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Informace z naší školy……..
Seznámení s historií obce
Dne 07. 10. 2015 navštívil naši školu pan RNDr.
Václav Špilar. Žáky základní školy seznámil s historií obce. Své zajímavé
vyprávění prokládal ukázkami fotografií. V závěru nechal zúčastněné
nahlédnout do kronik obce, což bylo pro mnohé opravdovým zážitkem.
Již dnes se těšíme na další návštěvu a zajímavé vyprávění.
Mgr. Eva Učíková

Den jazyků
Dne 9. 10. 2015 probíhalo na naší škole projektové
dopoledne s názvem Den jazyků. Každý třídní kolektiv si připravil pro své kamarády
prezentaci o vybrané řeči a souvisejícím státu. Mohli jsme vyslechnout italsky, česky,
řecky, anglicky i romsky mluvící žáky a děti z mateřské školy. Školka nás provedla
slunnou Itálií s ochutnávkou vlastnoručně upečené pizzy. Angličané hovořili o
nezajímavějších osobnostech, putovali po jednotlivých státech, zpívali písničky a
pohostili nás pravým anglickým čajem a sendviči. Anglií nás provázel druhý a třetí
ročník, který zvládl i ukázku řeckého státu. Ten se nesl v duchu Bohů. Mohli jsme
spatřit řeckého boha Zeuse, Apollona, Afroditu a další. První třída ve spolupráci se
čtvrťáky si přichystali český a romský jazyk. Skupina Čechů upevnila ostatním jejich
poznatky o našem státě, Romové představili své tradice a zvyky. Na závěr všichni
mohli ochutnat tradiční romské jídlo Holubki a shlédnout taneční ukázku ve
spolupráci s bíleneckou skupinou Venuše.
Projektový den se vydařil a nás těší, že i naše malá škola mohla oslavit
Mezinárodní den jazyků. 
Mgr. Eva Učíková

Informace obecního úřadu…….

Uzavření obecního úřadu
Ve dnech od 28.10.2015 do 30.10.2015 bude obecní úřad uzavřen
z důvodu čerpání řádné dovolené všech zaměstnanců. V tomto termínu
nebude prováděn ani rozvoz obědů seniorům.

Černčice – oprava komunikace
Jak si již každý občan mohl všimnout firma EUROVIA
v minulých dnech započala s opravou komunikace poškozené při
navážení zeminy do vydobývacího prostoru cihelny Kryry. Silnice byla
v celé šíři v rámci uzavřené obce vyfrézována a poté bude položen nový
asfaltový povrch. Opravy mimo obec probíhají pouze lokálně dle
poničení.

Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Petrohrad

Jistě si nelze nevšimnout, že naše škola dostala nový
„kabátek“. Za částku 1,5 mil.Kč to byl na první pohled zcela jednoduchý proces
zateplení, který se však neobešel bez průběžných problémů.
Stavba sice začala včasným nástupem pracovníků firmy
Designstav a Designprojekt z Karlových Varů, ale u toho zůstalo. Dohodnutý termín
dokončení stavby 30.8.2015 se nekonal a tak byl termín posunut do 25.9.2015. Jako
omluvu za to, že se děti nedočkaly prvozářijového nástupu do zateplené školy
zaplatila zmiňovaná firma výlet do ZOO Praha a DinoParku v Plzni jak již byli
čtenáři Lunárie informováni v minulém čísle. Protože se firmě nepodařilo předat
stavbu ani v druhém termínu, musela Obci Petrohrad zaplatit penále ve výši
20.000,-Kč. Na škole se stále vyskytují drobné závady, které však nebrání užívání
stavby a tak došlo ke vzájemné dohodě a škola obdržela ještě finanční dar ve výši
50.000,-Kč. Ten bude použit na elektronické zabezpečení školy proti nevítaným a
nezvaným hostům. Dnes již je škola zkolaudována, děti neruší ruch vyvíjený
pracovníky firmy a nám kolemjdoucím vytváří dobrý pocit z už zase pěkné, ač
stařičké budovy.

