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Informace z naší školy ……

Oslava dětského dne v naší škole
Letošní oslava dne dětí proběhla u nás ve škole zcela netradičně. Žádné
soutěže dětí, ale přijeli za námi profesionální hasiči z Podbořan a ze Žatce.
Přijeli také zdravotníci se svou sanitkou.
Nejprve jsme se seznámily s pravou hasičskou uniformou, dýchacím
přístrojem a zblízka jsme měly možnost prohlédnout si hasičskou helmu.
Naopak my jsme předvedly, že známe čísla 150, 155, 158 a dokonce číslo 112.
Dozvěděly jsme se také, kde všude hasiči zasahují (požáry, autonehody,
vyprošťování zvířátek z různých pastí apod.).
Poté následovala prohlídka hasičského auta, kdy nám velitel jednotky
vysvětloval k čemu slouží jednotlivé předměty, které byly součástí auta. Platí,
že kde jsou hasiči, tam většinou bývají i zdravotníci. My jsme měly možnost
prohlédnout si sanitku zevnitř, kde nám ochotně ukazovali a vysvětlovali, co
k čemu slouží.
Pak přišla pro nás zcela unikátní věc: hasiči nám předvedli vystříhání
zraněného spolujezdce z havarovaného auta. V tomto případě se této nezvyklé
role ujala asistentka pedagoga Boženka. Kluci měli oči navrch hlavy, děvčata
se trochu bála, ale díky profesionalitě hasičů vše dobře dopadlo a „zraněnou“
paní asistentku si převzali do své péče zdravotníci. Po ošetření v sanitce se
k nám vrátila zcela zdravá.
Na závěr celé akce jsme měly možnost vidět mladého hasiče, který se beze
strachu slanil z plošiny, která byla ve třicetimetrové výšce. Ukázal nám, že to
umí i hlavou dolů. To bylo něco!
Z pohledu nás učitelek byla tato akce perfektní, pro děti poučná, inspirativní,
už během předvádění bylo slyšet, že z našich dětí budou hasiči a to nejen
z chlapců.
I přesto, že nás trápil trochu déšť, děti byly nadšené a až do konce vyučování, i
v mateřské škole, pak řešily, co bylo nebezpečné, jak se mají chovat aby sami
nepotřebovaly pomoc od hasičů ani od záchranné služby. Své zážitky z této
akce zachytí na obrázkách pro hasiče i záchranáře.
Náš dík patří všem, kteří se na této akci podíleli, udělali si na nás čas a i v dešti
se nám věnovali.
Děkují děti ze ZŠ a MŠ Petrohrad
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West Park Plzeň
V pátek 24.6.2016 se žáci a děti naší školy vypravili na školní
výlet do West Parku Plzeň. Moc jsme se těšili, jen jsme měli obavy z rozmarů
počasí – teplota přesahovala 30 stupňů Celsia. Protože se West Park nachází
v přírodním prostředí na okraji Plzně, přežili jsme tyto vysoké teploty bez
větších potíží.
Byl pro nás připraven celodenní zábavný a soutěžní program,
ve kterém jsme se vrátili o 150 let zpět a zakusili romantiku amerického
západu 19.století. Poznali jsme nejznámější období z dob osidlování
amerického západu, a to jak poučnou, tak především zábavnou formou. Viděli
jsme tábor lovců kožešin, indiánskou vesnici, zlatokopecký claim, kovboje,
indiány, auto šerifa.
Jako první jsme vstoupili do indiánské arény, kde jsme
posvačili a přivítal nás zde kovboj. Seznámil nás také s možností si zasoutěžit
ve dvojicích. Pak již následovala pistolnická přestřelka vyvolaná
vychloubáním pistolníka. Do přestřelky jsme se zapojili i my. Ve druhé ukázce
jsme obdivovali práci kovboje s lasem. Šlo mu to výborně nejen s jedním lasem,
ale i se dvěma. Dokonce lasem roztrhal noviny, které v ruce držel jiný kovboj.
Ve třetí ukázce jsme poznali indiánské tance – první se jmenoval tanec trávy,
pak následoval tradiční ženský tanec a do hadího tance a tance přátelství se
zapojila většina z nás. O životě lovců kožešin nám udělal přednášku traper.
Ukazoval nám různé druhy kožešin, pastí, zbraní a obydlí. Řekl nám spoustu
zajímavostí. Plno aktivit jsme si vyzkoušeli sami – hod lasem na hlavu bizona,
rýžování zlata, výrobu čelenky, hod tomahavkem, střelbu s lukem. Prohlédli
jsme si muzeum. Také jsme se nechali pomalovat barvami a pod dohledem se
svezli na poníkovi. Někteří z nás neodolali opéct si na ohýnku buřta.
Samořejmě jsme si koupili nějaký předmět – klobouk, pistole, korále a
náramky – jako památku. Na závěr došlo také na vyhodnocení soutěže.
Odpovídali jsme v průběhu celého dne na různé otázky týkajících se West
Parku. Z odevzdaných odpovědních lístků byly vylosované 3 dvojice. Ač jsme se
snažili sebevíc, cenu jsme nezískali.
Výlet zhodnotíme větou BYLO TO VŠE SUPER!
Ivana Hůrková, ředitelka školy

