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Informace z naší školy ……
Hraní je způsob života, ale rodina je můj život (D. H. Washington)
Ve čtvrtek 12. května se sešlo několik rodin ve škole v Petrohradě, aby
společně oslavily Den rodiny. Cílem tohoto zábavného odpoledne bylo
prohlubovat v rodinách vzájemnou péči a pomoc, ohleduplnost, lásku, radost,
spolupráci a komunikaci.
Rodiny se za pomoci barevných srdíček rozdělily do pěti skupin, vyslechly si
organizační pravidla hry a mohlo se začít.
„Štafetové překonání překážek“ probíhalo v tělocvičně, členové rodiny
postupně zdolávali lezení po značkách, hokej mezi kuželkami, skákání v pytli,
prolézání hadrové housenky, přeskakování překážek a chůzi na provazových
chůdech. Byl to sice sport, ale soutěžilo se s velkým smíchem a elánem, někteří
se i zapotili, ale důležité bylo, že zvítězili všichni.

„Ovoce“ bylo připraveno ve školní družině, aby ho rodiny správně
pojmenovaly, ale zároveň se dověděly jeho zdravotní přínos, kde se pěstuje,
jak se skladuje a jeho další zajímavosti. Mezi ty méně známé patřily třeba
pitahaya, kumquat, nashi nebo physalis. Společně si připravili osvěžující
mátový nápoj nebo ovocný pohár.
Všem to moc chutnalo .
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„Barevný motýl“ - rodiny se sešly ve třídě mateřské školy, aby si společně
vyrobily motýla z duhového papíru. Práci si patřičně rozdělily, někdo skládal,
jiný lepil, tvaroval drátek nebo připevňoval tykadla a pohyblivá očíčka.
Největší radost z barevného motýlka měly samozřejmě děti.

„Finanční gramotnost“ je znalost či dovednost, která nám umožní porozumět
financím a správně s nimi zacházet. Rodiny hrály hru, ve které měly rozdělit
svůj finanční rozpočet tak, aby neměly dluhy – tj. příjem peněz ze zaměstnání,
výdaje na jídlo, hračky, oblečení, provoz domácnosti a jiné. Tato činnost byla
pro děti velice poučná a zajímavá.
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„Mandala“ znamená kruh, ve kterém se potkávají barvy a tvary a to vše utváří
harmonický celek. Členové rodiny kreslili mandalové předlohy, díky kterým se
mohli lépe poznávat, pochopit, uvolnit a především vyjádřit, co se kolem nich
děje. Vznikaly opravdu překrásné, pestrobarevné výtvory.

