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Informace z naší školy ……

Školní akademie

Dne 28.06.2016 jsme se na sále "U
Borise" rozloučili se školním rokem a předškoláky. Celým
odpolednem prováděly žákyně 3.ročníku Irenka a Verunka a
zhostily se tohoto úkolu na výbornou. Naše vystoupení byla
převážně taneční, ale také jsme předvedli vlastní tvorbu četbu vlastních pohádek, tanec, vlastní píseň o naší škole,
zpěv písně s panenkou. Zahráli jsme na flétny a závěrečný
tanec si zatancovali s rodiči a dalšími hosty.
V průběhu si všichni mohli pochutnat
na bublaninách od našich paní kuchařek. Rozloučili jsme se s
6 dětmi z mateřské školy, které "školní brána" zavede 1. září
do základní školy.
Bez technického zázemí pana Petra
Janouše by to nebylo tak prima, děkujeme. Dík patří všem
zúčastněným - ať už z řad účinkujících či hostů. Všem přeji
krásné slunečné prázdniny a odpočinek.

Ivana Hůrková, ředitelka ZŠ a MŠ Petrohrad
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Informace z obecního úřadu……………

ZÁPACH V ČERNČICÍCH
Vážení spoluobčané, v dubnovém vydání Lunarie jsme zveřejnili
dopis, kde Ing. Matuška, ředitel oblastního závodu Most společnosti
Severočeské vodovody a kanalizace popsal problémy, které mají především
obyvatelé Černčic se zápachem kanalizace a SČVK, a.s. je připravena
podniknout kroky, aby zápach odstranila.

Vzhledem k tomu, že se situace výrazně nezlepšila a na základě
podnětu některých občanů proběhlo 20.07.2016 šetření na místě, kdy byly
nabídnuty další kroky k eliminaci zápachu.

Pracovníci SČVK však důrazně žádají občany, aby žádným
způsobem nenarušovali odvětrávací poklopy kanalizace. Pracovníci
SčVk sami některé poklopy upravují, např. některé odvětrávací poklopy
zapěňují, na jiné osazují biofiltry apod. a jakýkoliv zásah může narušit
cirkulaci plynu v potrubí.

Dopravní značení – křižovatka
V červenci 2015 zaslala Obec Petrohrad stížnost Ředitelství silnic
a dálnic ČR na osazené dopravní značení na křižovatce Petrohrad-Černčice.
V srpnu 2015 proběhlo místní šetření a na základě tohoto bylo rozhodnuto o
osazení nového značení . Po několika urgencích bylo zástupcem ŘSD ČR,
správa Chomutov sděleno, že nové značení bude osazeno do konce měsíce
července 2016. Výměna byla provedena dne 25.07.2016.
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Rekonstrukce obecního úřadu
Již v roce 2015 započala postupná rekonstrukce obecního úřadu. V letních
měsících byla provedena oprava kanceláře starostky obce, kdy byla provedena nova
výmalba místnosti, odstraněno lino a zrenovovány parkety, nakoupen byl i nový
nábytek. Další místností, která byla zrekonstuována byla kancelář účetních kde bylo
provedeno vymalování místnosti a položeno nové lino. Renovaci podlah provedla
firma pana Otty Kaila z Mostu, ostatní práce provedli zaměstnanci obce.
V letošním roce se svých úprav dočkala zasedací místnost. Zaměstnanci obce
provedli rekonstrukci rozvodů elektrické energie, které již bylo nevyhovující a
výmalbu místnosti. Největším oříškem byla podlaha místnosti, pod vrstvou koberce a
lina se skrývala původní parketová podlaha, která byla z části poškozena požárem
úřadu v roce 1991. Byly osloveny firmy zabývající se renovací starých podlah, aby
podaly cenovou nabídku na renovaci. Usnesením zastupitelstva byla vybrána firma
L-Parkety s.r.o., která renovaci v měsíci červnu provedla, některé parkety musely být
vyměněny a části podlahy opětovně vyskládány. Výsledek práce firmy stojí za to.
Na sklonku roku 2015 došlo k požáru na budově obecního úřadu, tento poškodil
fasádu objektu. Nejdříve byla ohořelá část fasády omyta a v současné době dostává
budova obecního úřadu nový kabát. Zaměstnanci obce provádí nátěr fasády,
plechových stříšek a parapetů.
Všechny opravy a rekonstrukce jsou prováděny v rámci schváleného rozpočtu
obce pro rok 2016.
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Z kroniky obce …

Útržky z historie domů v obci – 12. část
Pokračování útržků z historie domů v Petrohradě.