Výklenková kaple Bílenec
Nerada bych opakovala to, co víme všichni, o památky, které nám
zůstaly po předcích se musí pečovat. To je věc, na které se shodneme možná až na
výjimky všichni. Jednou takovou památkou, která je v majetku Obce Petrohrad je i
Výklenková kaple v Bílenci.
Již v roce 2013 schválili zastupitelé obce první část nutnou pro
statické zajištění a do kaple bylo zase po dlouhých desetiletích investováno. To byla
částka ,,pouhých“ 100 tisíc, která stačila pouze na opravu kaple systémem Helifix,
který zajistil svázání kaple hrozící zřícením.
Následuje druhá fáze, ta má za úkol kulturní památku starou téměř
300 let narovnat. Po dlouhé diskusi zástupců památkové péče Města Podbořany,
NPÚ Ústí nad Labem, restaurátorů, zhotovitelské firmy a Obce bylo nalezeno řešení.
Kolos o hmotnosti16,5tuny bude přesunut na jiné místo, vytvořen nový základ a
vrácen zpět.
Návrh se pomalu stává skutečností. Počátkem bylo podání žádosti o
dotaci na odbor památek Ústeckého kraje a její získání. Úspěch. Obec Petrohrad
přijala 400 tisíc na narovnání a statické zajištění kaple, zbylých 180 tisíc vydá obec
ze svého rozpočtu. Zastupitelstvo obce Petrohrad schválilo spolufinancování opravy
a mohlo se začít. Restaurátorské práce, zajištění kamenosochařských prvků provedl
restaurátor Josef Šindelář a pak následovala firma ULAS s.r.o. Po pečlivých
přípravách byl přistaven jeřáb, kaple zachycena a s grácií pomalého přesunu staré
dámy byla přenesena jen o několik metrů dál.
Neuvěřitelný proces se v Bílenci stal 17.10.2015 za účasti mnohých
místních diváků. Zážitek, který někteří z nás uvidí možná jednou za život , mohou
bílenečtí vidět 2x v průběhu jednoho měsíce. Nyní se pracuje na výrobě nového
podstavce, na který bude výklenková kaple zpět umístěna. Přejeme zhotovitelské
firmě, aby se kapli podařilo se stejnou noblesou vrátit zpět na své místo a staticky ji
zajistit. Pak bude na tahu zase Obec. Bude nás čekat zadání vypracování
restaurátorského záměru, pokus o získání dotace, výběr zhotovitelské firmy a další,
snad již konečná fáze - oprava a restaurování.
Zdá se vám proces příliš zdlouhavý a finančně náročný? Není holt památka jako
památka Obec se musí řídit pokyny Národního památkového úřadu a jejich
rozhodnutím a v rámci možností postupně napravit, co zub času ohlodal.

Sv.Jan Nepomucký
Zastupitelstvo Obce Petrohrad schválilo na svém 10.řádném
zasedání přijetí dotace ve výši 217 tisíc Kč od Ministerstva kultury z programu
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí prací při obnově kulturní památky.
Zbylých, téměř 83tisíc potřebných na restaurování sochy na návsi v Petrohradě
bude hradit z obecního rozpočtu. Oprava započne v nejbližších dnech a dokončena
bude začátkem prosince.

Z kroniky obce …

Útržky z historie domů v obci – 4. část
Pokračování o domech v Černčicích.
Dodatek k minulé části:
Číslo popisné 26
V roce 1977 bylo zrušené číslo popisné 26 přiděleno novému domu, který v
ulici k černčickému hřbitovu postavil a dosud se svojí rodinou obývá Miroslav
Vrána.
x X x
Číslo popisné 42
Dům byl postaven petrohradským černínským panstvím. Jsou záznamy, že zde
bydleli zahradníci Dolanský a pak Kastl. Od panství koupil dům Max Bayer, který zde
provozoval zahradnickou firmu. Za okupace zde bydlela paní Ludertová. Po roce
1945 dům obývala nějaký čas rodina Václava Trhlíka a po ní rodina Josefa Kaila.
Posledním držitelem domu byl Josef Hlobůček, který byl výkupčím kožek. Po
Hlobůčkově smrti zůstal dům neobydlen a chátral. Dnes je na stavební parcele nový
dům, který postavila rodina Učíkových.
Číslo popisné 43 (zbořeno)
Číslo popisné 43 nesl strážní železniční domek ve směru železniční trati na
Kryry. Domek měl na trati Plzeň – Žatec pořadové číslo 51 a byl všeobecně nazýván
„jednapadesátka“. V domku bydlívaly rodiny železničářů, kteří obsluhovali závory na
polních cestách vedoucích přes železniční trať. Po roce 1945 byl domek většinou
neobydlen a železničáři sem chodili jen do služby. Po likvidaci železničních přejezdů
a polních cestách byl domek opuštěn a chátral. Do domku, který byl odpojen od
elektrického proudu, nebyla k němu cesta, neměl přívod vody, se nastěhovala „na
černo“ paní Doskočilová která zde několik let žila se svým koníkem, kozami a dalšími
zvířaty. Domek 16.1.2001 vyhořel, protože od neudržovaného komína chytil krov.
Spáleniště bylo opuštěno a ohořelé zdi pak zbořeny.
Číslo popisné 44
Od hajného Stránského byl domek odkoupen paní Tatermuschovou. Od ní
zakoupil pak dům Franz. Guna pro svoji dceru Annu. Dcera se provdala za malíře
pokojů Josefa Zahrádeckého. Dnes v domě žije rodina jedné z dcer Anny a Josefa
Zahrádeckých.
Číslo popisné 45 (zbořeno)
Statek patřil židovské rodině Kohnů. V našich záznamech je uváděn jako
majitel Moric Kohn, který předal statek svému synovi Pavlu Kohnovi. Pavel Kohn byl
i obchodníkem s chmelem. Po zabrání obce hitlerovským Německem byl P. Kohn

