02/ 2016

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

Informace z naší školy ……

Zápis do 1.třídy
Ani jsme se nenadáli a je tu nový rok a s ním zápis do
1.ročníku ZŠ. Ten letos proběhl v ZŠ a MŠ Petrohrad ve středu 3.února.
Dětem dělala společnost různá zvířátka. S těmi děti plnily různé úkoly –
pojmenovávaly je, hovořily o nich, počítaly je, skládaly jako puzzle,
z geometrických tvarů poskládaly pejskovi boudu, žirafě uvázaly mašličku
apod. Za splněné úkoly dostaly od paní učitelky Evy Učíkové nalepený
obrázek. Ten kdo měl svůj první školní sešit těmito obrázky zaplněn, byl
zapsán do 1.ročníku. Úspěšných bylo všech pět uchazečů .
Tento, pro děti slavnostní, den jim připomenou drobné
dárky, které pro své budoucí prvňáčky připravila paní učitelka Eva Učíková a
asistentka pedagoga Božena Worzischková Adámková a také malou
skládačku lega.
Na fotografie z této události i ostatních akcí naší školy
se můžete podívat na www.zsmspetrohrad.cz.

Den otevřených dveří v mateřské školce
„Přijďte se k nám do školky podívat“, pozvaly jsme 26.1.2016
rodiče i s malými dětmi a byly jsme překvapené, kolik rodičů, prarodičů a dětí
přišlo.
Předvedli jsme rodičům co všechno umíme, jak pracujeme,
zpíváme, tančíme a dětem jsme zahráli pohádku „Babka Chňapka“.
Pak si mohli malí návštěvníci pohrát. Během chvilky byly děti u
nás ve školce jako doma. Mezitím se mohli rodiče ptát na všechno, co je o
školce zajímá. Rády jsme jim s paní ředitelkou Ivanou Hůrkovou na vše
odpovídaly.
Školka je to malá, ale naše. Je nově zateplená, barevná a
také třída mateřské školy prošla novou úpravou. O naše bříška se starají 2
výborné paní kuchařky, které nám připravují zdravou a chutnou stravu.
Nejednou slyší od dětí: „Dneska to bylo, paní kuchařko, vynikající.“ Nebo:
„Všechno a hodně!“
Výhodou je i přechod do 1.třídy. Děti přejdou dál pouze o
jednu třídu, kde je čeká skvělá paní učitelka Eva Učíková.
Věřím, že se novým dětem bude u nás líbit a rodiče i
prarodiče budou spokojení.
A teď už mi zbývá pozvat je ještě jednou a to k zápisu do
mateřské školy. Ten proběhne ve středu 9.března mezi devátou a dvanáctou
hodinou. Těšíme se na spolupráci s rodiči a hlavně na naše nové malé
kamarády.
Radoslava Drdová, učitelka mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Petrohrad, p.o.

Zápis dětí do Mateřské školy pro školní
rok 2016/2017
Kdy:

09.března 2016, od 9h. do 12h.

Kde:

Budova ZŠ a MŠ Petrohrad

S sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče

…………………………………………………………………..

Oznámení
Vážení rodiče, oznamuji Vám, že provoz
mateřské školy bude přerušen v době jarních prázdnin
od 29.února 2016 do 04.března 2016.
Provoz
07.března 2016.

bude

obnoven

v pondělí

Ivana Hůrková, ředitelka ZŠ a MŠ

Informace obecního úřadu…….
Uzavření ordinace praktického lékaře
MUDr.Radim Šindelář tímto oznamuje svým pacientům, že
ve dnech od 29.02.2016 do 04.03.2016 bude uzavřena ordinace
praktického lékaře ve zdravotním středisku v Kryrech.

Pamětní medaile Obce Petrohrad
Obec Petrohrad se rozhodla nechat zhotovit pamětní medaile
Obce Petrohrad. Dle usnesení zastupitelstva obce je cena jedné pamětní
medaile stanovena na částku 170,-Kč. Medaile je možno zakoupit na
obecním úřadě.

