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Informace z naší školy ……

Zahájení školního roku 2016/2017
Nový školní rok jsme přivítali na nádvoří naší školy. Sluníčko krásně
svítilo a tak se 34 žákům základní školy a 14 dětem mateřské školy dobře
vstávalo a radostně šlo do školy.
Prvňáčci prožili svůj velký den slavnostně a plni očekávání. Přivítala je
také třídní učitelka Mgr. Eva Učíková, která pro ně měla přichystané knihy a
pamětní list. Ve třídě na ně čekaly učebnice, některé pomůcky a drobné dárky od
Ústeckého kraje (sáček na bačkory, lahev a několik drobností) a Laktei - Ovoce
do škol (svačinový box, mléko a hračka z lega).
Všem přeji úspěšný rok a pohodovou školu
Ivana Hůrková, ředitelka ZŠ a MŠ Petrohrad
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Adaptační pobyt
Hned druhý den školy žáci se svými třídními učitelkami
a asistentkou pedagoga odjeli na adaptační pobyt do Chvojkovského mlýna.
Počasí dětem přálo, tak si pobyt opravdu užili - koupání, hry v areálu i v lese,
procházky i odpočinek. Pobyt se uskutečnil díky dotaci Ústeckého kraje.
Ivana Hůrková, ředitelka ZŠ a MŠ Petrohrad
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Níže otiskujeme dopis obdržený od paní Růženy Pohankové, dlouholeté
chalupářky v naší obci:

Vážení spoluobčané!
Vše jednou začíná, ale také končí. Téměř třicet let jsme dojížděli
do Petrohradu, kde jsme zakoupili chaloupku č.4.
Snad se nedá napsat ani chaloupka – to co se naskytlo při otevřní
dveří se nedá vůbec vypsat. Na dveřích byl nápis “KLUBOVNA! a podle
toho to vypadalo. Uprostřed místnosti bylo ohniště, ohořelé kousky dřeva
a nepřeberné množství lahví, kousky skla a nepopsatelný zápach. Byla to
zoufalá práce, navíc nám místní omladina prakem rozbíjela okna.
Nejhorší doba však nastala, když manžel náhle zemřel a ke
všemu nás několikrát vykradli. Chtěla jsem vše vzdát, ale našel se hodný
přítel a dál jsme bojovali s osudem.
V současné době jsme již zestárli, přidaly se i zdravotní potíže a
naši milovanou chaloupku musíme opustit. Bude se nám velice těžce
odcházet – zůstanou nám však vzpomínky na všechny dobré lidi – na
krásné posezení se sousedkami pod stoletou tureckou lískou a na výborné
obědy mistra kuchaře p. Halámka.
Chceme všem popřát hodně zdraví, štěstí a radost ze života.
Moc vás všechny zdravíme
Růžena Pohanková

V Petrohradě 10.září 2016

Děkujeme za milý dopis a přejeme paní Pohankové mnoho zdraví a pěkné
vzpomínky na dlouhá léta strávená v Petrohradě.
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Informace obecního úřadu ………..

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme tímto občany na povinnost nechat si provést
kontrolu – revizi kotle na pevná paliva o výkonu od 10 do 300 kw
včetně, která jsou využívána k vytápění nemovitostí. Tato povinnost
je dána zákonem č. 201/2012 Sb., zákon o ochraně ovzduší,
paragraf 17.
Revizi může provést pouze technik, který vlastní platné
osvědčení. Revize je prováděna v pravidelných intervalech dvou let.
První kontrolu je nutno provést do konce roku 2016.
Obecní úřad s rozšířenou působností, pro naši obec se jedná o
Městský úřad Podbořany, může na majitelích nemovitostí tuto revizi
vyžadovat, nesplnění povinnosti je sankciováno částkou 20.000,-Kč.
Seznam oprávněných techniků k provedení revize a to dle
druhu kotle na tuhá paliva, je uveden na stránkách Asociace
podniků topenářské techniky, kde je možno vybrat nejvhodnějšího.
Obecní úřad nabízí svým občanům pomoc při vyhledávání kontaktů
na příslušného kontrolora kotle.
Další povinností každého majitele nemovitosti, je nechat
provést čištění a revizi spalinových cest a to pravidelně každý rok.
Toto provádí kominík. Majitel nemovitosti, který toto nedodrží se
vystavuje v případě, že dojde v nemovitosti k požáru, který vznikl od
spalinových cest, pokutě a neuhrazení pojistné události pojišťovnou.
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Oprava cesty od nádraží k zámku
Pozorní občané obce si nemohli nevšimnout, že se něco
děje na cestě od vlakového nádraží k zámku. Oprava probíhá z
iniciativy Státního pozemkového úřadu, který stavbu financuje a po
dostavbě jí předá Obci Petrohrad. Stavební povolení vydal Městský
úřad Podbořany a v minulém týdnu byly zahájeny práce na opravě
cesty. V současné době probíhá rozšiřování cesty, je vyvážena zemina
a upravován terén, součástí rekonstrukce je i oprava mostku přes
potok. Rekonstrukce cesty by měla být provedena do konce měsíce
listopadu 2016.

