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Informace z naší školy …..
Začátek školního roku 2017/18
V pondělí 4. září se osiřelé nádvoří školy v Petrohradě zaplnilo
dětmi, žáky, rodiči a prarodiči – všichni přišli uvítat nový školní rok.
Slunce tento den také hřálo jako připomínka právě končících
prázdnin. Ztichlé nádvoří opět ožilo, vyprávění zážitků z prázdnin
ukončil zvuk školního zvonku. Všechny přítomné přivítala ředitelka
školy a starostka obce. Nejvýznamnější prázdninovou událostí pro
petrohradskou školu bylo vítězství našich kuchařek v celostátní
soutěži O nejlepší školní oběd. Proto začátek školního roku patřil
právě jim. Za reprezentaci školy, velmi chutné obědy a svačinky a
chuť vařit zdravěji obdržely kytici a dar z rukou starostky a trička
s připomínkou vítězství od zaměstnanců školy. Ocenění si opravdu
zasloužily. Dnešek byl významný pro děti, které nastoupily poprvé
do mateřské školy. Jako připomínku obdržely Lego tašku s dárkem a
kvízem od společnosti Sun Ce Trading Prague s.r.o. (tašku obdržely
všechny děti, neboť máme malý počet dětí). První školní den je velká
událost pro prvňáčky – končí doba her a začíná doba povinností. Na
tento den si jistě vzpomenou při prohlížení a četbě knihy a
pamětního listu. Ve třídě, kam odešli se svou paní učitelkou, na ně
čekaly další školní pomůcky a taška s dárky z Krajského úřadu,
Laktea, o.p.s. věnovala žákům z projektu Ovoce do škol svačinový
box, mléko a hračku z lega. Sladkou tečkou za prvním dnem byla
Stonožka – roláda od paní starostky. Děkujeme. Věřím, že do naší
školičky chodí děti rády, tak jim přeji úspěšný školní rok.

Ivana Hůrková, ředitelka školy
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Soutěž o nejlepší školní oběd
Kuchařky naší školy se v letošním roce vůbec poprvé přihlásily do
soutěže o nejlepší školní oběd, kterou vypsala firma Makro Akademie.
Smyslem soutěže je ukázat, že školní stravování je zásadním a účinným
prostředkem v boji proti dětské obezitě. Školní jídelny zde mají možnost
ukázat široké veřejnosti své umění jak uvařit zdravé jídlo tak, aby bylo u dětí
oblíbené.
Do soutěže se přihlásily naše kuchařky s následujícím menu: jarní
zeleninová polévka s bramborem, hovězí závitky s řapíkatým celerem a mrkví,
tvarohový dezert s borůvkami bez mouky.

Není již žádnou tajnou věcí, že naše kuchařky vyhrály se svým menu
v soutěži první místo. Za jejich aktivní přístup ke zlepšování stravovacích
návyků našich dětí jim patří obrovské poděkování. Z pohledu laika vše vypadá
jednoduše, vždyť mají kuchařky k ruce recepty, ale jen příprava menu zabere
spousty času, musí se dbát, aby bylo menu vyvážené a hlavně pro děti lákavé a
chutné, nelze ani pominout dodržování norem pro děti, které jsou různé pro
jednotlivé věkové kategorie.
Lenko Bláhová a Dano Ďopanová, přijměte ještě jednou velkou gratulaci
k obrovskému úspěchu a přejeme Vám spousty dalších .
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Informace obecního úřadu ………..

Pošta Partner

Umístění:

Obecní úřad Petrohrad
Petrohrad čp. 146
439 85 Petrohrad
Telefon:
415 219 020
Od 01.10.2017 415 219 025
Otevírací doba:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

12,00 hod. – 16,00 hod.
08,00 hod. – 12,00 hod.
12,00 hod. – 16,00 hod.
08,00 hod. – 12,00 hod.
08,00 hod. – 12,00 hod.

