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VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
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Informace z naší školy …..

ŽÁCI S PROJEKTEM „MLÉKO A MY“
Školní rok už je dávno v plném proudu a žáci se pilně učí. Proto je naší
velkou radostí, když jim to učení malinko zpříjemníme. A nebyli bychom to
MY, kdybychom nespojili PŘÍJEMNÉ s UŽITEČNÝM.
V rámci celorepublikové akce „MLÉKO DO ŠKOL“, do které jsou naši žáci
zapojeni, jsme měli také možnost zúčastnit se soutěže „MLÉKO A MY“. Akci
pořádá Laktea o.p.s. – největší dodavatel mléka a mléčných výrobků do škol.
V rámci tohoto projektu jsme se měli zaměřit
z navrhovaných témat. My si jich vybrali hned několik:

na

některý

1. Návštěva farmy s ukázkou dojení.
2. Výroba mléčných produktů (druhy a trendy)
3. Ochutnávka
Projekt byl rozvržen do tří dnů. První den děti navštívily místního farmáře,
kde jim paní Filipová ukázala, jak se správně dojí a pan Idžakovič popovídal
něco o kozách. Všichni nadšeně poslouchali a bedlivě sledovali. Nevadilo ani
pošmourné počasí.
Za pár dnů na to jsme se společně seznámili s některými mléčnými výrobky.
Avšak úkol zněl jasně, my se měli s produkty nejen seznámit, ale i některé
zkusit vyrobit. Naši žáci vyzkoušeli podmáslí, které vzápětí ochutnali a také
máslo a lučinu. Ty nechali „uležet“ do dalšího dne.
Třetí finálový den všichni pohladili své chuťové buňky. Výrobky se zdařily,
tudíž nezbylo než je ochutnat. A jak zněl verdikt našich malých soudců?
„SVAČINA BYLA VÝBORNÁ“. Děti si moc pochutnaly. Možná i díky tomu, že si
svačinku připravily sami. Za odměnu, za skvěle odvedenou práci, dostaly řád
„MLÉKA ZNALCŮ“.
Co z toho vyplynulo. Děti se pobavily a současně se naučily něco nového o
mléku a mléčných výrobcích. O tom jak jsou důležité pro jejich vývoj a hlavně,
že i zdravá mléčná svačinka může být chutná.
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Pro nás se tento projekt zdařil na 1*, ale jak rozhodne porota těch, kteří
soutěž pořádají, se teprve dozvíme.

Dana Ďopanová
Vedoucí školní jídelny
ZŠ a MŠ Petrohrad
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Informace obecního úřadu ………..
VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
20. - 21. ŘÍJNA 2017

V Petrohradě bylo zapsáno 534 voličů. K volbám se z nich dostavilo 285
voličů, tj. 53,37 %. Platných hlasů bylo odevzdáno 281. V tabulce jsou zapsány
hlasy odevzdané volebním stranám, které se dostaly do Poslanecké sněmovny.
Podbořanskem je myšleno 11 obcí a měst, které spadají pod Městský úřad
Podbořany (Blatno, Lubenec, Kryry, Vroutek, Blšany, Podbořany, Krásný Dvůr,
Petrohrad, Podbořanský Rohozec, Očihov, Nepomyšl)
PETROHRAD PODBOŘANSKO