zatčen a po kratším pobytu mezi válečnými zajatci odvezen do koncentračního
tábora kde zahynul. V obytném stavení i v dalších stavbách byli německou správou
ubytováni váleční zajatci – většinou rudoarmějci, kteří pracovali u německých
sedláků.
Po roce 1945 převzal statek František Šilhánek a po něm František Grygar.
Později připadlo celé hospodářství JZD Černčice a pak Státnímu statku Petrohrad. V
obytném domě se vystřídalo několik rodin tzv. dosídlenců až zůstal neobydlen.
Statek, podobně jako další statky v obci, byl postupně bourán. Na jeho místě stojí
dnes okály čp. 21 a 22.
Číslo popisné 46 (zbořeno)
Dům postavil Josef Pröll. Do rodiny se přiženil Josef Tatermusch. Rodina byla
po válce odsunuta a dům převzal Josef Pícl a po něm jeho zeť František Šilhánek.
Posledními držiteli tohoto domu byli Anna Čadková a Augustin Hermann.
Číslo popisné 47
Dům postavil Koča. Jeho sestru si vzal Stefan Hupka. Rodina byla odsunuta a
dům převzal Václav Jech. V domě žili Jechovi až do své smrti. Dům pak vlastnil jejich
vnuk Josef Bezový. Ten v obci nebydlel a dům nebyl obýván. Později J. Bezový dům
prodal manželům Jaroslavě a Karlovi Wirthovým.
Číslo popisné 48
Dům patřil k Havlíčkově cihelně a sloužil jako byt pro dělníky cihelny. Po válce
zde bydlel Josef Kail a po něm německá rodina Josefa Riedla. Po smrti paní Berty
Riedlové byl dům prodán.
Číslo popisné 49 (zrušeno)
Dům je dnes spojen s domem čp.17.
Číslo popisné 50 (zbořeno)
Toto číslo měl výměnek bývalého statku čp. 6.
Číslo popisné 51 (zbořeno)
Býval to hostinec s tanečním sálem. Patříval rodině Machů. Další majitelkou
byl paní Schwarzová. Po odsunu rodiny majitelky převzal Karel Machulda, který
převzal i sousední statek čp.8. Taneční sál sloužil ještě mnoho let po válce. Promítaly
se zde i filmy. Na přelomu 60. a 70. let minulého století se v sále konaly plesy. Na sále
byl i kůr pro muzikanty. Hostinec po válce již nebyl obnoven. Protože se budova
neopravovala a byla spíše ničena, bylo rozhodnuto o její demolici.
Číslo popisné 52 (zbořeno)
Býval to výměnek u statku čp.14.

Číslo popisné 53 (dnes ev.č. 1)
V roce 1893 postavil majitel jedné z černčických cihelen Šebek. Později patřil
dům černčickému podnikateli Havlíčkovi, který ho využíval pro ubytování svých
dělníků a dalších nájemníků a měl zde i kancelář. Za německé okupace zde bydlel
Krucík (Kuncík ?). Po okupaci byl dům opuštěn a zpustošen. Dům získal Václav
Trhlík, který ho opravil a bydlel v něm řadu let. Když Václav Trhlík zakoupil dům v
Petrohradě, odstěhoval se. Pak byl dům prodán k rekreačním účelům.
Číslo popisné 58
Dům postavil Franz Kaller. Při majetkovém vyrovnání v rodině přešel dům do
vlastnictví jeho sestry provdané Pavlíkové. V domě bydlela i po válce slečna Mína
Henlová. M. Henlová vypomáhala jako prodavačka a byla varhanicí v petrohradské
farní kapli sv. Vavřince. Když Henlová zemřela, získal dům Ladislav Březnický. V roce
1972, zde žil se svojí manželkou a třemi dětmi. Po smrti rodičů zde žil až do své
smrti syn Vladimír Březnický.
Číslo popisné 59 (zbořeno)
Toto číslo patřilo tzv. Malé cihelně, která byla v sousedství domu čp.63. Dnes
je zde výběh pro ovce a kozy. V dobách JZD Černčice byla v těchto místech
drůbežárna.
Číslo popisné 60
Dům postavil Josef Eismann. Po něm převzal jeho syn Leopold. Na rodinu se
vztahoval odsun. Po roce 1945 patřil rodině Leiblingerů. Po smrti majitelky přešel
do vlastnictví příbuzné Aleny Ullmannové a jejího manžela Františka. Dnes dům
slouží jako rekreační objekt nevlastního syna Fr. Ullmanna.
Číslo popisné 61
Budova byla postavena panem Haindlem, od kterého jí koupil Josef Pícl. Po
roce 1945 se Josef Pícl přestěhoval do čp. 46 a dům získal jeho zeť František Šilhánek
z čp. 45. Fr. Šilhánek později dům prodal paní Nině Vránové, která zde žila se svým
manželem Václavem Vránou a syny. Dnes dům patří rodině jedné z vnuček paní Niny
Vránové.
RNDr. Václav Špilar, kronikář obce