Služby:
-

Podání a vyzvednutí listovních zásilek
Podání a vyzvednutí balíkových zásilek
Podání a vyzvednutí poštovních poukázek
Nabíjení mobilních telefonů ( T-Mobile, O2, Vodafon )
Prodej poštovního zboží ( poštovní známky, kolky, obalový materiál)
Služby Poštovní spořitelny , vkladní knížky
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Studie proveditelnosti vodní nádrže Kryry na
Podvineckém potoce
Starostka obce a místostarosta obce byli dne 24.07.2017 seznámeni
zástupcem Povodí Ohře, s.p. se záměrem Ministerstva zemědělství ČR a
Ministerstva životního prostředí ČR s plánem na vybudování vodní nádrže
Kryry na Podvineckém potoce. Plán vybudování vodní nádrže vychází ze
zpracovaného plánu území chráněných pro akumulaci povrchových vod
ministerstvy. Studii proveditelnosti zpracovávají firmy ENVISYSTEM s.r.o.,
Sweco Hydroprojekt a.s. a Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Vodní nádrž
by měla být umístěna v lokalitě mezi městem Kryry a Obcí Petrohrad.
Záměrem stavby je akumulace povrchové vody včetně vytvoření
zásobního objemu vody určeného pro závlahy v zemědělství a protipovodňové
ochrany území. Investorem akce a správcem toku je Povodí Ohře, státní
podnik. Ministerstva se tímto krokem snaží reagovat na dopady klimatických
změn v dlouhodobém výhledu. Naše lokalita se nachází mezi dalšími 64
vytypovanými územími. Plánovaná vodní nádrž by měla mít objem v
maximální variantě zhruba 7,7 mil.m3 vody. Hráz nádrže by byla v místech
pod cihelnou Kryry a její konec by dosahoval až na louku pod hrází Finklova
rybníka.
Zastupitelé Obce Petrohrad byli se studií seznámeni na 31.řádném
zasedání dne 18.09.2017. Obec Petrohrad se záměrem vybudování navržené
vodní nádrže Kryry nesouhlasí a to hlavně vzhledem k tomu, že by při
realizaci stavby došlo k částečnému zatopení přístupové cesty mezi obcí
Černčice a městem Kryry což by znemožnilo dopravu dětem do škol v okolních
obcích či občanům dostupnost lékařské péče, dalším negativem stavby je
plánované zatopení pietního místa a to pohřebiště v obci Černčice, další
zatopenou stavbou by měla být i čistírna odpadních vod, několik obyvatel obce
by dále mohlo přijít o své nemovitosti a velkou část pozemků, narhovaná
stavba dokonce zasahuje i do plánované stavby silnice D6
V současné době je zpracovávána studie, nejde prozatím o realizaci
stavby, nyní je nutno aby se ke studii vyjádřili vlastníci pozemků. O dalším
průběhu akce bude obec své občany průběžně informovat.
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Z kroniky obce …

Útržky z historie domů v obci – 22. část
Všechny domy v tomto pokračování „Útržků....“ byly postaveny na parcelách,
které obec Petrohrad po pozemkové reformě v polovině 20. let minulého
století určila pro zástavbu rodinnými domy a vilkami v prostoru napravo od
cesty, která vedla z Petrohradu kolem lesní správy černínských lesů přes
Bažantnici až do Bílence. Postupně zde vznikla „čtvrť“ jejíž půdorys je
rozdělen ulicemi, jejichž osy svírají pravé úhly.

Číslo popisné 135
Ve staré části Petrohradu byl dům postaven po roce 1927 doktorem
Ferdinandem Gassauerem. Atypicky zastřešený dům projektoval Ing. Franz
Müller z Maštova. V roce 1945 byl dům zkonfiskován a byl dán k dispozici
Lesnímu závodu Petrohrad pro ubytování svých zaměstnanců. Po roce 1989
byl dům zprivatizován a později ho od nových majitelů koupili manželé Hůrka
Ladislav a Hůrková Ivana, kteří v domě bydlí dodnes.

