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Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 5,- Kč
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Informace z naší školy ……

Duhová pohádka
V pátek 7.dubna v tělocvičně školy žáci ZŠ a děti MŠ shlédli pohádku, která
byla zaměřena na prevenci sociálně patologických jevů. Ústřední postavou
bylo sluníčko, které nemělo co dělat, nemělo kamarády – nudilo se. Jednou ale
objevilo mrak a déšť a s nimi duhu. A tu ho napadlo, že si může šedivý svět
kolem sebe barevně vymalovat. Hned se pustilo do práce a najednou byl svět
veselý, barevný a sluníčko bylo šťastné, našlo si kamarády a už nemělo čas se
nudit. Děti tak poznaly, že nuda je špatná a že je lepší najít si dobrou zábavu,
dobré kamarády, aby bylo veselo.

Kouzelník
Do školy nás přijel navštívit kouzelník, který si připravil velmi zajímavá
kouzla. Některá byla trošku nebezpečná, u jiných jsme asistovali. Nestačili
jsme obdivovat kouzelníkův um. Bylo to velmi zábavné dopoledne.
Na fotografie ze všech našich akcí se můžete podívat na stránkách školy:
www.zsmspetrohrad.cz a facebooku https://www.facebook.com/groups/.

Ivana Hůrková
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Velikonoční tvoření ve školní družině
Mezi velikonoční symboly patří vajíčko - symbol nového
života, zajíček - oslavující příchod jara, pomlázka a s ní spojené hodování,
beránek či řehtačky a klapačky. Některé jsme si ve školní družině vyráběli a
zde jsou k vidění naše výrobky.
Věra Sokolová, vychovatelka
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Zápis do 1.třídy
Dne 10. 04. 2017 se uskutečnil v naší škole zápis do první
třídy. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnilo 5 předškolních dětí. Jeden
chlapec se dostavil až dodatečně v dalším týdnu. A jelikož bylo před
Velikonocemi, předškoláci plnili úkoly s velikonoční tématikou. Hravě hledali
zatoulaná vajíčka s písmenky a skládali své jméno, pracovali na interaktivní
tabuli, dokázali se podepsat, recitovali básničku, uvazovali mašličky na
pomlázku, určovali tvary, orientovali se v prostoru atd. Bylo vidět, že paní
učitelky a asistentka se jim v mateřské škole plně věnují. Budoucí žáci si
odnesli za své výsledky velikonoční slepičku se sladkostmi, kalendář
předškoláka, pamětní velikonoční kachničku. Již teď se na budoucí prvňáčky
moc těším. Touto cestou bych ráda poděkovala své asistentce Boženě
Worzischkové za pomoc při realizaci a především zaměstnancům a klientům
z Psychiatrické léčebny Petrohrad, kteří nám zhotovili nádherné kulisy.
Třídní učitelka – Mgr. Eva Učíková

Stránka 4

Informace obecního úřadu ………..
Oprava silnice III/2243
Na Krajský úřad Úseckého kraje byl vznesen dotaz, kdy bude dokončena
oprava silnice II/224 Kadaň – Podbořany – Petrohrad, Chotěšov- hranice
kraje. V současné době není dokončena oprava úseku Očihov – Kryry –
Petrohrad – směr Chotěšov na hranice kraje. Z pohledu investičního odboru,
který má akci ve své gesci bylo sděleno následující: “na tuto akci se právě
připravuje výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace (původní
PD, která již není aktuální, bude poskytnuta jako podklad). Nová projektová
(dale jen PD ) dokumentace bude zahrnovat kompletní rekonstrukci
komunikace, včetně ložních vrstev v úseku od Očihova až po hranici se
Středočeským krajem, tedy u obce Petrohrad. Vzhledem k tomu, že se jedná o
zpracování nové PD, předpokládá se, že do konce roku 2017 by mohla být k
dispozici nova projektová dokumentace včetně všech potřebných povoleních k
realizaci. Pokud bude PD zhotovena do konce roku 2017, žádost na dotaci
bude předložena ještě do 2.výzvy IROP, pak by mohlo být zahájeno zadávací
řízení na zhotovitele a mohla by být smlouva se zhotovitelem stavby uzavřena
zhruba v polovině roku 2018 s následným zahájením realizace.”
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se
účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona
č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:
dne :
v lokalitě :