Na obrázku je znázorněn rub a líc medaile, sáček je v ceně

Granty 2016
Zastupitelstvo Obce Petrohrad na svém 15.řádném zasedání rozhodlo o
poskytnutí grantů z rozpočtu obce pro rok 2016 dle Schválených pravidel po poskytování
grantů.
S jednotlivými úspěšnými žadateli o grant bude nyní následně uzavřena
smlouva o poskytnutí grantu a vyplaceny finanční prostředky.
V návaznosti na schválené granty uvádíme termíny akcí, které budou
uskutečněny v roce 2016 jednotlivými žadateli.

26.03.2016

Velikonoční turnaj ve stolním tenise ( pořadatel VEEV z.s. )

23.04.2016

Den Země aneb vesnice plná odpadků ( pořadatel VEEV z.s. )

25.05.2016

Den rodiny ( pořadatel ZŠ a MŠ Petrohrad p.o. )

28.05.2016

Okrsková soutěž v požárním útoku ( SDH Petrohrad )

18.06.2016

XXIV. Zahradní slavnosti ( Psychiatrická léčebna Petrohrad p.o. )

02.07.2016

Vítání prázdnin ( TJ Sokol Petrohrad )

18.-22.7.2016 Hledání petrohradského skřítka – příměstský tábor pro děti ( VEEV z.s.)
23.07.2016

Fotbalový turnaj ( VEEV z.s. )

30.07.2016

Noční hasičská soutěž ( SDH Petrohrad )

06.08.2016

Pojďme spolu na puťák aneb poznávej krásy naší obce ( VEEV z.s. )

8.-12.8.2016

Hledání petrohradského skřítka – příměstský tábor pro děti (VEEV z.s. )

27.08.2016

Rozloučení s prázdninami – PYROKROSS ( SDH Petrohrad )

08.10.2106

Celorepublikový dobrovolnický projekt 72 hodin ( VEEV z.s. )

12.11.2016

Drakiáda a lampionový průvod ( VEEV z.s. )

03.12.2016

Rozsvícení stromečku ( ZŠ a MŠ Petrohrad p.o. )

Bližší informace a plakáty samozřejmě po poskytnutí pořadateli rádi
uvedeme i na stránkách měsíčníku Lunarie či internetových stránkách obce
www.petrohrad-obec.cz

Řád veřejného pohřebiště
Zastupitelstvo Obce Petrohrad rozhodlo na svém
15.řádném zasedání o vydání opatření Obce Petrohrad ve věci Řádu veřejného
pohřebiště.
Řádem veřejného pohřebiště je dán způsob chování
návštěvníků pohřebiště, kteří jsou zvláště povinni zdžet se takového jednání,
které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a
veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat
alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo
nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k
jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
Obec Petrohrad ( dále jen správce pohřebiště ) poskytuje
na pohřebištích tyto služby – pronájem hrobových míst, vedení související
evidence, správu a údržbu pohřebiště, zajišťování likvidace odpadu,
informační služby.
S nájemci hrobového místa je uzavírána smlouva o
pronájmu, která se uzavírá na dobu 15ti let, tato doba je stanovena jako tlecí.
Podrobné informace o zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění
prací na pohřebištích jsou uvedeny v článku 6 Opatření Obce Petrohrad – Řád
veřejného pohřebiště.
Správce pohřebiště je povinnen písemně informovat
nájemce hrobových míst o uplynutí doby sjednaného nájmu hrobovéhomísta a
to 3 měsíce před uplynutím doby sjednaného nájmu. V případě, že nájemce do
3 měsíců od výzvy k úhradě nájemné neuhradí je správce pohřebiště oprávněn
hrobové místo zrušit, nezpopelněné lidské ostatky nechat na místě, urny
vybrat a lidské ostatky, které v nich byly obsaženy uložit do společného
pohřebiště. Náhrobky a hrobové zařízení bude odstraněno a po dobu 1 roku
uloženo a po uplynutí této doby bude s těmito věcmi naloženo jako s věcmi
opuštěnými.
Opatření zastupitelstva obce č.1/2016 Řád veřejného
pohřebiště je vyvěšen na informačních deskách u jednotlivých pohřebišť
(Petrohrad, Černčice, Bílenec ) a na internetových stránkách obce
www.petrohrad-obec.cz