Číslo popisné 136
Dům byl ve staré části Petrohradu u cesty z obce k budově lesní správy
postaven roku 1928 podle plánu Heinricha Ranka z Pšovlk u Rakovníka.
Majitelem nového domu byl řídící učitel petrohradské německé školy Josef
Scheiner
Po druhé světové válce byl dům zkonfiskován a byl přidělen řediteli
petrohradské školy Janu Mickovi. Jan Micka se později oženil a žil zde se svojí
rodinou. Byl nejen ředitelem školy, ale i správcem Osvětové besedy Petrohrad.
Bohužel zemřel po těžké nemoci ještě mladý. Jeho manželka Alena Micková
(učitelka ve škole) se s nezletilými dětmi po nějakém čase odstěhovala do
Rakovníka. Dům prodala rodině Harvánkových.
V roce 1971 získal Josef Harvánek stavební povolení na postavení garáže pro
osobní automobil. Josef Harvánek zemřel v listopadu 1973 celou nemovitost
zdědila jeho manželka Helena Harvánková.
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Paní Harvánková prodala dům v roce 1976 manželům Františku a Marii
Mackovým jimž dům náleží dosud. Mackovi provedli stavební úpravu a
přístavbu domu.

Číslo popisné 137
Dům v sousedství domu č. p. 136 nechali postavit manželé Adolf Klamert a
Hedviga Klamertová. K domu nechali přistavět nízkou hospodářskou budovu v
níž byly stáje pro malá hospodářská zvířata, sklad paliva a prádelna. Adolf
Klamert byl elektrikářem. Stavby byly provedeny stejně jako u domu č. p. 136
podle plánů Heinricha Ranka z Pšovlk u Rakovníka. Podle záznamu v kronice
obce Petrohrad, těsně před koncem války, 8. května 1945, otrávil Adolf
Klamert svoji manželku a sám se oběsil. Manželka byla lékařem zachráněna.
Konfiskovaný majetek převzal po válce Jiří Kunc s manželkou Milenou
Kuncovou. Po smrti Mileny Kuncové v roce 1972 přešel po dohodě dědiců její
majetkový podíl na syna Petra Kunce. Obdobná situace nastala po smrti
Petrova otce Jiřího Kunce v roce 1988. Petr Kunc provedl v 90. letech
minulého století přístavbu domu a řadu stavebních úprav a je dosud
majitelem domu.

Číslo popisné 138
Vilka byla postavena Antonem Scheinerem v roce 1928. Při odsunu většiny
německého obyvatelstva po druhé světové válce byl dům zkonfiskován a
předán Lesnímu závodu Petrohrad. Správa státních lesů využívala dům k
bydlení svých zaměstnanců. Po reorganizaci státních lesů po roce 1990 byl
dům dán do prodeje.
V současné době je dům vlastní manželé ing. Geissel Igor a MUDr. Geisselová
Iveta.

Číslo popisné 139
Obytný dům postaven roku 1928, jak je uvedeno v záznamech, pro slečnu
učitelku Marii Kralovou. (Marie Kral). Po 2.světové válce byl dům
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zkonfiskován československým státem a předán jako několik domů v blízkosti
sídla Lesního závodu Petrohrad do správy tohoto závodu a desítky let byl
využíván jako byt pro zaměstnance. Po poslední reorganizaci státních lesů byl
dům prodán. Současnými majiteli jsou manželé Mestek Miloslav a Mesteková
Hana.

Číslo popisné 140
Postavil v roce 1928 Anton Kutscher, zahradník podle plánu vyhotoveného
kryrským zednickým mistrem Franzem Scheibertem. Současně s domem byla
postavena samostatná hospodářská budova v níž byla stáj pro malá
hospodářská zvířata, kolna a v patře skladový prostor se skoseným stropem.
Dům byl podobně jako domy č. p.139 a č.p. 138 po válce zkonfiskován a sloužil
jako byt pro zaměstnance správy státních lesů a pak prodán. V současné době
jsou majitelkami domu Höbeltová Klára a Mgr. Höbeltová Zuzana.

