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Informace z naší školy ……

Základní škola a Mateřská škola Petrohrad p.o.
Zve rodiče a žáky na

Slavnostní zahájení školní roku
2016/2017
Které se uskuteční

01.09.2016 v 08,00 hod.
Na nádvoří školy
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Informace z obecního úřadu……………
Nájemné pozemků
Upozorňujeme tímto nájemce pozemků, kteří mají uzavřenu
smlouvu na pronájem pozemků ve vlastnictví obce, že splatnost nájemného je
stanovena k 30.09. běžného roku. Nájemné je možno uhradit hotově do
pokladny obce či bezhotovostně na účet vedený u KB a.s. č. 1071642240297/0100, jako variabilní symbol uvádějte číslo smlouvy.

Volby do krajských zastupitelstev
Ve dnech 07.10.2016 a 08.10.2016 se uskuteční volby do krajských
zastupitelstev. V obci je ustanoven jeden volební okrsek pro všechny části obce
– Petrohrad, Černčice a Bílenec.
Volit v těchto volbách může státní občan ČR, který nejpozději v
druhý den voleb dosáhl věku 18ti let a je přihlášen k travlému pobytu v obci,
která náleží do územního obvodu kraje. Voliči, který nebude moci volit ve
volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho
žádost voličský průkaz. O voličský průkaz je možno požádat osobně na
obecním úřadě či písemně, kde musí být úředně ověřen podpis žadatele.
Žádost o vydání voličského průkazu musí být na obecní úřad doručena
nejpozději do 30.09.2016 v písemné formě a do 05.10.2016 při osobní žádosti.
Voličský průkaz může být vydán pouze osobě žádájící o vydání a to buď
osobně či prostřednictvím pošty.
Hlasovací lístky musí být voličům doručeny nejpozději 04.10.2016.
Volby proběhnou v pátek 07.10.2016 v době od 14,00 hod. do 22,00 hod. a v
sobotu 08.10.2016 od 08,00 hod. do 14,00 hod.. Volební místnost se nachází v
zasedací místnosti obecního úřadu Petrohrad. Na průběh voleb dohlíží
okrsková volební komise, která byla stanovena jako pěti členná a každá
zaregistrovaná politická strana, politické hnutí či koalice mohou do této
komise delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka, pokud svého práva
nevyužijí dojmenuje členy komise starostka obce.
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Z kroniky obce …