Ve druhé třídě si mohly rodiny prohlédnout výstavku se vzkazy od žáků 2.
a 3. ročníku na téma „Co je podle tebe rodina?“ a „Chtěl/a bys své rodině něco
vzkázat?“
Protože nálada během celého odpoledne byla výborná, děti i rodiče či
prarodiče se úžasně bavili, obdrželi za účast diplom a domů si odnášeli své
výrobky.
Tato školní akce se uskutečnila za spolupráce a finanční podpory Obce
Petrohrad a firmy Restaurátorství David Kolář-Blatno, která pro děti vyrobila
malé medaile.
Moc děkujeme.
Věra Sokolová
vychovatelka ŠD
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Vyjádření zastupitele Obce Petrohrad p. J. Ptáka k předjednanému záměru
směny pozemků Obce Petrohrad a Petrohradské společnosti
Milí spoluobčané, nejsem pravidelným přispívatelem našeho obecního
periodika, nicméně jako zastupitel a funkcionář Sokolu Petrohrad se musím chtě
nechtě vyjádřit k předešlým událostem a jednáním, týkajících se směny pozemků,
které obklopují fotbalové hřiště Sokola Petrohrad a patří Petrohradské společnosti. O
zmíněných jednáních týkajících se směny toliko diskutovaného pozemku se napsalo
již dost a dost a proto jsem měl obrovskou osobní radost, že se zřejmě blýská na
lepší časy, když došlo ke konstruktivnímu jednání představitelů obce v čele se
starostkou pí Jitkou Dondovou a zástupcem Petrohradské společnosti Ing. Petrem
Čapkem, za účasti třetí osoby, p. Jiřího Třepeše dne 5.5.2016. Při tomto jednání se
dohodli zástupci obou stran, že dojde ke směně dotčených pozemků v katastr. území
Petrohrad č. 380/6 o celkové výměře 2341 m2 (pozemek přiléhající fotbalovému hřišti
včetně příjezdové cesty ke hřišti) za pozemek v katastr. území Bílenec č. 1044 o
celkové výměře 4510 m2 + doplatek rozdílné částky. Při jednání zastupitelstva obce
Petrohrad dne 9.5.2016, byl také tento návrh o směně pozemků předběžně
projednán se souhlasným stanoviskem zastupitelů obce.
Je tedy více než zarážející, že někdo z Petrohradské společnosti (osobně se
domnívám, že pověřující osobou byl pan Ing. Petr Čapek a člověkem pověřeným,
schopným, ale snad ne všehoschopným p. Jiří Krajc), nechal na pozemek přiléhající
k fotbalovému hřišti dne 16.5.2016 navézt hromadu notně proleželého kravského
hnoje. Je otázkou, zdali se jednalo o chvályhodný čin, kterým chtěl Ing. Čapek
podpořit růst strádající trávy v okolí fotbalového hřiště, to nechť posoudí každý
z občanů naší obce sám. Toliko proklamovaná a v článcích Ing. Čapka často
mentorovaná prohlášení o snaze najít vzájemnou shodu tak berou rychle za své a
tento neuvěřitelný čin nelze chápat jinak, než jako další naschvál vůči jím, ve
článcích zmiňovaným, zastupitelům obce a tady si dovolím neskromně podotknout,
vůči mně samotnému.
Nyní je třeba si zejména uvědomit, jaký dopad má tento bezprecedentní
klukovský truc na celý obrázek obce Petrohrad. Troufám si říci, že právě fotbalové
hřiště je návštěvnicky nejexponovanějším místem celé obce, místem, kde začíná
většina putování Hájem Petra Bezruče, kde začínají procházky ke zřícenině starého
Petrohradského hradu, místem, kde lidé nejčastěji parkují při návštěvách jedinečných
skalních útvarů naší obce a v neposlední řadě také parkovacím místem při
výjimečných Zahradních slavnostech pořádaných PL Petrohrad. Obrázek o naší obci
si díky zápachu chlévské mrvy na těchto místech udělá většina návštěvníků jistě
nevalný.
V měsíci červnu by mělo zastupitelstvo obce schválit předložený návrh k výše
popisované směně pozemků, ke směně, která zůstane jistě průlomovou dohodou
obou stran, nicméně mi po ní pomyslně zůstane na patře zvláštní pachuť hnoje.
S pozdravem,
Josef Pták, zastupitel obce Petrohrad
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Z kroniky obce …
Útržky z historie domů v obci – 10. část
Pokračování útržků z historie domů v Petrohradě.
Protože se v textu bude nyní občas vyskytovat „obec Chlumčany“,
připomínám že obec Chlumčany byl v roce 1895 připojena k obci Petrohrad .
Německý název obce Chlumčany je Klumtschan.
Číslo popisné 41
Dům postavil roku 1856 německý občan Josef Wolf z Chlumčan. V roce
1930 byli vlastníky jeho potomci Franz Wolf a Karl Wolf, kteří k domu
přistavěli kolnu na uhlí a dřevo. Po odsunu převzal dům československý stát a
v padesátých letech byl převeden na Šlechtitelský a semenářský podnik Oseva
Doksany jako byt pro své zaměstnance. V roce 1960 byl dům předán MNV
Petrohrad. Řadu let zde bydlela rodina Prágerových. Dům pak koupila v roce
1967 Věra Nyklová z Prahy a přikoupila pozemek na zahrádku. K domu byla v
roce 1973 přistavěna i garáž. Dnes je dům majetkem pana Miroslava Mrázka
z Prahy.
Číslo popisné 42
První záznam o majiteli domu je z roku 1893, kdy pan Josef Tschiharz
dostal povolení ke stavbě přízemního domu v Chlumčanech . Další zmínky jsou
z roku 1924, kdy manželé Josef a Marie Tschiharzovi přistavují k domu
hospodářskou budovu a z roku 1929, kdy tito manželé přistavují na dům
patro. Po odsunu většiny německých rodin je konfiskovaný dům předán státu a
ten ho později převádí na Lesní závod Petrohrad jako byt pro zaměstnance.
Dlouhou dobu zde bydlela rodina Boženy a Jaroslava Dobrovolných. Po roce
1990 koupil dům Jaroslav Klein a prováděl zde přestavbu interiéru. Nyní je
