200.000,-Kč.
Žádosti o příspěvek budou přijímány na předepsaném
tiskopise na obecním úřadě a to v době od 01.února 2016 do 05.února 2016.
Veškeré dokumenty týkající se poskytování grantů pro rok 2016 jsou
zveřejněny na internetových stránkách obce www.petrohrad-obec.cz v sekci
úřední deska. Tyto informace musí být zveřejněny nejméně po dobu 90ti dnů
před započetím příjmu žádostí o grant.

***********************

Ve dnech od 26.10.2015 do 30.10.2015 bude uzavřena
Ordinace praktického lékaře MUDr.Radima Šindeláře
ve Zdravotním středisku Kryry
Z důvodu čerpání řádné dovolené

Pořádek dělá přátele
Čeradická 1014, 438 01 Žatec

Sběrová sobota v obci Petrohrad, Bílenec, Černčice
Ve spolupráci s OÚ Petrohrad bude ve Vaší obci dne 24.10.2015 provedena
sběrová sobota nebezpečného, objemného odpadu a elektroodpadu se
zaměřením na tyto druhy odpadu.
Nebezpečný odpad:

nádoby od barev a olejů, zářivky,
znečištěné textilie od olejů, olejové filtry, oleje, barvy,
olověné akumulátory ...

Objemný odpad:
Elektroodpad:

nábytek, koberce …
televizory, lednice, drobné domácí elektrozařízení …

Svod odpadu bude probíhat z těchto stanovišť:
HODINA

STANOVIŠTĚ

8,30 – 9,00 hod.

Bílenec – autobusová zastávka

9,10 – 9,40 hod.

Černčice – náves

9,50 – 10,20 hod.

Petrohrad (dolní) – před. Obec.úřadem

10,30 – 11,00 hod.

Petrohrad (horní) – náves

Sběrová sobota se netýká podnikatelů a právnických osob, které mají
povinnost zneškodňovat odpady dle zákona č.185/01 Sb., o odpadech.

Z kroniky obce …

Útržky z historie domů v obci – 3. část
Pokračování o domech v Černčicích.
Čísla popisná 21,22,23,24 mají dnes okály nad zátočinou silnice na
Kryry postavené Státním statkem Lubenec pro své zaměstnance.
Číslo popisné 26 (zbořeno)
Pastouška. Za okupace zde bydleli Pavla Vacíková, Otto Heinz, a švec
Teplík. Po roce 1945 tu žil Otto Heinz, který byl obecním bubeníkem. Po jeho
smrti sloužil dům do roku 1960 jako kancelář JZD Černčice. Zbořen byl r. 1966.
Dům stával u silnice z Petrohradu mezi silnicí a domem čp.32.
Číslo popisné 27 (zbořeno)
Dům patřil Lenkovi z čp. 56, který budovu prodal Hackerovi pro
ubytování dělníků. Bydlel zde Machulda a Schössnerová. Po roce 1945 koupil
Antonín Hotěk z čp. 29 jako demolici. Na místě domu pak postavil syn A.
Hoťka garáž.
Číslo popisné 28 (zbořeno)
Statek, který vlastnil Adolf Kip. Do statku se přiženil Franz Plitz. Celá
rodina byla odsunuta. Po válce převzal Václav Štefl, který zde hospodařil. Po
převzetí JZD Černčice Státním statkem Petrohrad přešel celý objekt do
vlastnictví státního statku. Budovy chátraly a byly zbořeny. Dnes na jejich
místě stojí sklad firmy STAMAT M. Vrány.
Číslo popisné 29
Dům postaven rodinou Antonína Hoťka, obuvníka z Bílence. Po něm
dům zdědil jeho syn, rovněž Antonín. Dalším dědicem byl vnuk stavebníka
domu František Hotěk. Ten byl činný ve veřejném životě, byl například
posledním předsedou MNV Černčice a po sloučení Černčic a Bílence s
Petrohradem v roce 1960 se stal prvním tajemníkem MNV sloučených obcí.
Dalším držitelem domu byl jeho syn Ing. František Hotěk, odborník v
chemickém průmyslu působící u nás i v zahraničí. Když „šel za prací“ dům
prodal.
Číslo popisné 30
Dům od Vokounové koupil Václav Kail. Po jeho smrti ho vlastnila jeho
manželka Anna a postupně další členové rodiny. Později byl dům prodán jako

rekreační chalupa. Jedná se o jediný dům v Černčicích, který měl jednu část
roubenou.
Číslo popisné 31 (zrušeno a zbořeno)
Patřilo paní Federmannové, která dům předala svému synovi Adolfu
Rankovi. Rank byl odsunut a dům převzal jako skladiště Václav Štefl. Číslo
popisné 31 bylo pak zrušeno a dům byl zbořen spolu se statkem čp. 28.
Číslo popisné 32
Po rodičích zdědila Marie Stronerová. Byla odsunuta a dům převzal
Jaroslav Kubík a po něm švec Jan Kolka. Později dům získala vdova Gertruda
Kailová. Po její smrti vlastnil dům syn Otto Kail.
Číslo popisné 33
Statek patřil rodině Lifkových. Josef Lifka byl dlouholetým starostou
Černčic. Rodina byla odsunuta a statek převzal Josef Jeřábek. Po jeho odchodu
z obce se zde střídali majitelé. Zřejmě posledním byl Josef Toužimský. Statek
chátral a byl i opuštěn. Po roce 1990 ho koupil Jiří Matějka.
Číslo popisné 34 (zbořeno)
Dům patřil německé rodině Hynů. Poslední z rodiny Karl Hyna byl
odsunut a dům zůstal neobydlen a byl zbořen. Dům stával na pravém břehu
potoka Rovná a byl zasazen do svahu chodilo se k němu po lávce přes potok,
která byla u domu čp. 32.
Číslo popisné 35 (zbořeno)
Dům patřil panu Hackenwaldovi. Během druhé světové války v něm
bydleli Schwamberger a Federmann. Všichni byli odsunuti a po válce dům
převzal již jako částečnou demolici Václav Janouš z čp. 40. Dům byl později
zbořen.
Číslo popisné 36
Dům patřil české rodině Zíků. Členové rodiny zde žili i během světové
války. Po válce převzal dům Vojtěch Zíka. Jeho sourozenci se odstěhovali.
Nikdo z celé této generace nezanechal po sobě potomka a rodina vymřela jak
po meči, tak po přeslici.
Číslo popisné 37 (zrušeno)
Dům patřil Karlu Plonerovi, který ho za 1. republiky prodal Gustavu
Rilkovi. Rilka byl odsunut dům převzal Jindřich Poucha a udělal si z něj dílnu.
Popisné číslo bylo pak zrušeno.