Číslo popisné 141
Dům postavil v roce 1928 německý občan zedník Josef Jünger. Plán domu
vyhotovila “Projekční kancelář Ing. Franz Müller“ z Maštova. Po válce byla
rodina jako antifašistická vyňata z odsunu. Josef Jünger však požádal v roce
1946 o vystěhování do Německa. Plnou moc na nakládání se svým majetkem
vystavil Antonínu Vopatovi z Petrohradu č. p. 107. Majetek byl pak od Jüngera
byl převzat a svěřen A. Vopatovi zástupcem Místní správní komise Tomášem
Archmannem.
Dům byl Antonínem Vopatem v roce 1961 prodán manželům Františkovi
Hahnovi a Věře Hahnové z Černčic.
Po smrti Františka Hahna v roce 1968 zdědila jeho podíl na domu manželka
Věra Hahnová. Roku 1977 umřela i paní Věra Hahnová. Dohodou dědiců
převzaly dům dcery Marie Kulchovová a Helena Ritterová, které ho později
prodaly Radimu Bendovi. Radim Benda provedl stavební úpravy a v domě
dnes žije se svojí rodinou.
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Číslo popisné 142
Dům nechal postavit Johann Bernaschek v roce 1928. Po druhé světové válce
byla stavba zkonfiskována, přešla na manžele Josefa Hůlu a Boženu Hůlovou.
V roce 1961 přistavěl J. Hůla verandu, koupelnu a spíž. V roce 1972 pak byla u
domu postavena garáž pro osobní auto. Po úmrtí manželů Hůlových zdědila
dům jejich dcera Eva Wagnerová.
Dnes, po smrti Evy Wagnerové, je dům majetkem jejího manžela Františka
Wagnera a syna Františka Wagnera ml.
RNDr. Václav Špilar, kronikář obce

Původní návrh stavby domu čp. 139 v Petrohradě
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Názory občanů …..

Sobotní odpoledne 26.08.2017 nám počasí přálo
na akci PYROKROS. Příjemná procházka Hájem Petra Bezruče a 12
zajímavých stanovišť s úkoly. Po splnění trasy a návratu
k hasičárně, dostaly děti dárkové balíčky,mufiny, které pekla paní
Škopková a možnost opéct si vuřty. Psí agility nám představila
rodina Šáchova a trasu pro pejsky si s nadšením vyzkoušely i naše
ratolesti. Hledání pokladu s dobrotami děti neodradilo ani ožehnutí
od kopřiv. Na závěr děti s nadšením uvítaly osvěžení z hasičských
stříkaček. Děkujeme SDH,obci Petrohrad a všem, kteří se na této
akci podíleli.
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Velké poděkování spolku VEEV - Mgr.Evě Učíkové a
jejím kolegyním za pořádání příměstského tábora v době letních
prázdnin. Již druhý rok tento tábor vyřešil zaměstnaným rodičům
nelehký úkol – kam s dětmi? Tábor plný zábavných i naučných
aktivit byl letos obohacen o noční bojovku s přespáním ve škole. Děti
byly opět nadšené. Budeme se těšit na příští rok.
Alena Habrová
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Obec Petrohrad
Usnesení
z 31.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 18.září 2017

01/31/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně doplnění bodu 5.Organizační
záležitosti

02/31/2017

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce vypsáním poptávkového řízení na akci: Petrohrad,
Černčice - Odstranění zápachu z kanalizace – I.fáze

03/31/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě mezi Obcí
Petrohrad a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. a pověřuje starostku podpisem

04/31/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 5, příloha č. 2 zápisu

05/31/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 6, příloha č. 3 zápisu

06/31/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje Prohlášení Obce Petrohrad o silniční vegetaci v průjezdním úseku
D6
07/31/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje Odpisový plán ZŠ a MŠ Petrohrad p.o. pro rok 2017

08/31/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti zastupitelů
obce – OS 8, s pojišťovnou Koooperativa, a.s.

09/31/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 k pojistné smlouvě č. 8603137412, s pojišťovnou
Koooperativa, a.s.

10/31/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje výpověď pojistné smlouvy č. 4001427 s D.A.S.

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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