Oprava chodníku v Černčicích
V polovině měsíce září započali zaměstnanci obce s
opravou chodníku v obci Černčice v úseku od domu čp.19 směrem k
Petrohradu. Chodník je postupně rozebírán, je doplňováno a
rovnáno podloží a usazována dlažba.
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Obecní knihovna Petrohrad
Obecní knihovna oznamuje občanům, že do knihovny byla
zakoupena kniha Města a obce, jedná se o přehledný soupis všech
měst a obcí ČR.
Otevírací doba knihovny je každou středu od 16,00 hodin
do 17,00 hodin. V případě potřeby si čtenáři mohou vypůjčit knihu i
mimo otevírací dobu knihovny a to v úředních hodinách obecního
úřadu, knihy jim budou zapůjčeny pracovnicemi obecního úřadu.
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Z kroniky obce …

Útržky z historie domů v obci – 14. Část
Pokračování útržků z historie domů v Petrohradě.

Číslo popisné 73
Obytný dům. V roce 1820 ho vlastnil Josef Fischer a v témže roce
zde byla zřízena i židovská modlitebna. Modlitebna za okupace Sudet
zanikla. V roce 1942 vlastnil dům Josef Precht, kterému bylo okupačními
úřady povoleno provést přístavbu domu. Další přístavby byly Josefem
Prechtem provedeny v roce 1961. Jednalo se o přístavby prádelny a tzv.
letního domku. Po smrti manželů Prechtových přešel dům na jejich syna
a dědice Karla Prechta, který vlastní dům dosud.
Číslo popisné 74
Původně obytná a hospodářská budova. Vlastníkem byl za 1.
republiky Ferdinand Worafka. Po druhé světové válce získala dům dnes
již zesnulá petrohradská občanka Anna Rilková. V současné době je dům
ve vlastnictví Bohuslavy Horké a Libora Šlápáka z Chlumčan.
Číslo popisné 75
První zmínka o domu je z roku 1887, kdy jeho tehdejší majitel
Ludwig Fenzl dostal povolení k rozšíření domu přístavbou. Rodině Fenzlů
patřil dům až do odsunu většiny německého obyvatelstva po 2. světové
válce, kdy se jako konfiskát stává majetkem československého státu.
Poslední z rodiny Fenzlů, která dům vlastnila byl Josef Fenzl, jemuž dům
patřil od roku 1921. On v roce 1928 postavil u domu sušárnu na chmel. O
rok později přistavěl k domu další obytné místnosti.
V roce 1958 se o koupi domu ucházela rodina manželů Ludvíka a
Vítězslavy Holanových, která v domě žila v nájmu. Další pokus o koupi se
opakoval r.1961 a dům byl Holanovým prodán. Zde jsou nejasnosti,
neboť roku 1973 sděluje ONV Louny, že dům je stále majetkem
československého státu a dává souhlas k prodeji domu. Dům koupili
Václav Houska a manželé ing. Pavel Hvizdoš a MUDr. Jitka Hvizdošová z
Prahy.
V současné době je majitelem domu Veronika Melezinková z Prahy.
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Číslo popisné 76(zbořeno)
Jednalo se starý dům postavený roku 1780 Janem Wokounem.
Později byl dům koupen a přestavěn Janem Schierlem.
Číslo popisné 76 (současné)
Stavba domu byla povolena rozhodnutím Odboru výstavby a
územního plánování ONV Louny koncem roku 1975. Stavebníky byli
manželé Karel a Jaroslava Rottovi. Dům byl postaven u výstupu bývalé
silnice č. 6 z nové části Petrohradu směrem na Prahu. Stavba byla
kolaudována roku 1978 a je dosud majetkem manželů Rottových.
Číslo popisné 77 (zbořeno)
Obytná a hospodářská budova, kterou v roce 1797 postavil Michal
Rilka. Dům od Rilky později koupil Josef Starrach, který roku 1874
provedl na domě stavební úpravy. V roce 1928 vydal obecní úřad v
Petrohradě zákaz dům obývat, neboť měl statické závady a mohl se
zřítit. Dům byl pak zbořen.
Číslo popisné 77 (současné)
Číslo popisné bylo v roce 1978 přiděleno novostavbě, kterou
postavili manželé František a Jiřina Schimitzerovi. Stavební povolení
získali roku 1975. Dům byl postaven v sousedství domu č. p. 76. Po smrti
Františka Schimitzera v domě žije až dosud Jiřina Scimitzerová na níž
bylo vlastnictví domu převedeno.
Číslo popisné 78
Dům byl postaven Josefem Sperkem v roce 1871. Dědictvím přešel
dům do majetku Anny Sperkové. V roce 1925 dům přestavěl tehdejší
majitel Václav Laurich. Další přestavba a modernizace domu byla
Václavem Laurichem provedena roku 1962 – 63. Po smrti Laurichových
přešel dům do vlastnictví jejich dcery Marie Knopové. Protože Marie
Knopová neměla dědice žijícího v Československu, přešel dům po její
smrti na příbuzné v Německu. Dům odkoupili manželé Jitka a Martin
Dondovi.
Martin Donda s manželkou Jitkou po roce 2001 celý dům přestavěli
a rodina zde dosud bydlí.
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Číslo popisné 79
Postavil v roce 1878 Josef Grund. Od Grundů koupil později Josef
Seidl. Posledním majitelkou byla od 14.10.1939 paní Anna Hüttlová
(Hüttl). V roce 1945 byl dům zkonfiskován a stal se majetkem
československého státu. Po sloučení obcí Petrohrad, Černčice a Bílenec
projevilo o dům zájem několik zájemců. V té době zde již řadu let bydlela
v nájmu Růžena Chalupná se syny. V roce 1990 je vyzván její syn Eduard
Chalupný, aby vyklidil dům po své zemřelé matce a bylo mu nabídnuto
dům odkoupit. V roce 1991 E. Chalupný ( v té době žil v Oseku u
Duchcova) dům od obce Petrohrad koupil.
V současné době je dům v majetku manželů Stanislava Tošnera a
Moniky Tošnerové z Roztok.
Číslo popisné 80
Dům byl postaven roku 1886. V roce 1971 zde provedla stavební
úpravy tehdejší majitelka Vlastimila Málková. Roku 1979 dům koupili
manželé Pavel Flekal a Jaroslava Flekalová z Kladna. Dalším majitelem
se stal Milan Málek z Ústí nad Labem.
RNDr. Václav Špilar, kronikář obce
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Vítání občánků
V sobotu 24. Září 2016 se v nově zrekonstruované
zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnilo slavnostní uvítání
nových občánků Obce Petrohrad, narozených v období konce roku
2015 do konce srpna 2016.
O hudební doprovod se postaraly sestry Veronika a Tereza
Janoušovi. Slavnostního přivítání se ujala starostka obce paní Jitka
Dondová. K uvítání byli pozváni tito noví občánci obce – Victoria
Pospíšilová z Petrohradu, Roman Majer z Bílence a Martin Klein
z Petrohradu. Vzhledem k nastalým zdravotním komplikacím se
k uvítání dostavil pouze nejmladší z pozvaných Martin Klein, ale ani
zbylí občánci nezůstali ochuzeni o připravenou plyšovou hračku a
maminky o květinu, starostka obce jim je po skončení obřadu
odvezla domů.
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Obec Petrohrad
Usnesení
z 21.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 19.září 2016