dům ve vlastnictví Ivana Trnky z Plzně.
Číslo popisné 43
Dům byl postaven v roce 1874 občanem Chlumčan Natanem Steinem. V
roce 1931 byl k zadní části domu přistavěn tehdejším majitelem Franzem
Sobercem zahradnický skleník. Po roce 1945 byl dům konfiskován. Později ho
získal Antonín Gasch a žil zde s rodinou řadu let. V roce 1963 byla provedena
rekonstrukce domu a v roce 1973 byl u domu vybudován septik. Po smrti
Antonína Gasche zde rodina žila dále. V držení širší rodiny zůstal dům až do
nedávné doby. V současnosti je v majetku firmy Multicredit SE, Ostrava, která
ho pronajímá.
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Číslo popisné 44
První záznam v archivu kroniky obce je z roku 1875, kdy občan
Chlumčan Anton Guschel dům postavil. V roce 1933 byl dům rozšířen
tehdejším majitelem Friedrichem Löwem. Po 2. světové válce byl dům
spravován MNV Petrohrad. V roce 1974 požádali Eduard a Ema Kailovi, kteří
v domě bydleli již řadu let, o odkoupení. Prodej byl po dlouhých jednáních s
úřady nakonec uskutečněn. Kailovi v roce 1991 darovací smlouvou předali
dům nejmladšímu ze svých dětí Rudolfovi. Po smrti paní Kailové, zde žil pan
Eduard Kail až do své tragické smrti. Dům byl pak prodán Jiřímu Krhounkovi a
pak jej získala Monika Hornová.
Číslo popisné 45
Dům byl pravděpodobně postaven chlumčanským občanem Ambrožem
Stránským v roce 1881. V roce 1919 byl k domu tehdejším majitelem Josefem
Wohlrabem přistavěn chlév pro vepře a zřejmě i stodola. Po 2. světové válce je
jako držitel a později majitel uváděn Karel Worsch a manželkou Annou. Karel
Worsch vybudoval v letech 1960 – 1961 u domu studnu. Po smrti rodičů zdědil
dům jejich jediný syn Karel Worsch ml. a po jeho nedávné smrti přešel dům do
vlastnictví vnuka Karla Worsche ml. Milana Worsche z Prahy.
Číslo popisné 46 (zbořeno)
Malý domek stával za domem č.p. 43. Majitelé za 1. republiky byli
manželé Alois a Anna Ullmannovi. Po odsunu byl dům v držení Anny Grundové
a pak MNV Petrohrad. V roce 1970 byl neobydlen a zchátralý a později byl
zbořen.
Číslo popisné 47 (zbořeno)
Dům patřil Filomeně Grundové. V roce1960 byl koupen Pavlou
Havlíčkovou ze Žatce. V roce 1962 ho koupili Antonín a Irena Gaschovi (stával
v blízkosti jejich domu č.p.43). Dům měl pak další majitele Růženu
Bodnárovou a od roku 1991 Jana a Annu Šlajchrtovi. O údržbu stavby se nikdo
nestaral a proto na ni byl v roce 1993 vydán demoliční výměr a byla zbořena.
Stavební parcela patří stále manželům Šlajchrtovým.
Číslo popisné 48
dům byl postaven chlumčanským občanem Josefem Worschem v roce
1878. V držení rodiny Worschů byl dům až do r. 1945. Rodina majitele byla
odsunuta a dům zkonfiskován. Jako první majitel po konfiskaci je doložen
František Vašina, který dům v roce 1951 prodal Julii Pajerové. Po její smrti její
syn Alois Pajer v roce 1961 prodává dům manželům Václavu a Emilii
Lávičkovým z Černčic. Václav Lávička nechal dům počátkem 70. let minulého
století rekonstruovat. Po smrti paní Emilie Lávičkové v roce 1971 zde zůstal
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bydlet a později zde žil se svoji družkou až do své smrti. Dům byl později
prodán Josefu Scheinerovi.
Číslo popisné 49
Dům byl postaven před rokem 1919 a jeho majitelem byl Adolf Häring.
Ten přistavěl v roce 1919 k domu stodolu. Po 2. světové válce byl dům
zkonfiskován a získal ho místní cestář František Kočandrle. Po jeho smrti a
smrti jeho manželky Anny ( +1968) zdědili nemovitost v roce 1968 dva synové
paní Kočandrlové – Josef Ullmann a Bedřich Kočandrle. Dům připadl
Bedřichovi Kočandrlemu, který v roce 1970 zrekonstruoval. V roce 1976
prodal Bedřichův syn Josef Kočandrle dům jako dědictví manželům Václavu a
Irče Lipertovým z Litvínova jako rekreační stavbu. Po smrti Václava Liperta v
roce1984 zdědila objekt jeho manželka Irča. V roce 1989 pak prodala dům
manželům Petrovi a Bohumile Koreckým, kteří vlastní dům dosud.
Číslo popisné 50 (zbořeno)
Dům býval majetkem německého občana Viktora Günzela. Po válce byl
zkonfiskován a získal ho František Sládek. V padesátých letech minulého
století byl dům neudržovaný a téměř rozpadlý a proto byl zbořen.
Číslo popisné 50
Rodinný dům postavili manželé Vlastimil a Jindřiška Fojtíkovi v blízkosti
budovy obecního úřadu (č. p. 146). Zkolaudován byl v červnu 1993. Nyní je ve
vlastnictví paní Jindřišky nově provdané Vilímcové.
RNDr. Václav Špilar, kronikář obce
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Petrohradské čarodějnice
Dne 30.04.2016 se uskutečnil již tradiční slet Petrohradských
čarodějnic. Na tento den svolala hlavní čarodějnice své pomocnice a společně
připravily pro děti a rodiče stezku plnou zábavy ale i ponaučení. Tradiční
předchozí špatné počasí ustoupilo a umoudřilo se natolik, že i slunce se
usmívalo na všechny zúčastněné. Start trasy byl stanoven u křížku na rozcestí
u hřiště TJ Sokol Petrohrad, kde si děti převzaly letové lístky a mohly vyrazit
na cestu krásnou přírodou obce, zakončení cesty bylo na dětském hřišti na
návsi v Petrohradě, kde děti letové lístky vyměnily za pohoštění. Ale ani při
plnění úkolů nevyšly děti na prázdno, po splnění úkolu vždy obdržely drobnou
sladkost, aby celou cestu vydržely a nepadly vyčerpáním.