Stránka 4

Stránka 5

Informace z obecního úřadu……………
Obecní knihovna
Knihovnice obecní knihovny paní Mgr.Eva Učíková
oznamuje, že v době od 22.06.2016 do 07.09.2016 bude knihovna uzavřena.
Pokud v této době bude mít někdo zájem o zapůjčení knih či
bude chtít knihy vrátit, může tak učinit vždy v pondělí nebo ve středu v
pracovní době obecního úřadu.
Pytlový svoz tříděného odpadu
Oznamujeme tímto občanům, že pravidelný svoz pytlového
tříděného odpadu, který je prováděn vždy první středu v měsíci bude v měsíci
červenci 2016 proveden z důvodu státních svátků až v pondělí

11.července 2016.

Hřbitovní zeď Petrohrad
Obec Petrohrad v loňském roce za dotační podpory z
Programu obnovy venkova Ústeckého kraje provedla opravy hřbitovních zdí v
obci Petrohrad a obci Černčice. Opravu hřbitovní zdi v Černčicích prováděla
obec prostřednictvím vlastních zaměstnanců a oprava hřbitovní zdi v
Petrohradě byla prováděna dodavatelsky firmou Remal Group Žďár.
Již na první pohled je znát, že oprava hřbitovních zdí v
Petrohradě, se tak říkajíc “nepovedla” a na provedené práce byla uplatněna
reklamace. Nutno podotknout, že hřbitovní zeď v Petrohradě je kulturní
památkou a materiál na opravu této zdi musel schválit Státní památkový
ústav. Aby se předešlo dalším reklamacím byly provedeny na jaře rozbory
zdiva a naplánována oprava odpadávajích částí zdí. Opakovaná oprava by
měla být provedena v letních měsících tohoto roku.
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Z kroniky obce …

Útržky z historie domů v obci – 11. část
Pokračování

útržků z historie domů v Petrohradě.