03.05.2017
od : 08:00 hod
Petrohrad stará část

do : 17:00 hod.

dne :
v lokalitě :

05.05.2017
od : 08:00 hod
Petrohrad stará část

do : 17:00 hod.

dne :
v lokalitě :

11.05.2017
od : 08:00 hod
Petrohrad stará část

do : 17:00 hod.
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Omezení provozu České pošty s.p.
Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude ve dnech
03.05.2017, 05.05.2017 a 11.05.2017 pošta uzavřena.
Dne 04.05.2017 bude pošta otevřena pouze od 10,00 hod. do 12,00 hod.,
poté bude probíhat instalace nového systému pošty.

Plánované akce v obci pro rok 2017 financovaných z grantu Obce
Petrohrad

Březen – Květen 2017

Nordic walking – chůze s holemi
Pořádá VEEV z.s.

Květen 2017

Den rodiny – netradiční sportování
Pořádá ZŠ a MŠ Petrohrad p.o.

17.06.2017

XXV.Zahradní slavnost
Pořádá Psychiatrická léčebna Petrohrad p.o.

24.06.2017

Vítání prázdnin
Pořádá TJ Sokol Petrohrad

Červen – Září 2017

Pohádkově strašidelný les
Pořádá VEEV z.s.

Červenec – Srpen 2017

Fotbalový turnaj
Pořádá VEEV z.s.

Červenec – Srpen 2017

Pojďme spolu na puťák
Pořádá VEEV z.s.
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Červenec 2017

Příměstský tábor I.turnus – petrohradská
strašidla
Pořádá VEEV z.s.

Červenec – Září 2017

Noční soutěž v hasičském umění
Pořádá SDH Petrohrad

Červenec – Srpen 2017

Černčičáci aneb kotlíkový mejdan
Pořádá VEEV z.s.

Srpen 2017

Příměstský tábor – II.turnus – po stopách
čehosi
Pořádá VEEV z.s.

Srpen – Září 2017

Rozloučení s prázdninami – PYROKROS
Pořádá SDH Petrohrad

Listopad – Prosinec 2017

Rozsvícení stromku
Pořádá ZŠ a MŠ Petrohrad p.o.

O všech akcích budou občané informování prostřednictvím
místního rozhlasu a vyvěšením plakátů
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Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2017
Upozorňujeme občany, že k 31.05.2017 je splatný poplatek za
likvidaci komunálního odpadu pro rok 2017. Výše poplatku je pro trvale
hlášené občany stanovena po slevách ve výši 500,-Kč a 400,- Kč, pro rekreační
objekty či objekty trvale neobydlené je poplatek ve výši 1.000,- Kč.
Poplatek může být uhrazen hotově do pokladny obce, vždy v pracovní
době obecního úřadu ( Po a St 7,00hod. – 17,00 hod., Út-Čt-Pá 7,00 hod. –
14,30hod. , bezhotovostně prostřednictvím poštovní poukázky či převodem na
účet obce č. 107-1642240297/0100, jako variabilní symbol musí být uveden
rok za který je poplatek placen a označení nemovitosti, tj. číslo popisné.
Obec Petrohrad nabízí svým občanům možnost uhradit poplatek ve
splátkách, v tomto případě se poplatník musí dostavit na obecní úřad a sepsat
splátkový kalendář.
V případě včasného neuhrazení poplatku či při úhradě v nesprávné výši
poplatku, se poplatník vystavuje nebezpečí, že mu bude poplatek vyměřen
platebním poukazem a současně navýšen až na trojnásobek.
Poplatek za psa 2017
Upozorňujeme občany, že k 31.05.2017 je taktéž splatný poplatek za
psa pro rok 2017, povinnost přihlásit a uhradit poplatek, má každý držitel psa
staršího tří měsíců.
Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou ve výši za prvního psa
40,-Kč/rok a za každého dalšího psa ve výši 60,-Kč/rok.
Poplatek může být uhrazen hotově do pokladny obce, vždy v pracovní
době obecního úřadu ( Po a St 7,00hod. – 17,00 hod., Út-Čt-Pá 7,00 hod. –
14,30hod. , bezhotovostně prostřednictvím poštovní poukázky či převodem na
účet obce č. 107-1642240297/0100, jako variabilní symbol musí být uveden
rok za který je poplatek placen a označení nemovitosti, tj. číslo popisné.
V případě včasného neuhrazení poplatku či při úhradě v nesprávné
výši poplatku, se poplatník vystavuje nebezpečí, že mu bude poplatek vyměřen
platebním poukazem a současně navýšen až na trojnásobek.
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Z kroniky obce ……..