Číslo popisné 61
Jedná se o bývalý statek německé selské rodiny Lifků. Statek existoval již
před rokem 1907. V roce 1907 přistavěl Josef Lifka stáje a kolnu na vozy a
nářadí. Další přístavba proběhla v roce 1911, kdy byly postaveny chlívky pro
drobné zvířectvo. Josef Lifka pokračoval ve zvelebování svého statku a v roce
1921 nechal postavit novou stodolu.
V roce 1927 byl postaven nebo přestavěn obytný dům. Během 1.
republiky ( v roce 1936) provedl Josef Lifka nástavbu pro seno nad stájí pro
koně. Po odsunu většiny německého obyvatelstva přešel statek do majetku
Československé republiky. Později byl předán a prodán rodině Václava
Rektora. V padesátých letech bylo hospodářství sloučeno se Státním statkem,
ale Rektorovi zde bydleli dále. Koňské stáje byly pak několik let využity pro
ustájení hřebců a ve statku byla zřízena státní připouštěcí stanice. Po ústupu
koní ze zemědělských prací byla stanice zrušena.
Po roce 1989 byl statek v restitučním řízení vrácen dědicům z rodiny
Václava a Anny Rektorových. Od nich ho koupí získali manželé Milena a
Wilhelm Schröckingerovi.
Číslo popisné 62
Dům postavili roku 1901 Ignaz a Julie Popperovi. V přízemí domu byl
obchod. V roce 1932 byl majitelem Rudolf Worofka, který zde provozoval
prodejnu smíšeného zboží. R.Worofka získal dohodou s firmou Fexim-Benzin
oprávnění prodávat v Petrohradě benzin. Čerpací stanice byla zřízena v roce
1932 a byla umístěna přes ulici proti domu č. p. 62 (asi v místech kde dnes
stojí stodola navazující na dům č. p. 65 -obchod a restaurace). Kdo chtěl
koupit benzin zašel do Worofkova obchodu a prodávající mu šel benzin ke
stojanu vydat.
Po válce byl dům převzat státem a spravován ministerstvem zemědělství
jako dům pro dělníky a brigádníky Státního statku Petrohrad.
V roce 1954 je dům převeden ministerstvem zemědělství do vlastnictví
Krajského podniku pro osivo a sadbu, národní podnik, Petrohrad. Rok poté
byly započaty stavební práce na přestavbě domu na ředitelství podniku. Po
zrušení semenářského podniku převzal dům státní statek. V roce 1962 (tj. už
po sloučení obcí Petrohrad, Černčice a Bílenec) byl nevyužívaný obchod v
domě upraven na holičství, které zde nějaký čas pak sloužilo občanům obce.
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V roce 1990 koupili dům manželé Marie a Jiří Neumannovi. V domě
provedli rekonstrukci a Jiří Neumann si zde zřídil firmu, která měla
provozovat kurzy, školení, rekvalifikace apod.
V roce 1996
Marie
Neumannová obnovila obchod průmyslovým zbožím.
Současným majitelem domu je Oliver Poliak.
Číslo popisné 63 (zbořeno)
Dům postavil v roce 1835 Josef Chvojka. V roce 1844 ho koupil Josef
Baab. O dalším osudu domu nejsou k dispozici doklady. Po roce 1945 dům
zchátral a byl zbořen. Stával v blízkosti domu č. p. 62 směrem k soše sv. Jana
Nepomuckého asi v místech kde je dnes zastávka autobusů.
Číslo popisné 63 - nové
Číslo popisné bylo koncem 70. let přiděleno bytovému domu
postavenému stavebním bytovým družstvem Státního statku Lubenec pro
zaměstnance statku. Stavba byla zahájena roku 1978. Po roce 1989 byl dům
využit k Státním statkem Lubenec jako plnění restitučních nároků. Dnes je v
majetku Květoslava Heidenreicha z Libkovic a Martiny Barwise z Nupaků.
Číslo popisné 64 (zbořeno)
První dostupný doklad tomto domu, který stál na návsi v Chlumčanech
je z roku 1877, kdy zde k již stojícímu domu přistavěl Franz Wenzel Günzel
hospodářskou budovu. V roce 1894 je jako majitel uveden Anton Hajak, který
vedle domu směrem k rybníku, který byl na návsi, postavil jateční provozovnu.
Tentýž Anton Hajak staví v roce 1899 další objekt na uskladnění zemědělských
strojů.
Dům měl v přízemí hospodu, řeznický krám a v poschodí taneční sál. V
roce 1901 byla část sálu přestavěna na čtyři pokoje a k domu byla přistavěna
koupelna. Šíře podnikání Antona Hajaka byla poměrně velká, v roce 1907 staví
v blízkosti domu sušárnu chmele. Další rozvoj spadá do konce 20. let minulého
století. Roku 1927 je modernizována a rozšířena kuchyně u hospody a
vybudován předpisový sklad potravin, roku 1928 byla k domu přistavěn
„kadeřnický salon“ (Friseurlauden), který provozoval Karl Hoffmann a
roku1929 se rozšiřuje řeznický a jateční provoz výstavbou chladírny masa.
V roce 1933 adaptuje nový majitel Julius Lüftner část přízemí domu na
obchod. Z roku 1934 se zachovaly plány celé budovy a příslušenství,
objednavatelem plánů je Emma Křiž – Papsch.
Restaurace s řeznictvím prosperovaly i za války. V roce 1941 žádá
Emma Křiž o povolení provést výměnu podlah. O rok později Franz Ullmann
staví k objektu velký septik a kanalizaci, aby to vyhovovalo předpisům
německé říše.
Po válce převzal dům československý stát. Jistou dobu zde působil řezník
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a hospodský Karel Bejvl a to i po roce 1948. Když po roce 1948 převzalo
zásobování venkova Spotřebitelské družstvo Jednota, převzala i hospodu a
řeznictví převzala státní firma Masna. V hospodě se přestalo vyvařovat,
Masna jednou působila pak zase ne. Sál sloužil pro taneční zábavy, promítaly
se v něm jistý čas pod patronací Osvětové besedy Petrohrad i filmy. Jateční
provoz se využíval jen sporadicky a zejména pro domácí porážky prasat.
Tehdejší kronikář obce Ing. Jaroslav Härtel se pokusil vybudovat v
uvolněných prostorách v budově i vesnické muzeum. Předměty a dokumenty
byly shromažďovány a ukládány i dalšími nadšenci.
Ještě v roce 1957 byla připravena rekonstrukce budovy, obnova
restaurace s kuchyní a vybudování moderní prodejny masa. Plány se
zachovaly.
V roce 1963 byla budova převedena na MNV Petrohrad. V té době se
dokončovala v bezprostřední blízkosti přestavba č. p. 65 na obchod a
restauraci a o starý dům č. p. 64 přestal být zájem. Dům byl postupně vyklizen
a přestal být vyžíván a udržován, připravovaná sbírka předmětů pro muzeum
byla částečně zničena a částečně rozkradena. V roce 1978 byl celý areál
zbořen.
RNDr. Václav Špilar, kronikář obce