Číslo popisné 51
Původně hospodářská a obytná budova. Za první republiky vlastnil dům
Karl Schuldes. V roce 1927 patřilo manželům Ferdinandovi a Marii
Machovým, kteří k domu přistavěli stodolu. Po r.1945 byl dům v majetku státu.
Byl využíván Šlechtitelským a semenářským podnikem n. p. v Doksanech jako
byt pro zaměstnance. Roku 1960 zde bydlel Václav Ovčaruk s manželkou
Martou. Ten nechal přistavět verandu a v roce 1961 dům koupil. V roce 1963
zde jsou uváděni manželé Fenclovi. Pak koupili dům Vilém Gasch a Emilie
Gaschová a v roce 1970 zde provádí stavební úpravy. Roku 1983 přechází dům
formou dědictví do rukou Helgy Bulínové, dcery Emilie Gaschové. Ta později
dům prodává Martě Vaňatové.
Číslo popisné 52 (zbořeno)
Obytný dům jehož vlastníkem byl Martin Kastler. Po válce byl dům
zbořen.
Číslo popisné 53
Dům byl před odsunem většiny německého obyvatelstva majetkem paní
Terezie Sperkové. Po odsunu se dostal do vlastnictví Karla Bejvla (nar.1912),
hostinského a řezníka z Petrohradu. Ve vlastnictví rodiny Bejvlů je dosud.
Číslo popisné 54
Za první republiky vlastnil dům Franz Wolf, který v roce 1928 přistavěl
k domu stodolu. Rodina Franze Wolfa byla po válce odsunuta a dům se stal
majetkem československého státu. V roce 1956 ho koupili Vilém Gasch a Emilie
Gaschová. Od nich ho v roce 1970 koupili manželé Josef Habr a Marie
Habrová. Manželé Habrovi ve svém stáří odešli do domova seniorů v
Podbořanech a dům byl prodán Heleně Černé z Petrohradu
Číslo popisné 55 (zbořeno)
Dům byl postaven před rokem 1880. Podle záznamů v archivu kroniky
zdědil dům v roce 1880 Karl Pschor. V domě bylo v té době pekařství. Karl
Pschor nechal v roce 1901 přestavět pekařskou pec. Další modernizace
pekařského zařízení provedl v roce 1930 Karl Otto a v roce 1931 pekařský
mistr Josef Neumann přistavěl k domu pekařský krám.
. Během první
republiky pekařství zaniklo a dům koupila česká rodina, která se do obce
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přistěhovala. Jednalo se o rodinu Raimunda Václava (nar. 1887). Ve vlastnictví
rodiny Václavů zůstal dům až do nedávné doby. V roce 1975, kdy dům patřil
jedné z dcer R. Václava Ludmile Prášilové byl dům opraven a vyměněna okna.
Posledním obyvatelem domu byl Karel Prášil, vnuk Raimunda Václava. Po jeho
smrti byl neudržovaný a v té době prakticky neobyvatelný dům prodán
Michaele Beldové z Harrachova a krátce nato bylo1989 vydáno rozhodnutí o
odstranění stavby, protože stavba ohrožovala své okolí. Stavební parcela
zůstala v majetku Michaely Beldové.
Číslo popisné 56
Vlastníkem domu za 1. republiky byla Josefa Zeidlerová. Během okupace
zde byla provozována obuvnická živnost, která šila boty pro německou
armádu. V dílně pracoval i válečný francouzský zajatec (je možné, že těch
zajatců tam bylo více -francouzští zajatci byli nasazeni i v kamenolomu, který
byl vlevo od silnice Petrohrad - Chotěšov naproti zámecké vodárně na katastru
obce Bílenec, kamenolom za první republiky a pak po válce patřil rodině
Křivánků). Po odsunu německého obyvatelstva získala dům rodina Rudolfa
Lauera. V roce 1988 po smrti paní Lauerové zdědila dům dcera Lauerových
Alena, provdaná Sochorová. Ta v roce 1989 převedla darovací smlouvou
nemovitost na svého syna Rudolfa Sochora. Rudolf Sochor v roce 1990 začal s
přestavbou a modernizací domu. V nedávné době se majitelkou nemovitosti