Útržky z historie domů v obci – 13. část
Pokračování útržků z historie domů v Petrohradě.
Číslo popisné 65
Dům na návsi v Petrohradě se v roce 1945 stal majetkem
československého státu. V době první republiky patřil rodině Steinů. Bohužel
nepodařilo se mi získat doklady o jeho vzniku. Zachovaly se např. fotografie z
doby okupace, kdy u vchodu do domu pózuje skupina mužů v německých
uniformách. Po roce 1945 zde byla například nějaký čas úřadovna spořitelny,
dětská lékařská poradna apod.
Roku 1958 byla zahájena úprava budovy pro společenské a obchodní
účely. Úprava byla zařazena do tzv. „ Akce Z“. V roce 1959 se k akci připojilo i
Lidové spotřební družstvo Jednota Podbořany, které v roce 1960 po vytvoření
nových okresů a spojení obcí Petrohrad, Černčice a Bílenec pod jeden MNV, z
akce zase „vycouvalo“. Nový MNV Petrohrad se během roku 1961 snažil
přestavbu opět rozhýbat a nakonec „donutil“ Jednotu převzít dokončení prací
pod svá křídla. V roce 1962 Jednota začala přestavbu domu na restauraci se
sálem, prodejnu smíšeného zboží a prodejnu textilního zboží. V roce 1963 byla
stavba zkolaudována a předána veřejnosti. Dům pak pod patronací Jednoty
sloužil svému účelu až do roku 1990.
V rámci privatizačních změn po roce 1989 zakoupil celý objekt
podnikatel Biháry z Kadaně. Od něj ho koupí později získal jeho synovec
petrohradský občan Boris Köröši.
Číslo popisné 66
Domek byl postaven v roce 1860 Josefem Šebestou. Od Šebestů ho
později koupil Josef Worsch. V roce 1924 je zaznamenám další majitel -Alois
Worsch. Rodina Worschů byla po válce odsunuta a dům přešel na
československý stát. V roce 1958 ho od státu koupila Marie Říhová. V roce
1970 byl dům neobydlen a chátral. Roku 1972 odkoupili od M. Říhové domek
manželé Jana a Antonín Bendovi a provedli zde stavební úpravy. Když manželé
Bendovi zemřeli, byl dům dědici prodán Gabriele a Stanislavu Cífkovým.
Číslo popisné 67
Tento dům byl postaven před rokem 1888 a měl původně číslo popisné
21 v obci Chlumčany. Zachovala se žádost se stavební dokumentací o povolení
stavby stodoly z roku 1888. Stavbu stodoly provedl tehdejší majitel Karl
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Schuldes. Roku 1934 je majitelem domu Anton Schuldes který přistavuje k
domu provozovnu kolářství. Z pozdějších majitelů je zaznamenáno jméno
Václav Gyhra, ale bez časového údaje. Po odsunu většiny německého
obyvatelstva byl dům zkonfiskován. Později byl zřejmě od státu odkoupen
rodinou Oudesových. Od Anděly Oudesové dům koupila v roce 1960 Emilie
Fárová. V roce 1996 byl od rodiny Fárových koupen manželi Libuší a
Jaroslavem Nováčkovými z Plzně. Rodina Nováčkových roce 1997 provedla v
domě stavební úpravy. Dnes je dům majetkem Petra Belušiaka z Petrohradu.
Číslo popisné 68
Povolení ke stavbě domu získal od obecního úřadu v Chlumčanech v
roce 1874 krejčovský mistr Johann Megerle. V době první republiky byl dům ve
vlastnictví manželů Franze a Marie Pappertových. Rodina byla v roce 1945
odsunuta do Německa a dům se stal majetkem československého státu. Bydlel
zde nějaký čas Antonín Sládek. V roce 1961 koupil dům Karel Dvořák, který v
domě v té době bydlel a provedl v něm stavební úpravy. Karel Dvořák zde žil
později s Anežkou Henlínovou. Po jeho smrti převzala dům Anežka Henlínová.
Když koncem roku 1980 majitelka zemřela, přešlo vlastnictví domu na jejího
syna Josefa Henlína, který dům prodal.
Roku 1989 zemřel vlastník Josef Mareček a dům zdědila jeho dcera
Vlasta Tocauerová a po ní přešlo vlastnictví na její vnučku Šárku Chmelíkovou.
Číslo popisné 69
Dům byl postaven zřejmě v 19. století rodinou Sperků. V době první
republiky jsou doloženy dvě stavební akce. V roce 1924 provedl Ernst Sperk
přístavbu kolny a v roce 1933 je vydáno paní Agnes Sperk povolení na stavbu
stodoly. Po roce 1945 měl dům jako konfiskát patřit československému státu,
ale dochází k jeho převodu na Otto Sperka (Šperka) na kterého se odsun
německého obyvatelstva nevztahoval. Pak probíhaly až do roku 1972 spory
mezi československým státem a Ottu Šperkem o vlastnictví domu . Konečným
řešením pak bylo, že v roce 1972 Otto Šperk, který bydlel v Kryrech, dům za
symbolickou cenu prodal státu a vlastníkem se stal MNV Petrohrad.
V roce 1978 koupili dům od MNV Petrohrad manželé Josef a Marie
Chaloupkovi. V roce 1986 provedli pak přístavbu domu a rodina (syn Josef
Chaloupek z Jesenice) vlastní dům dosud.
Číslo popisné 70 (zbořeno)
Postaveno roku 1857 Matějem Lifkou, který pracoval pro černínské
panství – vyvrtával z kmenů stromů dřevěné vodovodní roury. Dalším
vlastníkem byl jeho syn Jan Lifka. V 60.letech minulého století to byla už
zchátralá stavba a dům byl po roce 1970 zbořen.
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Číslo popisné 71 (zbořeno)
Dům zřejmě stával asi v místech mezi kravínem velkostatku a dnešním
fotbalovým hřištěm. Postaveno v roce 1788 a jeho vlastníkem byla tehdejší
obec Chlumčany. Od obce byl domek koupen Adalbertem Schwarzem. Zbytky
zbořeny po roce 1970.
Číslo popisné 71 (současné)
Dům stojí u výjezdu bývalé státní silnice č.6 ve směru na Bílenec.
Postavili ho v letech 1976-79 manželé Josef Dlouhý a Věra Dlouhá. Protože
dům nebyl dostavěn ve lhůtě stanovené při poskytnutí dotace na stavbu, byl
prodán poskytovateli dotace Státnímu statku Lubenec. Po roce 1989 byl dům
využit jako náhradní restituční plnění. Majitelem byl Daniel Štranc ze Žatce. V
současné době je majitelem domu firma Stradlova s.r.o.,Suchdol – Praha 6.
Číslo popisné 72
Postaveno v roce 1886 Antonem Sperkem. V roce 1945 byl dům
zkonfiskován a předán československému státu. Od 1.1.1954 se dům dává k
dispozici na Krajskému podniku pro osiva a sadbu n.p. Petrohrad, který dům
upravil na bytovou jednotku pro své zaměstnance. V roce 1971 koupili dům od
československého státu manželé Jaroslav Frondl a Pavla Frondlová, kteří v
domě v té době bydleli. V současné době je dům majetkem jejich syna Jiřího
Frondla.
RNDr. Václav Špilar, kronikář obce
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Děti, pojďte s námi na puťák
V sobotu 6.8.2016 spolek VEEV pořádal další celodenní zábavu pro
děti od 5 let, akce byla pořádána za finanční podpory Obce
Petrohrad.
Na dětském hřišti v Petrohradě se letos sešlo 23 dětí od 5 do 13 let.
Děti se učily základy přežití v přírodě, jak se chovat v případě
zranění a také, co má být obsahem krabičky poslední záchrany. Na
závěr jsme si poslechly vybrané trampské písně a touto cestou
bychom rády poděkovaly rodině Idžakovičových, která nám zahrála,
zazpívala a připravila oběd v podobě kotlíkového guláše.
Tak snad nás příští rok bude ještě více.
Mgr.Eva Učíková
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PYROKROSS aneb rozloučení s prázdninami
V sobotu 27.srpna 2016 proběhlo “Rozloučení s prázdninami”,
které pro děti připravil Sbor dobrovolných hasičů za finanční podpory
Obce Petrohrad. O tom jak se akce povedla nám napsala paní Pavla
Köröšíová z Petrohradu.
Příspěvek paní Pavly Köröšíové :