Útržky z historie domů v obci – 19. část

Číslo popisné 113
Dům v nové části Petrohradu postavil u silnice do Černčic v roce 1923 český
občan Josef Bejvl. Pan Bejvl zde bydlel do roku 1938, kdy po zabrání Sudet
hitlerovským Německem musel jako většina Čechů odejít do vnitrozemí. Přes
válku bydlel v domě jeho syn Karel Bejvl a paní Marie Schössnerová. V roce
1945 se Josef Bejvl vrátil převzal si svůj majetek zpět. Po smrti Josefa Bejvla a
jeho manželky zde bydlel s rodinou další Josefův syn Augustin Bejvl. Vedle
domu byla malá budova s chlévem pro dobytek. V roce 1970 přestavěl
Augustin Bejvl tuto stavbu na kolnu a dílnu. Po smrti Augustina Bejvla v roce
1975 byl dům jako dědictví převeden na jeho děti, které zde však již nežily a
MNV Petrohrad usiloval v roce 1976 o možnost obsadit dům nějakým
zájemcem o bydlení.
Po dalších jednáních a dohadech získal dům Miroslav Ibl a v majetku rodiny
Iblových je dům dosud.

Číslo popisné 114
Dům byl postaven roku 1927 německým občanem Ambrosem Megerlem. Po
odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 byl dům zkonfiskován. V květnu
1946, žádá Antonie Megerlová Místní správní komisi obce Petrohrad o to, aby
její majetek, k němuž patří i dům č. p. 114 byl svěřen do opatrování panu
Františku Šiklovi. Antonie Megerlová, na níž se jako na osobu německé
národnosti, která byla řazena mezi antifašisty, nevztahuje odsun, se
dobrovolně chce vystěhovat do Německa a má právo na opatrování majetku
podle nařízení Ministerstva vnitra Československé republiky ze dne 17.1.1946.
František Šikl později majetek získal do svého vlastnictví. V šedesátých letech
minulého století zde přistavěl kolnu s prádelnou. Dům později vlastnili
společně synové Františka Šikla Bohuslav a Jaroslav. Bohuslavův podíl koupili
v roce 1973 manželé Jiřina a Jaroslav Šiklovi. Dům je stále v majetku člena
této rodiny.
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Číslo popisné 115
V sousedství domu č.p.114 byl v roce 1927 postaven Franziskou Leichtovou. V
roce 1945 byl dům konfiskován. V roce 1947 byl dům předán do správy
Československé pošty a bylo sem z domu č. p. 30 přeneseno sídlo poštovního
úřadu. Poštovní úřad byl umístěn v přízemí a v poschodí byl byt pro
zaměstnance pošty. Dlouhá léta zde bydlel s rodinou Josef Šnobl. Dům je v
majetku státu a spravuje ho dnes Česká pošta.