stala Kateřina Lodlová z Podbořan.
Číslo popisné 57 (zrušeno)
Domek stával v těsném blízkosti domu čp. 59 při silnici na Chotěšov. Byl
to původně obecní chudobinec (pastouška) obce Chlumčany postavený v roce
1847. V roce 1931 postavila obec Petrohrad nový chudobinec (č.p. 173) a starý
chudobinec užívala obec jako sklad. Po r. 1945 byl domek v držení Jana
Špilara, který zde měl sklad zboží pro svůj obchod smíšeným zbožím. Obchod
byl v domě čp. 58 proti přes silnici. Po roce 1948 byl domek užíván i
následníkem Jana Špilara Ladislavem Spalem a později Spotřebním družstvem
Jednota Podbořany. Starý domek byl v roce 1973 částečně zbourán a jeho
zbytek přestavěn Ladislavem Spalem na sklad uhlí. Číslo popisné bylo zrušeno
Číslo popisné 57
Číslo popisné 57 bylo později přiděleno kabinám se služebním bytem u
fotbalového hřiště v Petrohradě. Objekt byl stavěn v 60letech a nebyl dodělán
– nepostavil se byt. Dostavbu provedl Místní národní výbor v Petrohradě v
roce 1971. Majitelem kabin je TJ Sokol Petrohrad.
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Číslo popisné 58
Původní dům byl postaven v roce 1895 paní Annou Günzelovou jako
obytný dům s krámem. Po skončení 2. světové války a odsunu většiny
německého obyvatelstva byla nemovitost převzata obchodníkem Janem
Špilarem, který pocházel z Petrohradu. Po roce mu byl obchod znárodněn a
Jan Špilar se odstěhoval s rodinou do Plzně. Dům pak převzal další obchodník
Ladislav Spal a krám se stal obchodem Spotřebního družstva Jednota
Podbořany. Na počátku 60. let minulého století byl obchod přestěhován do
rekonstruovaného domu čp.65 na návsi. Ladislav Spal dům přestavěl a
zmodernizoval a žil zde až do své smrti. Pak objekt přešel dědictvím do rukou
dětí L. Spala – Jitky Bendové a Ladislava Spala ml.
Číslo popisné 59
Postavil kolem roku 1900 (asi 1903) krejčovský mistr Karl Panowitz
jako obytný dům s krejčovskou provozovnou. V roce 1924 K. Panowitz
přistavěl 1. poschodí a v roce 1930 byl přistavěn balkon a nové schodiště do 1.
patra. Po odsunu v roce 1945 se dům stal majetkem československého státu a
sloužil jako bytový pro zaměstnance zdejších podniků. Z krejčovské
provozovny byl po roce 1948 obchod textilem a později obecní knihovna. V
roce 1973 žádal o koupi domu zdejší občan Milan Tkačík a dům mu byl
předán k osobnímu užívání. K vlastní koupi došlo až v roce 1984, kdy koupil i
přístavby a studnu. Po roce 1984 provedl Milan Tkačík stavební úpravy
vnitřku domu. Po jeho smrti přešel dům do rukou člena širší rodiny Dušana
Köröšiho.
Číslo popisné 60 (zbořeno)
Toto číslo popisné patřilo obytné a hospodářské budově postavené
zřejmě ještě za Rakouska – Uherska Samuelem Steinem. Po roce 1945 byl dům
v majetku československého státu, zchátral a byl zbořen.
RNDr. Václav Špilar, kronikář obce
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Okrsková soutěž v požárním útoku
Sbor dobrovolných hasičů Petrohrad byl v letošním
roce pořadatelem Okrskové soutěže v požárním útoku, která se uskutečnila
28.05.2016. Soutěž byla netradičně poprvé v letošním roce pořádána na
zahradě Základní školy a Mateřské školy Petrohrad.
Okrskové soutěže se z 8 pozvaných družstev zúčastnilo
pouze družstva čtyři. Naše obec měla mezi družstvy dvojí zastoupení a to
družstvo mužů a žen.
Výsledek soutěže:
1. Místo
2. Místo
3. Místo
4. Místo