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, Požární řád
Zastupitelstvo obce se usneslo na svém 15.řádném zasedání na
vydání Obecně závazné vyhlášky č.1/2016 Požární řád. Požárním řádem je
zvláště stanoveno:
 Obec je zřizovatelem jednotky sboru dobrovolných hasičů
 Přehled zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich
trvalé použitelnosti ( některé vodní zdroje jsou stanoveny přílohou č.3
obecně závazné vyhlášky – hydrantová síť v místních částech obce )
 Systém ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob
jejich označení . Obec zřizuje ohlašovnu požárů, která je trvale
označena tabulkou “Ohlašovna požárů”, která se nachází v budově
Obecního úřadu obce, telefonické spojení 415 219 020 ( omezeně jen v
pracovních hodinách ), mimo pracovní dobu na mobilních telefonech
724 181 157 (starostka obce) nebo 732 906 600 (velitel JSDH)
 Způsob vyhlášení požárního poplachu – se provádí signálem “Požární
poplach”, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné
minuty.
Obecně závazná vyhláška č.1/2016 je v plném znění
zveřejněna na internetových stránkách obce www.petrohrad-obec.cz

Z kroniky obce …

Útržky z historie domů v obci – 7. část
Pokračování útržků z historie domů v Petrohradě.
Číslo popisné 8 ( současné)
Číslo bylo přiděleno v 50. letech 20. století novému areálu Státního statku
postavenému do roku 1954. V areálu byly opravárenské dílny a časem v části areálu
vzniklo i středisko firmy Specializované kooperační opravny zemědělských strojů
Žatec. Po roce 1966, kdy byl zrušen Státní statek Petrohrad, přešel areál do majetku
Státního statku Lubenec. Po polickém zvratu v roce 1989 a následné privatizaci se
objekt stal majetkem Petrohradské, společnosti s ručením omezeným, která ho
vlastní dosud.
Číslo popisné 9
Budova byla postavena Černíny jako sídlo správy lesů. Jsou zachovány plány
na přestavbu interiéru budovy z roku 1900. V tomto roce bylo postaveno nové
dřevěné schodiště a zřízen záchod uvnitř budovy. Stavbu provedla firma H. Rank z
Pšovlk u Rakovníka. Po roce 1945 získala budovu s přilehlými stavbami správa
státních lesů a budova sloužila jako „lesní správa“ a pak jako ředitelství Lesnímu
závodu Petrohrad. Po jeho zrušení 3.11.1972 bylo první patro přestavěno v roce
1973 na byt a budova sloužila i nadále pro orgány státních lesů a jako sídlo polesí
Petrohrad. Při průběhu privatizace části majetku Lesů ČR po roce 1990 byla budova
prodána do soukromých rukou jako obytný dům.
Číslo popisné 10 (zbořeno)
Číslo 10 bylo přiděleno v Petrohradě významné stavbě u Finklova rybníka,
kterou byl vodní mlýn pod hrází rybníka. Mlýn měl náhon vedený potrubím pod zemí
z rybníka pod silnicí spojující Petrohrad a Černčice. Stáří mlýna se nepodařilo zjistit.
Mlýnské kolo na svrchní vodu (lépe řečeno jeho zbytky) bylo u vyústění náhonu ještě
na počátku padesátých let 20. století.
Poslední mlynářskou rodinou ve mlýně byla rodina Langů. Je historicky
doloženo, že mlýn „přežil“ největší historicky popsanou povodeň v naší obci, která se
přehnala od Velečína přes Blatno a Stebno a dále Podvineckým potokem přes
Finklův rybník směrem na Kryry a její síla se vyčerpala až při rozlití vodních mas u
Měcholup. Povodeň zničila několik rybníků a zbourala veliký mlýn stojící mezi
Stebnem, Petrohradem a černínskou pilu, která stála u tohoto mlýna na druhém
břehu Podvineckého potoka. Jen ve mlýně a na pile zahynulo 7 lidí. Událost se stala
25. května 1872.
Finklův mlýn byl celý pod vodou, voda zničila kamenný most ( v místech kde je
dnes most se stavidly), vylila se i do areálu pivovaru, hráz rybníka v několika
místech praskla. Socha sv. Jana Nepomuckého na hrázi rybníka zůstala nepoškozena
a u ní se zachránila rodina mlynáře Langa. Mlynářka stála u sochy a objímala ji.

