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Informace z naší školy ……
Modernizace knihovny v ZŠ Petrohrad
Od začátku školního roku 2016/2017 se v naší škole mnohé změnilo. Největší
radostí se pro nás pedagogy a především naše žáky a děti stala relaxační
místnost s dovybavením školní knihovny. Tento prostor slouží nejen
k individuální péči a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Školní knihovna byla dovybavena novými tituly, stolními hrami a potřebným
výukovým a relaxačním materiálem, který slouží ke zkvalitnění výuky a
odpočinku. Nový prostor bude sloužit i k setkávání a vzájemné komunikaci
mezi učitelkami, rodiči a žáky.
Finanční prostředky na modernizaci jsme získali z nadačního fondu
LOGIT, který přispěl částkou 20. 000 Kč. V tuto chvíli jsme od stejného
nadačního fondu získali další finance a to na zvelebení školní zahrady, kde
budou moci žáci, ale i místní lidé trávit netradičním způsobem svůj volný čas.
Na školní zahradě vyroste rostlinné bludiště, venkovní Člověče, nezlob se,
kuželky nebo také petangue a ohniště. Už se těšíme, až se pustíme do
realizace. Výsledek určitě bude stát za to.
Mgr. Eva Učíková- pedagog
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TŘETÍ KOLO RECYKLOHRANÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Zadání třetího kola mělo název „Zatočte s vodou či větrem“. Žáci se
seznámili s vodní a větrnou energií, kterou lidé využívali již odpradávna. Naši
předkové využili sílu větru a vody ve svůj prospěch, aby si ulehčili těžkou
dřinu, s pomocí těchto přírodních sil poháněli zařízení a stroje. První pokusy a
přístroje byly velmi jednoduché a jeden takový jednoduchý přístroj jsme si
vyrobili. Byl to papírový větrník, který se ve větru lehce roztočí.
Tento úkol se jmenoval „Krotitelé větru“. Žáci si vybrali barevné
čtvrtky, z těch si vystříhali čtverce, nastřihli a ohnuli křidélka a potom nastala
ta nejtěžší část a to, správně křidélka poskládat, aby zachytila proudící
vzduch. Za pomoci vychovatelky připevnili křidélka hřebíčkem na konec laťky.
Aby se větrník správně točil, nasunuli na hřebíček z obou stran větrníku
korálek. Hotový větrník si vyzdobili dle vlastní fantazie a už se těšili, jak si s
ním doma zkrášlí zahrádku.
Druhý úkol s názvem „Staňte se malířem plakátů“ byl zadán jako
reklama. Žáci měli vymyslet a vytvořit reklamní plakát, aby lidé nevyhazovali
staré nepotřebné elektrické přístroje do popelnice či do přírody, ale odevzdali
je do sběrného dvora. Žáci si zvolili jako výtvarnou techniku koláž na téma, co
se dá z recyklovaných spotřebičů vyrobit.
Věra Sokolová
vychovatelka ŠD
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Základní škola a Mateřská škola Petrohrad p.o.
Pořádá
Dne

10.04.2017 od 13,00 hod.

Zápis do 1.třídy
Rodiče dětí s sebou přinesou svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte
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Vítání jara
Děti Základní školy a Mateřské školy Petrohrad přijaly pozvání
ředitele Psychiatrické léčebny Petrohad p.o., pana Ing.Ladislava Henlína na
vystoupení dětského folklorního souboru z Plzně – Mladinka. Jednalo se o
choreograficky zpracované vystoupení doprovázené vlastní muzikou s
lidovými hudebními nástroji a lidovým tancem.
Všem přítomným se vystoupení dětského souboru velice líbilo.
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Z kroniky obce ……..

Útržky z historie domů v obci – 18. část

Minulé pokračování historie petrohradských domů skončilo u č.p. 106. Tento
dům nechalo postavit ředitelství velkostatku bývalého hraběte Černína jako
vzorový dům pro své zaměstnance Stejných domů mělo být postaveno daleko
více a měli tvořit souvislé řady jednak podle cesty k budově správy
černínských lesů (č. p.9) a jednak podél cesty od domu č.p. 106 k místům, kde
dnes stojí bytovky č. p. 63 a č. p. 83. Zachovala se studie, kde jsou domy
zakresleny. Z celého plánu se uskutečnila stavba jen tří domů (č. p. 106, č.
p.107 a č. p. 108. Na dalších stavebních parcelách byly pak postaveny různé
soukromé domy a vilky a vznikla tím „čtvrť“, jak se někdy říká U pošty.

Číslo popisné 107
Dům byl roku 1922 pro zaměstnance černínského velkostatku. V roce 1941
nechalo vedení velkostatku přistavět koupelnu. V roce 1945 byl
československým státem zkonfiskován a předán Státnímu statku Petrohrad
pro pracovníky statku. Řadu let zde bydleli manželé Rudolf Löser a Elfrieda
Löserová se svými dětmi. V roce 1961 byla vyměněna na domku okna a
opraveny dveře. Později se zde vystřídalo více rodin.
V roce 1990 zakoupili dům od Státního statku Lubenec manželé Miroslav
Halámek a Miluše Halámková. Roku 2003 přikoupila Miluše Halámková od
obce ke stavební parcele další malou parcelu. Dům je stále ve vlastnictví a
užívání rodiny Halámkovy.