Číslo popisné 116
Dům u silnice z Petrohradu do Černčic na hranicích katastrálních území obou
obcí postavil český občan František Chvojka. Po sňatku s Chvojkovou dcerou
získal dům jeho zeť Friedrich Eisenkolb. Eisenkolb dům později prodal sedláku
Heckelovi z Černčic. Dům byl po válce zkonfiskován a bydlela zde Marie
Schössnerová a pak dům získal Jan Polák, který měl u nádraží obchod uhlím.
Po smrti Jana Poláka zde žila až do své smrti v roce 1975 jeho manželka
Františka Poláková. Sestry paní Františky Polákové, Aloisia Müllerová a
Theresia Hynová, žijící v té době v Německé demokratické republice zdědily
rozhodnutím státního notáře dům rovným dílem a dům svěřily MNV
Petrohrad k prodeji, s tím, že výnos z prodeje bude zaslán jejich bance v NDR.
O dům se pak hlásil nevlastní syn Vlastimil Polák, který chtěl dům koupit. MNV
Petrohrad mu však dům neprodal. Dům pak koupili manželé Jan a Helena
Ritterovi z Petrohradu. Roku 1980 prodali Ritterovi dům Josefu a Marii
Glosovým z Teplic. Dům později získal místní občan Ladislav Jambor.
Manželé Jambrovi si postavili v Petrohradě nový dům a č.p. 116 získali
současní majitelé Petr Dlouhý a Jaroslava Dlouhá.
Číslo popisné 117
Dům ve staré části Petrohradu postavený v roce 1924 Agnes Melcherovou
vdovou po obuvníkovi. Dům po válce zkonfiskován a později byl přidělen Karlu
Papírníkovi. Ten roku 1974 zemřel. Jeho podíl na nemovitosti zdědila jeho
manželka Anežka Papírníková. Ta však roku 1976 také umírá a dům zdědil
její syn Stanislav Papírník z Českých Budějovic. Ten pak nemovitost chtěl
prodat Vladimíru Machuldovi, z Mostu. Po řadě neshod a sporů s úřady byl
pak v roce 1979 dům prodán Arnoštu a Anně Pavlíčkovým z Prahy. Dnes je
dům majetkem Lucie Holubové z Prahy.
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Číslo popisné 118
Tento dům stojící nedaleko č. p. 117 postavila roku 1924 paní Leontine
Khollová. Po poválečném odsunu velké části německého obyvatelstva byl
konfiskován a sloužil např. jako byt pro zaměstnance Lesního závodu
Petrohrad. Je zajímavé, že u tohoto domu se nepodařilo získat další materiály
o jeho historii. Dnes vlastní dům manželé Jiří a Anna Habrovi.

Číslo popisné 119 (zbořeno)
Dům by postaven Antonem Weinertem v roce 1924. Stával uprostřed zahrady
v sousedství domu čp. 118. Po roce 1945 patřil Marii Knopové. Dům nebyl
mnoho let obydlen a byl roku 2001 zbořen.

Číslo popisné 120
Dům je částí dvojdomku postaveného roku 1927 u nádraží v Petrohradě. Dům
byl postaven Karlem Merzem a jeho manželkou Agathe. Po okupaci byl
zkonfiskován a sloužil pro ubytování zejména pracovníků Československých
státních drah. Na začátku 60 let minulého století byly vedeny spory o tom, kdo
je vlastníkem domu. Dům pak koupili manželé Bohumil a Zdeňka Vinšovi.
Provedli zde několik stavebních úprav. Po nich zdědil dům jejich synové
Zdeněk a Stanislav Vinšovi. Po smrti Zdeňka byl dům jeho bratrem prodán.
Současnou majitelkou je Lada Huschinová.
RNDr. Václav Špilar, kronikář obce
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Aprílové počasí v obci
Mnoho z nás si letos stěžuje na chladné aprílové počasí, proto jsme
se podívali jaké počasí je zaznamenáno v kronice obce

Rok 1976
V dubnu začaly přeháňky. Dne 22.04.začal opět poletovat sníh a 24. a
25.dubna vytrvale pršelo, po dvacátém dubnu rozkvetly višně, sejí se jařiny a
cukrová řepa. Koncem dubna byly noční mrazíky -2 ºC až -4 ºC, denní teploty
dosahovaly 10 ºC.