01/21/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření o bod – 8. Žádost ZŠ a MŠ
Petrohrad p.o, o souhlas zřizovatele.

02/21/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění k bezúplatnému převodu části parcely p.č. 876/3 v k.ú.
Petrohrad o velikosti 24 m2 dle GP č. 334769 z roku 2014

03/21/2016

Zastupitelstvo obce Petrohrad schvaluje převod parcely p.č. 627/18 v k.ú. Černčice u Petrohradu
z majetku Státního pozemkového úřadu ČR, Husinecká 1024/11a, Praha 3 do majetku Obce
Petrohrad

04/21/2106

Zastupitelstvo obce Petrohrad schvaluje výpověď Smlouvy o dílo č. 1/1999 včetně všech dodatků
mezi Obcí Petrohrad a panem ing.Jiřím Motejzíkem k 31.12.2016

05/21/2016

Zastupitelstvo obce Petrohrad schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2016, navýšení příjmů a výdajů
ve výši 3.190.529,-Kč, po úpravě činní upravený rozpočet příjmů 15.644.927,-Kč, rozpočet
výdajů 15.471.427,-Kč a financování -173.500,-Kč. Rozpočtová změna je přílohou zápisu č. 2

06/21/2016

Zastupitelstvo obce Petrohrad schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2016, navýšení výdajů ve výši
40.000,-Kč, financování 40.000,-Kč po úpravě činní upravený rozpočet příjmů 15.644.927,-Kč,
rozpočet výdajů 15.511.427,-Kč a financování -133.500,-Kč. Rozpočtová změna je přílohou
zápisu č. 4

07/21/2016

Zastupitelstvo obce Petrohrad schvaluje realizaci projektu OP VVV – Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I, název projektu: Chceme se společně
zlepšovat, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001048.

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

LUNARIA, měsíčník Obce Petrohrad
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