Číslo popisné 108
Postaveno roku 1922 pro zaměstnance černínského velkostatku. Po roce 1945
získal k bydlení Josef Wilhelm. V roce 1961 kupují manželé Josef a Marie
Wilhelmovi dům od Státního statku Petrohrad do svého vlastnictví.
V roce 1970 přistavují k domu zděnou kolnu. Po smrti Josefa Wilhelma roku
1991 přechází celý dům do vlastnictví jeho manželky Marie Wilhelmové. Ta ho
v roce 1992 převedla darovací smlouvou na svého syna, Josefa Wilhelma ml.,
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který vlastní dům dosud a k původnímu domu přistavěl další místnost a
provedl i další stavební úpravy.

Číslo popisné 109
Dům byl postaven roku 1922 nad sil
nicí ze staré části Petrohradu do Chotěšova. Postavil ho Adolf Hackerschmied,
který v roce 1925 provedl i přístavbu. Po odsunu německého obyvatelstva byl
dům konfiskován a k bydlení ho získali manželé Josef Lukáš a Anežka
Lukášová. Ti dům postupní smlouvou převedli roku 1976 na svého syna
Antonína Lukáše. Další rozšíření domu a přístavba garáže si pak vyžádaly
rozšíření stavební parcely a zábor zemědělské půdy. Tato jednání se
protahovala řadu let. Dům je stále majetkem Antonína Lukáše, který v něm i
bydlí.

Číslo popisné 110
Nyní se dostáváme do „nového Petrohradu“ kde ještě na počátku dvacátých let
minulého století byla jen pole a chmelnice. Jednou z prvních staveb zde byl
dům při silnici do Černčic téměř na hranici katastrálního území. V roce 1923
zde Eduard Ertl, rakouský státní občan, postavil větší rodinný dům. V roce
1929 přistavěl k domu verandu a koupelnu. Po válce v době odsunu
německého obyvatelstva byl Eduard Ertl s rodinou odsunut.
Dům byl přidělen elektrikáři Josefu Cechlovi. Josef Cechl zde bydlel s rodinou
až do své smrti v roce 1960. Budova pak přešla dědictvím na jeho manželku
Janu Cechlovou. Když paní Cechlová zemřela, přešlo vlastnictví domu v roce
1979 rovným dílem na tři Cechlovic děti. Sourozenci prodali v roce 1981 dům
manželům Ladislavu Houfkovi a Květuši Houfkové z Janova u Litvínova. Roku
1982 české a rakouské úřady při průzkumu osudů majetku bývalých
rakouských občanů v tzv. Sudetech zkoumaly i doklady týkající se domu č. p.
110 Petrohradě. Ladislav Houfek v domě bydlel řadu let až do své smrti v roce
2016. Současným vlastníkem domu je paní Květuše Čadková.
Číslo popisné 111
Původně menší statek postavený postupně na samé hranici katastrů
Petrohradu a Černčic v bezprostřední blízkosti domu č. p.110. V roce 1923 zde
Anton Dienelt postavil obytnou budovu se dvěma byty. Hned v roce 1924 staví
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otevřenou stodolu spojenou s řadovými chlívky pro prasata ( tato stavba byla
už zbořena). Výstavbu završil roku 1926 postavením rozsáhlé budovy v níž
byly stodola, stáj pro hovězí dobytek, stáj pro koně, sušárna na chmel a velká
koupelna (tato stavba stojí po pozdějších stavebních úpravách dosud).
Po odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 převzal hospodářství
Augustin Hahn. Po vzniku JZD Černčice se A. Hahn stal členem a hospodářství
bylo součástí JZD. Po sloučení JZD se Státním statkem Petrohrad se rodina
odstěhovala do jiného domu v obci. Dům č. p. 111 pak sloužil pro ubytování
zaměstnanců Státního statku Petrohrad a později Státního statku Lubenec.
Roku 1990 koupili dům i hospodářské budovy manželé ing. Tomáš Kopačka a
Irena Kopačková. Kopačkovi provedli v obytné budově řadu stavebních úprav
včetně nového oplocení. Po předčasné smrti ing. T. Kopačky přešla nemovitost
do majetku Ireny Kopačkové.