Rok 1979
V dubnu byly přízemní mrazíky, teploty v rozmezí 0ºC – 12 ºC, v sobotu 7.4.
bylo ve dne 5 ºC a sněžilo, sníh zmizel do 9.4., přízemní mrazy trvají dále. Na
prvního máje vystoupil teploměr na 10 ºC, byl silný vítr, 4.5. přišel opět
přízemní mráz a 5.5. opět sněžilo, do 11.05. trvaly přízemní mrazy.

Rok 1980
Duben sice začal mírným oteplením, ale v sobotu 19.04. již zase sněžilo, sněžit
nepřestalo i v dalších dnech, noční teploty poklesly na – 3 ºC, dne 25.04. již
nesněží, ale taje. Na prvního máje vystoupil teploměr na 18º C, ale ledoví muži
se ohlásili 11.05 kdy byl ráno přízemní mráz, mrazíky byly i 14.-17.05 od
18.05 se začalo oteplovat i v noci, ale 22.05. opět mrzlo a 23.05. teploměr
hlásil v noci -3 ºC.
Rok 1999
11.dubna přišla vlna teplejšího počasí kdy teplota ve dne vyšplhala na 10 ºC a
v dalších dnech až na 15 ºC, dešťové přeháňky se objevovaly do 21.04., pak
denní teploty stouply na 18 ºC a ranní kolem 5 ºC, bylo polojasno až do konce
měsíce. Začátek května byl teplý a pokračoval tak i celý měsíc, mrazíky se už
v květnu nevrátily.
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Chůze s hůlkami
Kdy? Sobota 20. 5. 2017
Sraz? Ve 14.00 hod. u Obecního úřadu v Petrohradě
Účastnický poplatek? 100 Kč
Co s sebou? Svačinu, pití, oblečení podle počasí, botky na hole a
dobrou náladu. 
Nepropásněte jedinečnou příležitost sportovat pod profesionálním
dohledem.
Akce je limitovaná počtem, proto neváhejte a přihlaste se co nejdříve.
Zájemci si vyzvednou závaznou přihlášku a odevzdají ji
Evě Učíkové do 10. 5. 2017

Akce pořádaná VEEV, z.s. s finanční podporou obce Petrohrad
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ZŠ a MŠ Petrohrad
ve spolupráci s Obcí Petrohrad
zve širokou veřejnost na školní akci

KE DNI RODINY

čtvrtek 11. 5. 2017 na školní zahradě
(v případě nepříznivého počasí v budově školy)

v 15. 45 hod.
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Obec Petrohrad
Usnesení
z 28.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 10.dubna 2017

01/28/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen starostkou
02/28/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu na p.č. 876/14 a 876/15 v k.ú. Petrohrad dle
geometrického plánu č. 334-4769/2014 ze dne 12.11.2014
03/28/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje pokračování Smlouvy o dílo uzavřené dne 22.2.2017 mezi Obcí
Petrohrad a ing. Rostislavem Marešem v článku č. 1.4.2. (zpracování dokumentace bouracích
prací), 1.4.3. (zajištění všech vyjádření), 1.4.4. (organizace výběrového řízení)
04/28/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečnou etapu opravy veřejného osvětlení v Petrohradě
firmou Technická správa města Žatec do max. částky 341.000,- Kč včetně DPH
05/28/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.2, která je přílohou zápisu č.4
06/28/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje peněžitý příplatek mimo základní kapitál ve výši 2.300.000,-Kč
v souvislosti se stavbou „Petrohrad,Černčice u Petrohradu, ČOV-rekonstrukce, zkapacitnění“
společně s předloženou Smlouvou o peněžitém příplatku mimo základní kapitál a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.

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

Stránka
16