VOLEBNÍ
STRANA

HLASŮ

PROCENTO

HLASŮ

HLASŮ

PROCENTO
HLASŮ

ANO

99

35,23

2714

40,25

SPD

66

23,48

1009

14,96

KSČM

36

12,81

947

14,04

ODS

20

7,11

451

6,68

ČSSD

18

6,40

454

6,73

PIRÁTI

15

5,33

433

6,42

STAN

7

2,49

133

1,97

KDU-ČSL

5

1,77

110

1,63

TOP 09

2

0,71

142

2,10

V Petrohradě obdržely hlasy ze zbývajících volebních stran ještě:
strana zelených (1 hlas), ROZUMNÍ (1 hlas), Strana svob. občanů (2 hlasy),
Blok proti islamismu (1 hlas), SPR – Republik.strana (3 hlasy), Realisté (3
hlasy) a Strana práv občanů (2 hlasy). Další volební strany žádné hlasy
neobdržely.
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Volba Prezidenta ČR
Ve dnech 12.01.2018 a 13.01.2018 proběhne volba Prezidenta ČR,
v rámci těchto voleb mají voliči možnost volit i mimo své bydliště a to na
základě vydaného voličského průkazu. O voličský průkaz si je možno zažádat
na obecním úřadě a to buď písemně ( na písemné žádosti je nutno ověřit
podpis ) či osobně. Žádost se může podat již nyní nejpozději však do
05.01.2018 ( pro písemnou žádosti) a do 10.01.2018 ( pro osobní žádost),
voličské průkazy můžou být vydávány a zasílány nejdříve od 28.12.2017.
Žádost o vydání voličského průkazu bude zveřejněna na internetových
stránkách obce www.petrohrad-obec.cz v sekci úřední deska. Pokud nebude
nový prezident zvolen v prvním kole tak druhé kolo voleb se uskuteční ve
dnech 26.01.2018 a 27.01.2018.

Oprava komunikace Černčice – Mukoděly
Upozorňujeme občany, že by v nejbližších dnech měla proběhnout
oprava asfaltového povrchu v úseku mezi obcemi Černčice (zrcadlo v zatáčce)
směrem na Mukoděly. V listopadových dnech proto může být provoz na této
komunikaci omezen.

Vodní nádrž Kryry na Podvineckém potoce
Obec Petrohrad vyjádřila nesouhlas s navrhovaným umístěním
nádrže a zásahem do infrastruktury obce. Dne 25.10.2017 proběhlo na MěÚ
Kryry jednání, které je součástí „Studie“ a mělo za úkol najít jinou vhodnou
přístupovou trasu do Kryr v případě, že by došlo k realizaci výstavby vodní
nádrže. Variantně nejvhodnější se jevila cesta přes budoucí kruhový objezd
dálnice D6 nad obcí Černčice a přes kopec Klíčovka. V Kryrech by cesta
navazovala v místě současné sklárny. Abstrakt studie bude předložen
k projednání na listopadovém zasedání zastupitelstva, případní zájemci si jej
mohou prohlédnout na obecním úřadě.
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Útržky z historie domů v obci – 23. část

Číslo popisné 143
Dům byl postaven ve staré části Petrohradu roce 1927 Antonínem Gaschem. V
majetku rodiny zůstal i po roce 1945. Roku 1961 přikoupili manželé Antonín
Gasch a Marie Gaschová od československého státu stavební parcelu č. 3/2 se
stodolou.
V roce 1973 přechází dům dědictvím do vlastnictví manželky Antonína Gasche
Marie Gaschové a jejího syna Antonín Gasche ml.. Dědické podíly ostatních
dědiců byly řešeny vyplacením těchto podílů Antonínem Gaschem ml.
Antonín Gasch ml. však zemřel již roku 1974 a nemovitost přešla do
vlastnictví jeho dcery Věry Hubkové.
Dům byl později zakoupen manželi Věrou Kleinovou a Vladimírem Kleinem. Ti
zahájili řadu stavebních úprav. Po rozvodu manželů Kleinových přešla
nemovitost do majetku Věry Kleinové.

Číslo popisné 144
Další z domků postavených ve stavební euforii koncem 20. let minulého století
ve staré části Petrohradu je dům č. p. 144. Jeho stavitelem byl v roce 1928
Josef Worsch ml. Rodina byla po druhé světové válce odsunuta a dům získal
Josef Šváb. Původně zaměstnanec Československé pošty a později včelmistr
Státních lesů. Jeho manželka byla mnoho let školnicí základní školy v
Petrohradě.
Josef Šváb v roce 1957 přistavěl k domu verandu a prádelnu. Dále v roce 1970
byla přistavěna další místnost. Po smrti manželů Švábových zdědil dům jejich
syn Václav Šváb, který po nějaké době dům prodal. Současnou majitelkou je
PhDr. Dagmar Nevolová z Prahy.
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Číslo popisné 145
Malý domek postavený v roce 1928 až na pokraji lesa při cestě vedoucí kolem
zdi zámeckého parku Josefem Pschorem. Dům měl jen obývací kuchyň, předsíň
a malý sklep. Po roce 1945 byl zkonfiskován a zůstal v majetku státu, který ho
pronajímal. V roce 1968 byl pak dům prodán manželům Františkovi a Zdeňce
Macákovým z Kralup nad Vltavou jako rekreační. Ještě téhož roku žádá
František Macák o vystěhování polední nájemkyně domu Boženy Plockové.
V roce 1974 provedli Macákovi úpravu vnějšího vzhledu domku včetně
vybudování balkonu v jednom štítě. Roku 1994 bylo v rámci dědického řízení
po Zdeňce Macákové převedeno vlastnictví domku na Ing. Františka Macáka z
Ostravy a Dagmar Macákovou z Prahy.
V současné době je majitelkou Barbora Hájková z Vejprt.