SDH Vroutek
SDH Krásný Dvůr
SDH Kryry
SDH Petrohrad

Počasí sice soutěžícím moc nepřálo, ale ani toto
soutěžící neodradilo od urputného zápolení o vítězství. Příjemné prostředí
školní zahrady poskytlo i prostor pro zabavení nejmladších návštěvníků
soutěže.
Děkujeme všem, kteří přišli podpořit naše družstva a
budeme rádi, když se opět uvidíme na další soutěži a to “Noční hasičské
soutěži”.
SDH Petrohrad
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Noc kostelů
“Noc Kostelů” pro naši obec již tradiční akce, která je
pořádána ve spolupráci Obce Petrohrad a Psychiatrické léčebny Petrohrad p.o.
Letošního ročníku se dne 10.06.2016 v Kapli sv.Vavřince zúčastnilo cca 50
posluchačů. Hudebního vystoupení se ujala Petra Sekretová – příčná flétna a
Lucie Kolmanová – kytara.
Ti kteří se koncertu zúčastnili určitě nelitovali a ti kteří, se
nestihli či nemohli dostavit, nezbývá nic jiného, než si počkat na příští rok.
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Vítání prázdnin
Tělovýchovná jednota Sokol Petrohrad za přispění Obce
Petrohrad uspořádala v sobotu 25.06.2016 pro děti “Vítání léta”. Název akce
plně souhlasil s teplým letním odpolednem a možná i to rozhodlo o počtu
účastníků akce. Sluníčko a vysoké teploty spíše vyzývaly k užívání si vodních
radovánek.
Pro děti byly na hřišti připraveny různé hry se zaměřením na
zručnost či obratnost – šplh na laně, házení s míčem, strefování se do branky
a další. Pro soutěžící bylo připraveno občerstvení a samozřejmě i sladké
odměny za zdolání sportovních úkolů.
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XXIV. Zahradní slavnosti
V sobotu 18.06.2016 se v areálu Psychiatrické léčebny Petrohrad
p.o. uskutečnila již 24.Zahradní slavnost. Pro návštěvníky byl připraven
bohatý kulturní program. Komentátorem slavnosti byl pan Vojtěch Bernatský.
Pro obec již tradiční zahradní slavnost se každoročně stává dnem setkávání se
občanů obce s těmi co se z obce odstěhovali, či jsou s obcí spojeni. Na své si
přišly i děti, pro které byly připraveny zábavné atrakce – skákací hrad, jízda
na koních, střelba z luku a kuše, a další. Nechybělo ani hojné zastoupení
stánků s občerstvením.
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Obec Petrohrad

Usnesení

ze 20.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 27.června 2016

01/20/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen starostkou, včetně
rozšíření bodu 3. Zpráva nezávislého auditora ke kontrole účetní závěrky ZŠ a MŠ
Petrohrad a bodu 6. Organizační záležitosti

02/20/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění parcely p.č. 1340, parcely č. 1343 a parcely č.
1339 vše v k.ú. Petrohrad k nájmu či pachtu

03/20/2016

Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 02/19/2016

04/20/2106

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Petrohrad za rok 2015 bez výhrad

05/20/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Petrohrad p.o. za rok 2015 bez výhrad

06/20/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření zřízené příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Petrohrad p.o. za rok 2015 ve výši 25.972,18Kč a převod výsledku hospodaření
do rezervního fondu.

07/20/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet územně samosprávného celku za rok 2015
s výhradou, náprava chyb byla provedena

08/20/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-124004332/VB/P001

09/20/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-124012174/VB/001
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10/20/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatelem elektrické energie pro období od 01.01.2017
do 31.12.2017 firmu Amper Market dle cenové nabídky ze dne 10.06.2016.

11/20/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje 2.etapu rekonstrukce veřejného osvětlení ve staré části
Petrohradu do maximální výše 170.000,-Kč

12/20/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2016, která je přílohou zápisu

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

LUNARIA, měsíčník Obce Petrohrad
Redakce: RNDr.Václav Špilar, Jitka Dondová, Jitka Taušová
Adresa:
Obec Petrohrad, Petrohrad 146, 439 85
Kontakty: tel./fax : 415 219 020 e-mail: obec.petrohrad@iol.cz, lunaria.petrohrad@seznam.cz
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