RUKU NA TO……

Dne 10. 10. 2015 jsme mohli v naší vesnici vidět téměř
30 dobrovolníků, kteří uklízeli obec Petrohrad. V rámci projektu 72 hodin se pustili s chutí do
sběru odpadků, při cestě plnili složité úkoly. Tak jako každý rok, svou cestu zakončili
vydlabáváním dýní a opékáním. Velké díky patří dobrovolným hasičům za poskytnutí prostor.
Za spolek VEEV z. s. Mgr. Eva Učíková

Není Petrohrad jako Petrohrad
A neb: Co se stane 7. listopadu 2015 v Čechách? Něco podobného jako se stalo 25. října
1917 v Rusku. Dobudeme Petrohrad.
Důchodci jsou v podstatě velmi zaneprázdnění lidé a my, studující senioři, obzvlášť. Od
každodenního shonu si chceme o víkendu odpočinout, ale aktivně. Lenošení nám není
vlastní. Plánujeme si netradiční zážitky a vskutku originální akce. Prvotní myšlenka, jak
originálně strávit víkend uprostřed listopadu vznikla z nevinného přání podívat se do
Ruska. „Nejlépe vlakem“, řekl Radim. „Po Transsibiřské magistrále – MoskvaPetrohrad-Vladivostok“. Brzy jsme však usoudili, že akce by to byla pro „našeho
důchodce“ časově náročná a finančně hodně nákladná. „A není někde v Čechách
Petrohrad?“ Otázala se Maruška a koukla se do mapy. Našla Petrohrad v Čechách mezi
Prahou a Plzní. Maličká obec, kde (podle nás) nic není, jen psychiatrická léčebna, pár
kopců s rotundou a nějaký rybník. Ani vlak tam nestaví. To nás, studenty-důchodce
přece neodradí. Vždyť se učíme, jak máme být aktivní, abychom si uchovali tělesnou i
duševní svěžest. To, že do Petrohradu nejezdí vlak a spojení je tam příšerné - nevadí.
Tuto překážku zvládneme. Překonávání překážek k našemu životu patří.
Vypravíme se do této maličké obce vlakem – Pendolinem, přejedeme kousek autobusem,
někde přesedneme, bude to jako po magistrále, ale s opačným směrem, ne na východ,
nýbrž na západ. „Který termín máme před sebou?“ Někdo řekl: „7. listopad – VŘSR!“ „
Ohlásíme se na úřadě jako skupina studentů seniorů U3V s názvem Proměna a
pojmeme to jako recesi k oslavě VŘSR“. Tak vnikl plán. Do Petrohradu přijdeme od
severu - lesní stezkou, v rukou lampióny, abychom naplnili tradici. Spiklenecky nám
půjdou vstříc místní gardy (starostka se svými lidmi), a společně se v předvečer
posilníme opečenými špekáčky u pověstné rotundy. Sedmý listopad bude opět
rozhodující.
Oslava Velké říjnové revoluce se dřív konala pravidelně 7. listopadu. Probíhala za tmy,
osvětlena lampiony, které nesli promrzlí a zmodralí pionýři. Účast žáků základních škol
byla povinná. Po slavnostních proslovech vždy následoval závěrečný ohňostroj.
Potřebujeme loď – křižník Auroru. Konstruktér se našel, sice až z Opavy, ale člověk
zručný, šikovný a ochotný. Hned našemu záměru porozuměl a s výrobou ihned započal.
Růžena vytvořila harmonogram úkolů a koloběh příprav se roztočil. Zjistit, jestli
Petrohradem protéká řeka. Ne. Ale je tam rybník, to bude stačit. Zimní palác? Tím může
být historický zámeček, ve kterém je dnes psychiatrická léčebna. Jak příhodné pro náš
bláznivý nápad. Přijedeme a dobudeme Petrohrad. Ti se budou divit. U rybníka (když
nemají řeku Něvu, co naděláme) jim předvedeme vzpomínkové pásmo – recitaci, tanec,
zpěv, výstřel z Aurory, vojenské uniformy, které jsme vykoupili v prodejně Army v
Opavě. „Zopakujte si historii a jdeme na věc!“ Kdo to zažil – vzpomene. Kdo to nezažil,
nepochopí.