Číslo popisné 112
Zůstaneme i nadále v nové části Petrohradu, tentokrát u nádraží. Zde si v roce
1923 postavil rodinný dům český občan, elektrikář, František Wister. Dům
stojí při cestě od bývalé silnice Praha – Karlovy Vary k nádraží. K domu
patřila benzinová pumpa, která stála hned u karlovarské silnice zhruba tam,
kde je dnes v příkopu zachován „kilometrový“ patník s červenou „čepičkou“.
Pumpa měla jeden stojan.
Po zabrání Sudet hitlerovským Německem musel František Wister opustit
živnost a odešel do vnitrozemí. Do domu se nastěhoval občan Kluppak. V roce
1945 se František Wister vrátil a opět svůj dům převzal.
Po roce 1948 a rušení živností se Wister s rodinou odstěhoval do Prahy a v
domě zůstala jen jeho příbuzná Františka Horáková. Dožila zde svůj život. Po
její smrti prodali dědicové v roce 1969 dům manželům Jiřímu Křížovi a Miladě
Křížové. Křížovi provedli v domě stavební úpravy a postavili u domu garáž na
osobní auto. Stavba byla zkolaudována v roce 1997.
Později Křížovi dům prodali a současnou majitelkou je Václava Dlouhá.

RNDr. Václav Špilar, kronikář obce
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Významná životní jubilea…………….

V březnu 2017 svá významná životní jubilea oslavili pan František
Macek z Petrohradu a pan Jiří Exner z Petrohradu a stali se tak nejstaršími
občany naší obce. Oslavencům za Obec Petrohrad popřála starostka obce paní
Jitka Dondová a místostarosta obce pan RNDr.Václav Špilar a předali jim
dárkový balíček.
„Vše nejlepší k narozeninám,
mnoho štěstí a zdraví do dalších let“
Přeje
Obec Petrohrad

Macek František

Exner Jiří
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Obec Petrohrad
Usnesení
z 27.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 13.března 2017
01/27/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen starostkou
02/27/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí nadačního příspěvku od Ústecké komunitní nadace,
založené společností LOGIT s.r.o., ve výši 20.000,-Kč Základní školou a Mateřskou školou
Petrohrad, p.o., okres Louny
03/27/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 627/29 v k.ú. Černčice do
majetku Obce Petrohrad od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
04/27/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č. 216/2017 mezi Povodím Ohře,
s.p. a Obcí Petrohrad
05/27/2017 Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí daru na činnost pro Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Louny
06/27/2017
07/27/2017

Zastupitelstvo obce neschvaluje účast Obce Petrohrad v reklamní publikaci Lounsko
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí grantu z rozpočtu Obce Petrohrad pro rok 2017
následovně:
 Základní škole a Mateřské škole Petrohrad p.o. finanční příspěvek na akci Den
rodiny – netradiční sportování ve výši 8.500,- Kč
 Základní škole a Mateřské škole Petrohrad p.o. finanční příspěvek na akci Rozsvícení
stromečku ve výši 5.950,- Kč
 VEEV, z.s. finanční příspěvek na akci Pohádkově strašidelný les ve výši 5.100,- Kč
 VEEV, z.s. finanční příspěvek na akci Vítání jara ve výši 2.125,-Kč
 VEEV, z.s. finanční příspěvek na akci Drakiáda a lampiónový průvod ve výši 1.700,-Kč
 VEEV, z.s. finanční příspěvek na akci Fotbalový turnaj ve výši 5.100,-Kč
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VEEV, z.s. finanční příspěvek na akci Nordicc walking – chůze s holemi ve výši 5.100,Kč
VEEV, z.s. finanční příspěvek na akci Pojďme spolu na puťák ve výši 2.125,-Kč
VEEV, z.s. finanční příspěvek na akci Příměstský tábor I.turnus ve výši 4.250,-Kč
VEEV, z.s. finanční příspěvek na akci Příměstský tábor II.turnus ve výši 4.250,-Kč
VEEV, z.s. finanční příspěvek na akci Černčicáci aneb kotlíkový mejdan ve výši
8.500,-Kč
Huschinová Venuše ( Bílenecké venuše ) finanční příspěvek na akci Taneční kostýmy
ve výši 8.500,-Kč
TJ Sokol Petrohrad finanční příspěvek na Pořadatelství, chod a fungování klubu ve
výši 42.500,-Kč
TJ Sokol Petrohrad finanční příspěvek na akci Vítání prázdnin ve výši 4.250,-Kč
Svazu tělesně postižených ČR, MO Podbořany finanční příspěvek na činnost
organizace ve výši 2.550,-Kč
Psychiatrické léčebně Petrohrad p.o. finanční příspěvek na akci XII.ročník Kouzelný
klíč ve výši 8.500,-Kč
Psychiatrické léčebně Petrohrad p.o. finanční příspěvek na akci XXV.Zahradní
slavnost ve výši 59.500,-Kč
Sboru dobrovolných hasičů Petrohrad finanční příspěvek na akci Noční soutěž
v hasičském umění ve výši 4.250,-Kč
Sboru dobrovolných hasičů Petrohrad finanční příspěvek na Nákup ochranných
pomůcek pro družstvo žen ve výši 8.500,-Kč
Sboru dobrovolných hasičů Petrohrad finanční příspěvek na akci Rozloučení
s prázdninami – PYROKROS ve výši 2.975,-Kč

RNDr.Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

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
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