Hlavní čarodějnice při výdeji letových lístků
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Čarodějnice pomocnice

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

Chůdové odpoledne
Zahrada ZŠ a MŠ Petrohrad se stala místem konání
“Chůdového odpoledne” ,které patřilo zápolení členů Svazku Obcí
Podbořansko. Soutěže se zúčastnily zástupci těchto obcí- Blatno, Kryry,
Lubenec, Nepomyšl, Očihov, Podbořany a Petrohrad, většina těchto členů byla
doprovázena svými představiteli – starosta či místostarosta, kteří se aktivně
zapojili do soutěžení. Pro Obec Petrohrad byla příprava a uskutečnění
sportovního odpoledne premiérou, ostatní členové SOP již v předchozích letech
svůj sportovní den uskutečnili.
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Souboj starostů obce Blatno a Města Podbořany

Tým Obce Petrohrad v akci
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Čtení s Ezopem
21. 05. bylo v knihovně opravdu rušno. Třicítka
neposedných dětiček se přišlo pobavit a dovědět se nové informace z oblasti
čtenářské gramotnosti a literatury. V letošním roce jsme se zaměřili na čtení a
vyprávění bajek. Na účastníky čekal také tradiční poklad a opékání vuřtů.
Doufáme, že si to účastníci užili stejně tak jako my.
Mgr. Eva Učíková
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SDH Petrohrad pořádá

Okrskovou soutěž v
požárním útoku
Soutěž se uskuteční dne 28.05.2016
od 14,00 hod.
V areálu ZŠ a MŠ Petrohrad p.o.
Občerstvení zajištěno
Přijďte podpořit naše družstvo
Voda a pivo poteče proudem

Akce se koná za přispění Obce Petrohrad
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Obec Petrohrad
Usnesení
ze 19.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 09. května 2016
01/19/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen starostkou, včetně
rozšíření bodu Organizační záležitosti (rozpočtová změna č.4)

02/19/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění parcely p.č. 1044 v k.ú. Bílenec ke směně

03/19/2016

Zastupitelstvo obce neschvaluje uvolnění parcely p.č. 1003 v k.ú. Bílenec za 1/5 parcely p.č.
799/7 v k.ú. Petrohrad ke směně

04/19/2106

Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení manipulačního řádu na rybníčky na p.č. 1311, p.č. 1307,
p.č. 1312 v k.ú. Bílenec do 52.000,- Kč

05/19/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

06/19/2016

Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 04/18/2016

07/19/2016

Zastupitelstvo obce pověřuje firmu 22Hlav, Ústí nad Labem zhotovením kontroly
hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Petrohrad za rok 2015

08/19/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2016, která je přílohou zápisu

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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