Myslíte si, že jsme Vám prozradili celou strategii? Kdepak, naší strategií bude poznat
odlehlý kout naší vlasti, kde žijí jistě dobří lidé, podívat se do léčebny psychicky
nemocných, dozvědět se jak se tam baví důchodci. Navážeme kontakty, rozvineme
spolupráci, vždyť ještě plánujeme sportovní olympijské hry seniorů a v pozadí toho ještě
obohatíme svá poznání, budeme se těšit, (v našem věku velice vzácné). Vymýšlení, být
v akci a radovat se je rovněž důležité. To už známe z předešlých činností, kdy se
smějeme a bereme život s našimi bolavými koleny vesele.
V listopadu už bude asi velká zima. Abychom se zahřáli, výstřel z Aurory nám dá povel
k tanci. Zatančíme medvědí tanec a Kája Gott nám k tomu zapěje známou píseň Ej
uchněm. První námořník nás posilní stakanem vodky (domácí slivovicí), Lenin
s Trockým přečtou dekrety přítomnému lidu, který na závěr již značně promrzlý
společně s námi zařve „URÁ!“ a revoluce bude u konce. Pochodovou písní „Pochod
rudých námořníků“ obsadíme Zimní palác – psychiatrickou léčebnu, kde už na nás
budou čekat s obědem. Při oficiální návštěvě na radnici si převezmeme z rukou
starostky klíč od Petrohradu, který jsme hrdě dobyli.
Na oslavu míru v odpoledních hodinách zapojíme místní obyvatele (členy nejrůznějších
spolků: hasiče, zahrádkáře, možná přijdou i fotbalisté) do soutěží a her. S našimi
novými přáteli se rozloučíme mazurkou na slova písně „Měla babka čtyři jabka“ a za
zpěvu národních písní nasedneme do auta a vypravíme se domů, do Bruntálu.
O vánočních svátcích budeme vnoučatům vyprávět příběh o dobytí Petrohradu a jiné
skvělé pohádky, které budou z naší vlastní dílny. Tak se bavíme my. A jak se bavíte vy?

Bc. Růžena Urbanová
Bruntál, 13.10.2015

Zájemci, kteří se chtějí v pátek 16.11.2015 zúčastnit lampionového průvodu ke Kapli
Všech svatých, mají sraz v 17,00 hodin u ovčína.
V sobotu od 14,00 hodin do 17,00 hodin bude probíhat na sále u Borise klání
v soutěžních disciplínách mezi U3V Bruntál a spolkem Venuše.
Přijďte se i Vy podívat a pobavit vystoupením obou souborů.

Obec Petrohrad

Usnesení

z 11.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 12.října 2015
01/11/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen starostkou, včetně rozšíření
bodu Organizační záležitosti (rozpočtová změna č. 10/2015)

02/11/201

Zastupitelstvo Obce Petrohrad schvaluje prodej parcely st.p.č. 116/2 v k.ú. Petrohrad za cenu
stanovenou znalcem navýšenou o cenu odhadu pro pana Martina Kantu, bytem Pražská 7,
Lubenec

03/11/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej malotraktoru Tera MF 70 pro Jitku Idžakovičovou, Černčice
čp. 64 za cenu 3.550,- Kč
04/11/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi Obcí Petrohrad a
společností Designstav Karlovy Vary s.r.o. & Dozorstav s.r.o
05/11/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Ministerstva kultury ČR ve výši 217.000,-Kč na
obnovu nemovité kulturní památky – sochy sv.Jana Nepomuckého, rejstř.č. ÚSKP 42672/5-1316
v k.ú. Petrohrad
06/11/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřenou mezi Obcí Petrohrad a
SPOP – obnova památek na prodloužení termínu provedení prací.
07/11/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 10/2015, která je přílohou zápisu

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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