Mlýn byl opraven a byl opět uveden do provozu. V roce 1926 nechal mlynář
Josef Lang přistavět v areálu mlýna domek s bytem pro dělníky. Samotný mlýn
sestával z obytného domu, mlýnice, stájí, stodoly a sušárny chmele. Zařízení mlýna
bylo starobylé, takže na něm nemohla být mleta jemná mouka. Většinu roku mlýn
stál a rodinu mlynáře živila práce na polích, která ke mlýnu patřila.
Po roce 1945 byly Langovi odsunuti a mlýn převzal Alois Křenek, který byl
také posledním hospodářem, ale ne už mlynářem. Po jeho odstěhování mlýn chátral
a posléze byl r. 1984 zbořen. Na jeho místě byla postavena budova čerpací stanice
závlahového systému. Budova dnes slouží Mysliveckému spolku Petrohrad.
Číslo popisné 10 (v současnosti)
Číslo popisné 10 „zdědila“ jiná významná budova – mateřská škola v
Petrohradě postavená v Akci Z na přelomu 70. a 80. let minulého století v nové části
Petrohradu. Škola měla dvě budovy – jednu, přízemní, v níž byla kuchyně, jídelna,
kancelář, ordinace dětského lékaře a technické zázemí, druhou byl jednopatrový
učební pavilon se dvěma učebnami jejichž velikost se mohla měnit zatažením
pohyblivých stěn. Provoz mateřské školy byl zahájen 1. září 1981. Kapacita školy
byla 60 dětí. Po změně politického režimu byl areál školy pro malý počet dětí a
vysoké provozní náklady velkou zátěží pro obec. Mateřská škola byla v roce 1993
přestěhována do školní budovy v Černčicích a areál byl v roce 1994 v rámci
privatizační euforie prodán za 1,5 milionu Kč MUDr. Lubošovi Říhovi. Mateřská
škola měla být podle podnikatelského záměru přebudována na hotel s restaurací.
Po několika měsících stavebních úprav bylo staveniště majitelem opuštěno a
rozestavěný objekt dodnes chátrá.
Číslo popisné 11
Za první republiky byl majitelem Andreas (Ondřej) Schuldes. Po válce dům patřil
státnímu statku a v 60. a 70. letech minulého století zde bydlel Josef Eisenhammer s
rodinou. Dům se stal později majetkem ing. Petra Zemana, jehož rodina zde žije
dosud.
Číslo popisné 12 - Pouska
Dům byl postaven černínským panstvím jako bytový dům pro lidi, kteří pracovali na
panství. Po roce 1945 přešel do vlastnictví státu a byl využíván k bydlení pro
pracovníky státního statku. Po roce 1990 byl převzat Státním pozemkovým úřadem
ČR a slouží stále jako bytový.
Číslo popisné 13 – (zbořeno)
Jednalo se o dům, který býval na Ovčíně a byl v něm byt pro ovčáka.

