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Informace z naší školy ……
Jak ve školní družině pracujeme s „chytrým“ stolem
Chytrý stůl jsme získali díky projektu MAP ORP Podbořany, který
realizuje MAS Vladař o.p.s. Valeč. Místní akční skupina (MAS)
spolupracuje na rozvoji venkova a získávání finanční podpory z EU. Jejím
základním cílem je zlepšování kvality života ve venkovských oblastech.
Projekt MAP (místní akční plán) vyhledává a představuje nové pomůcky
a metody práce ve školství. Chytrý stůl máme zapůjčený na devadesát
dní k testování, vlastníkem je MAS Vladař.
A jak vlastně takový chytrý stůl vypadá? Jako úplně normální stůl,
který ovšem nabízí unikátní řešení výměnou pracovní desky. Děti ve
školní družině tak můžou hrát šachy, kreslit křídami nebo fixami, tvořit
z písku. O stůl je veliký zájem, nejvíce ale děti nadchlo kreslení a hry
s pískem. I když kreslit a hrát si
na písku se zdá jako obyčejná věc, toto je něco zajímavějšího, kreativního
a také zábavného.
Věra Sokolová
vychovatelka ŠD
Poznámka: www.zsmspetrohrad.cz/fotogalerie
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Informace obecního úřadu ………..

Uzavření ordinace praktického lékaře - DOVOLENÁ
Praktický lékař MUDr.Radim Šindelář oznamuje, že v termínu od
08.06.2018 do 15.06.2018 a od 09.07.2018 do 13.07.2018 bude ordinace
uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené.

ČEZ - plánovaná odstávka pro obec Petrohrad
- okres Louny , PSČ 43985
13.06.2018 (08:00 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060599870
Petrohrad
1 , 100 , 103 , 105 , 11 , 117 , 118 , 145 , 149 , 173 , 179 , 183 , 28 , 30
, 31 , 32 , 35 , 36 , 37 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 48 , 49 , 51 , 53 , 54 , 56 , 59
, 61 , 62 , 65 , 66 , 68 , 69 , 7 , 72 , 73 , 74 , 75 , 78 , 79 , 80 , 81 , 84 , 85
, 86 , 87 , 88 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99
Třídění odpadů – kompostéry
Na podzim roku 2017 proběhla v obci anketa zjiťující zájem občanů o
možnost likvidace bioodpadů formou pořízení kompostérů. Vzhledem k tomu,
že občané obce projevili velký zájem o kompostéry, začala obec jednat o
pořízení kompostérů prostřednictvím dotačního programu. Zastupitelstvo
Obce Petrohrad odsouhlasilo na svém 36.řádném zasedání dne 12.02.2018
uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Petrohrad a firmou CTS corp., s.r.o.na
podání a vypracování žádosti o dotaci v rámci OPŽP – 3.1 Prevence vzniku
odpadů (výzva č.103), k projektu Pořízení kompostérů – Obec Petrohrad.
V současné době probíhá zpracování žádosti o dotaci a její podání.
V případě úspěšnosti žádosti by kompostéry občané obdrželi v roce 2019.
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Třídění odpadů – kovové odpady
Obec Petrohrad zajistila pro své občany a majitele rekreačních
objektů v obci další možnost třídění odpadů. Jedná se o možnost třídění
kovových odpadů z obalů v domácnostech. Třídění bude probíhat formou
pytlového svozu, tj. jako jsou likvidovány plasty z domácností (žluté pytle ) a
tetrapaky (oranžové pytle ). Pytle na kovové odpady mají barvu šedou a
budou sbírány pracovníky obce vždy první středu v měsíci. Zájemci o třídění
kovového odpadů z obalů si mohou pytle vyzvednout na obecním úřadu nebo v
rámci pravidelného svozu u pracovníků obce.
Likvidace pneumatik
Firma Marius Pedersen a.s., zaslala obci upozornění na stoupající
náklady na likvidace pneumatik a informace o možnosti jiného způsobu
likvidace tohoto nebezpečného odpadu.
V České republice již existuje zpětný odběr pneumatik
prostřednictvím společnosti ELTMA (www.eltma.cz), která má po České
republice zřízena veřejná místa zpětného odběru pneumatik, každý občan má
právo na takovémto veřejném místě pneumatiky odložit a tato veřejná místa
je musí přijmout. Veřejným sběrným místem jsou většinou všechny
pneuservisy.
Nejbližší pneuservisy kam se dají odložit pneumatiky:
Josef Helus Pneuservis
29.srpna 358
441 01 Podbořany