Číslo popisné 38
Dům s hospodářskými budovami vlastnil Wenzel Woworsky. Po jeho
smrti byla vlastníkem jeho manželka. Po roce 1945 dům převzal Jindřich
Poucha. Ten zde hospodařil až do vzniku JZD Černčice. Pak byl členem JZD a v
šedesátých letech se s rodinou odstěhoval a dům byl nějaký čas neobydlen. Po
nějakém čase byl využíván jako rekreační stavba a po změně majitelů začal
sloužit opět k trvalému bydlení. Na počátku 90. let minulého století zde
tehdejší majitelé manželé Kratochvílovi zřídili i prodejnu drogistického zboží,
která však po krátké době zanikla.
Číslo popisné 39
Budova patřila německé rodině Kuschlů. Přiženil se Friedrich Semm,
který zde zřídil a provozoval obchod. Rodina byla odsunuta a dům převzal
holič Josef Domabyl, po něm ho získal švec Jan Kolka a konečně Marie
Schössnerová. Marie Schössnerová se z domu ve stáří (ke konci svého života
byla nejstarší obyvatelkou obce, zemřela v roce 1994 ve věku 91 let)
odstěhovala k rodině svého syna a dům byl pak prodán k rekreačním účelům.
Číslo popisné 40
Majitelem domu byl trafikant Franz Miksch, který za okupace
Německem byl i správcem židovské usedlosti čp.45. Rodina Mikschů byla
odsunuta a dům převzal Václav Janouš. Jeho potomci zde žijí dosud.
Číslo popisné 41 (obytná a hostinská část zbořena)
Hospoda a řeznictví rodiny Foglů. Do rodiny se přiženil Albl, který
živnost provozoval až do konce 2. světové války. Rodina byla odsunuta a vše
převzal Daniel Hulec. Nějaký čas provozoval i živnost. V roce 1955 bylo z
hospody zřízeno Pohostinství
Lidového spotřebního družstva Jednota
Podbořany. Objekt byl později opuštěn a chátral v minulých letech byla jeho
obytná a hostinská část zbořena novými majiteli.
Pokračování v dalším čísle.
RNDr. Václav Špilar, kronikář obce

PYROKROS
Sdružení dobrovolných hasičů ve spolupráci s Obcí
Petrohrad připravilo pro děti ukončení prázdnin nazvané Pyrokros, které se
uskutečnilo dne 29.08.2015. Pro děti byly připraveny zábavné hry v hasičském
duchu. Tento den přálo hrám i počasí a tak na konec her se děti mohly svlažit
vodní sprchou instalovanou hasiči. Všem co se aktivně podíleli na přípravě a
realizaci akce patří velké poděkování.

Obec Petrohrad

Usnesení

z 02.mimořádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 31.srpna 2015
01/02M/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak jak byl předložen starostkou

02/02M/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.7/2015, která je přílohou zápisu

03/02M/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy o dílo mezi Obcí Petrohrad a Společností
DESIGNSTAV KARLOVY VARY s.r.o. & DOZORSTAV s.r.o. ze dne 22.01.2015

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

Obec Petrohrad
Usnesení
z 10.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 14.září 2015
01/10/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen starostkou

02/10/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej st.p.č. 227/8 v k.ú. Petrohrad včetně stavby panu Horstu
Schössnerovi, bytem 439 85 Petrohrad za částku 5.000,- Kč navýšenou o cenu odhadu

03/10/2015

Zastupitelstvo obce uvolňuje k prodeji st.p.č. 116/2 v k.ú. Petrohrad

04/10/2015

Zastupitelstvo obce prodlužuje nabídku prodeje malotraktoru TERA MF 70 do 9.10.2015.
Nabídky možno podat na OÚ Petrohrad do 9.10.2015 do 12.00 hod. v uzavřené obálce.
O prodeji rozhodne Zastupitelstvo Obce Petrohrad dne 12.10.2015.
Nejnižší nabídka je 3.000,- Kč.

05/10/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí mezi Obcí Petrohrad a Správou a
údržbou silnic Ústeckého kraje č. VI/4051/2015/LN „Petrohrad – lokalita RD pod zámkem –
napojení na pozemní komunikaci, napojení ‚IS (vodovod, kanalizace)“

06/10/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 8 a 9, které jsou přílohou zápisu

07/10/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŚ a
MŠ Petrohrad za rok 2014

08/10/2015

Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor kontrolou zřízené příspěvkové organizace ZŚ a MŠ
Petrohrad

09/10/2015

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí daru pro Stacionář Klub Stonožka Ostrava

10/10/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje Pravidla pro poskytování grantů pro rok 2016

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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