Číslo popisné 14 (zbořeno)
Dům postavil Franz Mach. Později byl v majetku Lesního závodu.
Číslo popisné 15
Bytový dům pro služebnictvo na černínském panství. Sloužil do nedávna stále jako
bytový dům. Dnes je spravován Státním pozemkovým úřadem. Dům navazuje na
areál panského dvora čp. 5 a je vzhledem k havarijnímu stavu neobydlen.
Číslo popisné 16 (zbořeno)
Myslivna postavená ve stylu švýcarských horských domů zvaná Švýcarský domek
(Schweizerhaus) byla postavena r.1841 černínským panstvím v oboře nad
Petrohradem. Jedna z nejznámějších starých staveb v Petrohradě. Myslivna byla
námětem řady pohlednic Petrohradu z období Rakouska-Uherska i 1. republiky. Po
roce 1945 byla zpustošena, stala se z ní ruina. Zbytky byly pak odstraněny. Obraz
budovy je možno vidět v zasedací místnosti obecního úřadu v Petrohradě.
RNDr. Václav Špilar, kronikář obce

Číslo popisné 16 - Schweizerhaus

Dětský maškarní ples
Obec Petrohrad uspořádala v neděli 21.02.2016 tradiční dětský
maškarní ples. Původním tématem plesu měl být Karneval ze dvorku, ale
vzhledem k tomu, že chřipková epidemie dopadla i na účinkující, tak se
průvodci karnevalu stala Marcelka a Magda coby klauni. Pro děti byly
připraveny různé hry, za které dostávaly sladké odměny.

Obec Petrohrad
Usnesení
z 15.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 08.února 2016
01/15/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen starostkou

02/15/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 Požární řád obce
03/15/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje Opatření Obce Petrohrad č. 1/2016 – Řád veřejného pohřebiště.
04/15/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu o činnosti orgánů Obce Petrohrad podle § 18 zákona
č. 106/1999 Sb. o veřejném přístupu k informacím, za rok 2015

05/15/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje Závazné ukazatele pro Základní školu a Mateřskou školu Petrohrad,
p.o. pro rok 2016

06/15/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pamětních medailí Obce Petrohrad za cenu 170,-Kč/kus
07/15/2016

Zastupitelstvo obce neschvaluje připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“

08/15/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 3.000,-Kč firmě Babybox pro odložené děti –
STATIM z.s.

09/15/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 13/2015, která je přílohou zápisu

10/15/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2016, která je přílohou zápisu

11/15/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančních prostředků z grantového programu pro rok
2016
 VEEV, z.s. na pořádání Velikonočního turnaje ve stolním tenise ve výši 2.000,-Kč
 VEEV, z.s. na pořádání Celorepublikového dobrovolnického projektu 72 hodin ve výši
1.000,-Kč
 VEEV, z.s. na pořádání Drakiády a lampionového průvodu ve výši 1.500,-Kč
 VEEV, z.s. na pořádání Hledání petrohradského skřítka – příměstský tábor pro děti ve
výši 10.000,-Kč
 VEEV, z.s. na pořádání Fotbalového turnaje ve výši 4.000,- Kč
 VEEV, z.s. na pořádání akce Den země aneb vesnice plná odpadků ve výši 1.200,-Kč
 VEEV, z.s. na pořádání akce Pojďme spolu na puťák aneb poznávejme krásy naší
obce ve výši 2.000,-Kč
 Psychiatrická léčebna Petrohrad p.o. na akci XXIV. Zahradní slavnost ve výši 70.000,Kč