Číslo popisné 146
Vila postavená u silnice z Petrohradu do Černčic u tehdejší křižovatky se
státní silnicí Praha – Karlovy Vary v roce 1928 německým továrníkem Josefem
Ungerem. Josef Unger byl majitelem cihelny v Černčicích a od roku 1935 i
majitelem mechanizované cihelny v Petrohradě, kterou postavil u zmiňované
státní silnice za obcí směrem k Lubenci.
Na pozemcích kde vila a její zahrada leží bývala poslední tzv. tyčková
chmelnice v naší obci.
Vila byla v roce 1945 zkonfiskována i s cihelnou. Jako národní správce nad
cihelnou včetně vily byl ustanoven Alois Horák z Prahy. V únoru 1948 Alois
Horák emigroval a cihelna byla zestátněna. Vilu převzal MNV Petrohrad jako
zástupce státu. Od té doby je vila užívána obcí Petrohrad. Části vily sloužily
jako stanice SNB, byt pro členy SNB nebo pro zaměstnance státních podniků,
byla zde dočasně i mateřská škola a od roku 1960 zde bylo sídlo MNV
Petrohrad. Po roce 1981 byla vila sídlem občanského výboru Petrohrad ( v té
době byl Petrohrad součástí obce Kryry). V budově byla i obecní knihovna a
pracovaly zde kroužky Osvětové besedy Petrohrad
V roce 1990 po obnovení samostatnosti obce Petrohrad se do vily opět
nastěhoval MNV Petrohrad a po volbách a zániku místních národních výborů
zde začal sídlit obecní úřad.
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Dne 15.12.1991 došlo v budově k požáru a správa obce byla na přechodnou
dobu přestěhována do budovy mateřské školy v blízkosti vily. Po opravě vily se
obecní úřad vrátil do svých prostor.
Na nádvoří vily byla přistavěna ke garáži na auto ještě jedna ve stejném
stavební stylu, aby se zachovala architektonický styl vily a jejího okolí.
Dnes slouží budova jako sídlo Obecního úřadu Petrohrad, jsou v umístěny i
Pošta – Partner, obecní knihovna a kadeřnictví.

Číslo popisné 147 (zbořeno)
Toto popisné číslo měl domek pro zaměstnance mlýna u Finklova rybníka.
Postavil ho v roce 1928 mlynář Josef Lang. Domek stával u cesty vedoucí od
silnice Petrohrad – Černčice ke mlýnu. Po roce 1945, kdy byl konfiskovaný
mlýn a jeho zemědělské hospodářství přidělen Aloisi Křenkovi, připadl dům
jemu. Alois Křenek hospodářství později opustil a vše se stalo majetkem
Státního statku Petrohrad a všechny stavby byly postupně odstraněny. Na
místě, kde stával byla pak vybudována čerpací stanice pro závlahy.

Číslo popisné 148
Rodinný domek v nové části Petrohradu postavil v roce 1928 Antonín Brož. Po
válce byla rodina odsunuta a dům zkonfiskován. Dům pak převzal cestář
Ludvík Benda s manželkou Hertou Bendovou. V roce 1981 převedli manželé
Bendovi dům postupní smlouvou na jednoho ze svých synů Josefa Bendu a jeho
manželku Růženu Bendovou.
Později byl dům prodán manželům Miloslavu Keřkovi a Danuši Keřkové.

Číslo popisné 149
Stavba je ve staré části Petrohradu nad silnicí k Chotěšovu. Jedná se o rodinný
dům postavený v roce 1929 Theresií Hoffmannovou. Dům byl po odsunu velké
části německého obyvatelstva zkonfiskován. Později dům získali manželé
Ladislav Henlín a Marie Henlínová, kteří zde provedli stavební úpravy. Po
smrti Ladislava Henlína přešel dům do vlastnictví jejich dcery Aleny Foldové z
Kralovic.
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Číslo popisné 150 (zbořeno)
Jednalo se nouzový byt. Stával ještě s dalšími v ulici za Pizzerií. Jednalo se o
vyřazený osobní vagon uvnitř upravený k obývání. Postavil si ho zde Martin
Žambourek. Po válce byl odstraněn.
RNDr. Václav Špilar, kronikář obce

Původní návrh stavby domu čp. 144 z roku 1928
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Názory občanů….