Fotografie domu čp.64 z doby Rakouska-Uherska
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Příměstský tábor
V minulém týdnu se v naší obci poprvé pořádal příměstský
tábor. Účastnilo se ho 12 dětiček. Setkávali jsme se každý den od pondělí do
pátku a troufám si říct, že jsme vždy zažili nezapomenutelné chvíle. Ve čtvrtek
jsme se vydali i na celodenní výlet do Kryr na rozhlednu a zmrzlinu. Další
turnus proběhne od 8.8, již teď se organizátorky moc těší a věří, že bude stejně
tak vydařený jako ten první.
Za spolek VEEV – Mgr. Eva Učíková
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Fotbalový turnaj
Dne 23.7. 2016 se fotbalové hřiště v Petrohradě zaplnilo
nadšenci fotbalu, aby se mohli utkat v přátelských utkání. Celé odpoledne se
vydařilo. Účast byla hojná a nálada výborná.
Výsledky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Spartak Lubenec
Ramos Kladno
Stará garda Petrohrad
Zlouni Louny
Plzeňáci
Vrána Petrohrad
Trafic Kladno
ALL Stars Kryry
Za spolek VEEV – Zdeněk Učík
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Zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním
geodetických prací do digitální podoby
Krkolomný název prací prováděných Katastrálním úřadem pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec ( dale jen “katastr”). Při obnově
katastrálního operátu se doplňuje katastrální mapa zobrazením hranic
pozemků. Po doplnění katastrálního operátu bude tento nejméně po dobu 10ti
pracovních dnů vyložen v obci k veřejnému nahlédnutí, tato informace bude
zveřejněna na úřední desce obce a internetové úřední desce.
V několika předchozích letech došlo v katastrech našich obcí
Petrohrad, Černčice u Petrohradu a Bílenec k pozemkovým úpravám, kdy byla
provedena digitalizace mimo zastavěné území – extravilán.
Již v loňském roce jste mohli zaregistrovat umísťování geodetických
bodů v obcích, byly vyznačovány modrou barvou a zpravidla byly na silnicích.
Počínaje měsícem dubnem zahájil katastr další práce na digitalizaci
zastavěných území našich obcí tzv. Intravilánu. Postupně jsou vyzýváni někteří
vlastníci nemovitostí,které nejsou zaneseny v katastru, aby doložili dokumenty
k zápisu staveb. Pro některé to znamená nechat provést zaměření stavby
geodetem pro některé to je jen doložení potvrzení od stavebního úřadu v
Podbořanech o existence stavby.
Pokud někdo z občanů Obce Petrohrad bude potřebovat pomoc při
řešení nesrovnalostí, na které byl upozorněn a vyzván k nápravě katastrem,
může se obrátit na obecní úřad.
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