Auto-pneu Karel Zerner
Doupovská 1028
441 01 Podbořany

Tomáš Vopat
Lípová 161
439 88 Blšany

Autoservis Štěpánek
Oráčovská 8
270 33 Jesenice u Rakovníka

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2018
Opakovaně upozorňuejem na splatnost poplatku za likvidaci komunálního
odpadu pro rok 2018 do konce května tohoto roku. Neplatiči budou
upozorněni v průběhu měsíce června na nedoplatek a následně jim bude
vyměřen platebním výměrem. Nedoplatek může být navýšen na trojnásobek.
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Z kroniky obce …
Útržky z historie domů v obci – 29. část

Doplnění z minulého čísla
Číslo popisné 177 (zbořené)
Domek postaven před rokem 1936 Adolfem Haasem a jeho manželkou Klárou
Haasovou. Po roce 1945 byl dům zkonfiskován československým státem. V
roce 1956 byl na opuštěný a zchátralý dům vydán souhlas úřadů ke zbourání.
Dům později přikoupil ke svému domu čp. 179 Karel Machulda a provedl i
jeho demolici.
Číslo popisné 179
Dům byl postaven ve staré části Petrohradu v roce 1933 Josefem Frankem a
jeho manželkou Terezií Frankovou. Po odsunu většiny německého
obyvatelstva po 2. světové válce byl dům zkonfiskován československým
státem. V roce 1961 byl dům koupen Karlem Machuldou a jeho manželkou
Marií Machuldovou. Vyřízení prodeje domu se táhlo od roku 1956.
V roce 1957 byl dán souhlas k postavení hospodářského domku. Karel
Machulda přikoupil v roce 1961 ke svému domu i zchátralé domy v sousedství
č. p. 177 a č. p. 182 a provedl demolici obou těchto domů.
Po smrti manželů Machuldových přešla nemovitost do vlastnictví jejich dcery,
která zde pak bydlela. Posléze od ní dům koupili současní majitelé Jan Syma a
Venuše Symová z Kadaně.

Číslo popisné 180
Vilka s garáží postavena v roce 1934 ve staré části Petrohradu v sousedství
budovy správy černínských lesů. Objekt postavil jeden z místních lékařů MUDr.
Franz Petermann. V 1. patře bývala čekárna pro pacienty, místnost pro
zdravotní sestru a velká ordinační místnost propojená s koupelnou. V přízemí
byl byt lékaře.
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Po odsunu německého obyvatelstva byla vilka zkonfiskována československým
státem a předána do majetku Lesního závodu jako byt pro zaměstnance.
V roce 1964 byla stavebně upravena a rozšířena malá hospodářská budova v
zahradě.
Po roce 1989 sloužila vilka zase k pronájmu bytů. V nedávné době byla vila
prodána Daně Maternové z Hostivice.
Číslo popisné 181
Vilka v nové části Petrohradu byla postavena u silnice z Petrohradu do
Černčic v roce 1934. Stavbu započal Martin Žambourek. Pro nedostatek peněz
na dostavbu prodal rozestavěný dům německému občanu J. Sächerovi. V roce
1945 po odsunu většiny německého obyvatelstva získal dům příslušník SNB
Josef Havel. Rodina Havlových zde žila řadu let.
Po smrti Josefa Havla a posléze i jeho manželky Růženy Havlové byl dům
získán Státním statkem jako byt pro své zaměstnance. Dalšími majiteli byli
manželé Stanislav Vinš a Dana Vinšová, kteří dům dostali jako náhradu za
zbořený statek v Černčicích v rámci restituce po roce 1989. Ti v devadesátých
letech minulého století postavili u domu dvougaráž.
Vinšovi se odstěhovali z obce a dům koupil Josef Beneš. Později byl dům opět
prodán, a to současným majitelům Karlu Brožovi a Evě Urbanové. Noví
majitelé provedli řadu stavebních úprav včetně výměny střechy a generální
opravy fasády domu.