Děti plnily celkem 8 soutěžních úkolů. Skládaly puzzle, vyzkoušely
si práci s kompasem a vysílačkou. Zjišťovaly, které předměty jsou hořlavé
a nehořlavé, malovaly křídami obrázky spojené s hasiči podle vlastní
fantazie. Střílely ze vzduchovky a vyplňovaly křížovku. Vyzkoušely si i
prolézání pod lany a lezení po laně. Nakonec odpovídaly na otázky
spojené s první pomocí.
Po splnění úkolů děti dostaly balíčky a opekly si buřty. Nakonec
take hledaly poklad. Pro děti bylo připravené překvapení v podobě
puštění vody z hasičského auta, které přišlo v horkém dni opravdu vhod.
Myslím si, že se program líbil nejen dětem, ale i jejich rodičům.
Děti byly nadšené a my jsme si udělali krásnou procházku lesem. Děkuji
Sboru dobrovolných hasičů za nádherné ukončení prázdnin a těším se
zase za rok.
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TJ Sokol Petrohrad
TJ Sokol Petrohrad zve všechny příznivce sportu na fotbalová utkání
podzimní části ligy. Přijďte fandit našim sportovcům.

Den
Neděle

Datum
28.08.2016

Začátek
13,30 hod.

Neděle
Neděle
Neděle

04.09.2016
11.09.2016
18.09.2016

13,30 hod.
13,30 hod.
13,30 hod.

Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle

25.09.2016
02.10.2016
09.10.2016
16.10.2016
23.10.2016
30.10.2016

13,30 hod.
13,30 hod.
13,30 hod.
13,30 hod.
13,30 hod.
13,30 hod.

Neděle

06.11.2016

13,30 hod.
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Petrohrad
Ruda
Petrohrad
Kolešovice
B
Petrohrad
Oráčov
Petrohrad
Šanov
Petrohrad
TJ Roztoky
B
Petrohrad

Panoší
Újezd
Petrohrad
Senomaty B
Petrohrad
Kněževes B
Petrohrad
M.Žehrovice
Petrohrad
Kounov
Petrohrad
FC Jesenice
B

Co nás čeká …………….
Září 2016

Vítání občánků
Pořádá Obec Petrohrad

08.10.2016

Celorepublikový dobrovolnický
Projekt 72 hodin
Pořádá VEEV z.s.

Říjen 2016

Podzimní setkání se seniory
Pořádá Obec Petrohrad

12.11.2016

Drakiáda a Lampionový průvod
Pořádá VEEV z.s.

03.12.2016

Rozsvícení stromečku
Pořádá ZŠ a MŠ Petrohrad p.o.

LUNARIA, měsíčník Obce Petrohrad
Redakce: RNDr.Václav Špilar, Jitka Dondová, Lada Huschinová
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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