Vážení spoluobčané,
tento příspěvek sem rozhodně nedávám, abych se zviditelnila, jak si
někteří z Vás myslí, ale proto že tragédie, která se stala v naší vesnici
mne hluboce zasáhla. Se svolením rodiny mohu uveřejnit články a
informace. Jak jistě každý ví, naše desetiletá Eliška Miková přišla
v jednom týdnu o oba rodiče. Ujala se jí její sestra, pro kterou se také ze
dne na den změnil život naruby. Zkontaktovala jsem se s ní a nabídla ji
pomoc, kterou přijala. Svěřila se, že by pro Elišku uvítala nějaké starší
oblečení. Po uveřejnění na sociální sítí se stalo něco, s čím jsem
nepočítala. Začali mne oslovovat místní obyvatelé, ale i lidé z okolních
vesnic a měst s přáním pomoci. Rozhodla jsem se, že věci shromáždím a
Elišce do Prahy odvezu. Zdali z Vás bude někdo chtít přispět, darovat
nebo pořídit nějakou drobnost, přivezte mi a já osobně předám přímo do
rukou Elišky. Někteří z Vás si mohou říci, co by takové desetileté dívce
udělalo radost? Eliška je velmi inteligentní, skromná, hodná dívka, která
ráda čte, krásně maluje a miluje zvířata. Určitě by nepohrdla knihou,
hygienou, drogérií, Legem, poukazy na obuv, oblečení či do hračkárny.
Myslím, že všichni z nás si uvědomujeme jak složitý a těžký život bude
Eliška mít. Vždyť rázem přišla o rodiče, domov, kamarády, o
bezstarostné dětství. To nejcennější ji nikdo z nás darovat nedokáže, ale
každý z Vás se přičinil o to, aby ten nelehký úděl a začátek nového života
měla příjemnější.
PhDr. Eva Učíková
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Dlabání dýní a pohádkově strašidelný les

Na konci září se v naší vesnici objevily strašidla. Místní
obyvatelé pod záštitou spolku VEEV, z.s a finanční podpory Obce Petrohrad
připravili pro své spoluobčany krásnou akci. Účastníci procházeli podzimní
přírodou a přitom se setkávali se strašidelnými postavami. K vidění byla
například Bílá paní, kat se smrtkou, klauni, naši nestárnoucí čertíci, upíři,
zombice, loupežníci a mnohé další. Trasa byla zakončena na myslivně, kde
každé z 60 dětí obdrželo balíček se sladkostmi. Každý kdo přišel, měl možnost
také ochutnat dýňové dobroty a opéci si vuřty na ohni. Odcházelo se opravdu
za tmy, nikdo se neztratil, nikdo nestrádal a všichni si užili krásný podvečer
s rodinou a kamarády. Dobrovolný vstup, který se vybíral, putuje opět naší
malé onkologické Lynettce. K výtěžku z fotbalového turnaje ji z této akce
připisujeme dalších 1600 Kč, za což jsme opravdu upřímně velmi rádi.
Doprovodnou akcí bylo dlabání dýní, které posloužily jako
světla při strašidelné stezce. Děkujeme všem, kteří přišli, a že Vás nebylo
málo
Zvláštní poděkování bych chtěla vyslovit mládeži, která se
aktivně zapojila do příprav a realizace.

Za spolek VEEV, z.s PhDr. Eva Učíková- předseda spolku
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Obec Petrohrad
Usnesení
z 32.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 16.října 2017

01/32/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně doplnění bodu 3.Organizační záležitosti
02/32/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění části parcely č. 891/1 v k.ú. Petrohrad k výpůjčce

03/32/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Petrohrad a firmou Babybox
pro odložené děti – STATIM, z.s. na částku 2.000,-Kč a pověřuje starostku podpisem

04/32/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí nadačního příspěvku od Ústecké komunitní nadace –
LOGIT s.r.o. zřízenou příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Petrohrad p.o. ve výši 15.000,-Kč
05/32/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření zabezpečovacího systému obce v ceně do 50.000,-Kč
06/32/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o umístění koncového prvku varování č.2017457 a
pověřuje starostku podpisem
07/32/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 7, příloha č. 2 zápisu

RNDr.Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

LUNARIA, měsíčník Obce Petrohrad
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Obec Petrohrad, Petrohrad 146, 439 85
Kontakty: tel./fax : 415 219 020 e-mail: obec.petrohrad@iol.cz
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