Sbor dobrovolných hasičů Petrohrad na pořádání akce Rozloučení s prázdninami –
PYROKROS ve výši 3.000,-Kč
Sbor dobrovolných hasičů Petrohrad na pořádání akce Noční hasičská soutěž ve výši
6.000,-Kč
Sbor dobrovolných hasičů Petrohrad na pořádání akce Okrsková soutěž v požárním
útoku ve výši 5.000,-Kč
Sbor dobrovolných hasičů Petrohrad na nákup košil k vycházkovým stejnokrojům
včetně epolety a hodnosti ve výši 3.500,-Kč
Sbor dobrovolných hasičů Petrohrad na nákup pracovních oděvů členek SDH
Petrohrad ve výši 14.000,- Kč
Základní škola a Mateřská škola Petrohrad p.o. na pořádání akce Rozsvícení
stromečku ve výši 5.000,-Kč
Základní škola a Mateřská škola Petrohrad p.o. na pořádání akce Den rodiny ve výši
5.000,-Kč
Alaskan Team Petrohrad na celoroční akci Závody psího spřežení ve výši 10.000,-Kč
TJ Sokol Petrohrad na činnost oddílu ve výši 50.000,-Kč
TJ Sokol Petrohrad na pořádání akce Vítání prázdnin ve výši 5.000,-Kč

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

Obec Petrohrad
Usnesení
z 16.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 17.února 2016
01/16/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen starostkou

02/16/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele víceúčelového altánu pro ZŠ a MŠ Petrohrad p.o. firmu
Truhlářství Filip Křížek dle nabídkové ceny do 145.000,-Kč max., a pověřuje starostku podpisem
smlouvy o dílo.

03/16/2106 Zastupitelstvo obce ruší bod usnesení č. 11/15/2016 ze dne 08.02.2016

04/16/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančních prostředků z grantového programu pro rok
2016




















VEEV, z.s. na pořádání Velikonočního turnaje ve stolním tenise ve výši 2.000,-Kč
VEEV, z.s. na pořádání Celorepublikového dobrovolnického projektu 72 hodin ve výši
1.000,-Kč
VEEV, z.s. na pořádání Drakiády a lampionového průvodu ve výši 1.500,-Kč
VEEV, z.s. na pořádání Hledání petrohradského skřítka – příměstský tábor pro děti ve
výši 10.000,-Kč
VEEV, z.s. na pořádání Fotbalového turnaje ve výši 4.000,- Kč
VEEV, z.s. na pořádání akce Den země aneb vesnice plná odpadků ve výši 1.200,-Kč
VEEV, z.s. na pořádání akce Pojďme spolu na puťák aneb poznávejme krásy naší
obce ve výši 2.000,-Kč
Psychiatrická léčebna Petrohrad p.o. na akci XXIV. Zahradní slavnost ve výši 70.000,Kč
Sbor dobrovolných hasičů Petrohrad na pořádání akce Rozloučení s prázdninami –
PYROKROS ve výši 3.000,-Kč
Sbor dobrovolných hasičů Petrohrad na pořádání akce Noční hasičská soutěž ve výši
6.000,-Kč
Sbor dobrovolných hasičů Petrohrad na pořádání akce Okrsková soutěž v požárním
útoku ve výši 5.000,-Kč
Sbor dobrovolných hasičů Petrohrad na nákup košil k vycházkovým stejnokrojům
včetně epolety a hodnosti ve výši 3.500,-Kč
Sbor dobrovolných hasičů Petrohrad na nákup pracovních oděvů členek SDH
Petrohrad ve výši 10.000,- Kč
Základní škola a Mateřská škola Petrohrad p.o. na pořádání akce Rozsvícení
stromečku ve výši 5.000,-Kč
Základní škola a Mateřská škola Petrohrad p.o. na pořádání akce Den rodiny ve výši
5.000,-Kč
Alaskan Team Petrohrad na celoroční akci Závody psího spřežení ve výši 10.000,-Kč
TJ Sokol Petrohrad na činnost oddílu ve výši 50.000,-Kč
TJ Sokol Petrohrad na pořádání akce Vítání prázdnin ve výši 5.000,-Kč

05/16/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje udělení plné moci firmě Amper Market a.s. pro
zastupování v kauze Energie pod kontrolou a pověřuje starostku podpisem

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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