Číslo popisné 182 (zbořeno)
Domek ve staré části Petrohradu postavil před rokem 1936 Josef Worsch s
manželkou Marií Worschovou. Po odsunu větší části německého obyvatelstva
v roce 1945 byl dům jako mnoho dalších zkonfiskován a nebyl pak užíván. V
padesátých letech minulého století byl určen k demolici. Později ho koupil
Karel Machulda a provedl demolici. Dům stával v blízkosti domu čp. 179. Jeho
popisné číslo „zdědil“ bytový dům u nádraží v Petrohradě.
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Číslo popisné 182 (současné)
Bytový dům, který byl v letech 1962-1963 postaven za státní peníze MNV v
Petrohradě pro zaměstnance místních podniků. Po roce 1989 přešlo
vlastnictví domů na Obec Petrohrad. V domě je 6 bytů a dnes je majetkem
sdružení nájemníků, kteří si po roce 1990 byty od Obce Petrohrad postupně
zakoupili.

Číslo popisné 183
Postaveno po roce 1933 pro slečnu Johannu Worschovou na pokraji lesa nad
Petrohradem. V roce 1936 byl dům zapsán v pozemkové knize jako majetek
manželů Karla Worsche a Marie Worschové. Po válce byl dům zkonfiskován a
získala ho rodina Lonkova. V roce 1961 byla celá nemovitost postupní
smlouvou mezi paní Annou Lonkovou převedena na syna manželů Lonkových
Karla Lonka. Následující rok provedl Karel Lonk přístavbu jedné místnosti k
původnímu domu. Další stavbou, kterou Karel Lonk provedl, byla přestavba
malé hospodářské budovy na garáž pro osobní auto. Stavba byla kolaudována
roku 1993.
Po smrti Karla Lonka byl dům dědici prodán současnému majiteli Václavu
Zetkovi.

Číslo popisné 184
Dům je součástí bývalého černínského velkostatku v Petrohradě, který je jako
celek národní nemovitou památkou. Byl postaven v roce 1934 pro
zaměstnance velkostatku a dnes není obydlen. Majitelem domu je Státní
pozemkový úřad.

Číslo popisné 185
Dům je součástí bývalého černínského velkostatku v Petrohradě, který je jako
celek národní nemovitou památkou. Byl postaven v roce 1934 pro
zaměstnance velkostatku a dnes není obydlen. Majitelem domu je Státní
pozemkový úřad.
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Číslo popisné 186
Dům byl v roce 1935 postaven v nové části Petrohradu v blízkosti státní silnice
č.6. Majitelem domu byl Josef Diezl, který padl jako voják wehrmachtu ve
válce na bojišti v Sovětském svazu. Po válce a po odsunu německého
obyvatelstva zde žila vdova Terezie Churavá se synem Františkem Churavým.
V roce 1961 odkoupil František Churavý dům od státu do svého vlastnictví a v
následujících letech zde provedl stavební úpravy a zřídil studnu.
Dům byl později prodán manželům Janu Hedlovi a Olze Hedlové z Prahy. Dům
byl v roce 2004 postupní smlouvou převeden do majetku jejich vnučky
Karolíny Hedlové, která vlastní a obývá dům dosud.

RNDr. Václav Špilar, kronikář obce
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Obec Petrohrad přeje všem dětem příjemné prožití
DNE DĚTÍ.
Oslava proběhne v rámci akce

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
Která se uskuteční dne 23.06.2018 od 13,30 hod.
Na hřišti TJ Sokol Petrohrad
Kde budou pro děti připraveny hry o ceny
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Obec Petrohrad

Usnesení

z 39.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 14.května 2018
01/39/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření bodu 2 Základní
škola a mateřská škola Petrohrad p.o. a bodu 10.Organizační záležitosti
02/39/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje přerušení provozu Základní školy a mateřské školy
Petrohrad p.o. a to mateřské školy a školní družiny v době od 09.07.2018 do
26.08.2018.
03/39/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2017 účetní jednotky Základní
škola a mateřská škola Petrohrad p.o. bez výhrad
04/39/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2017 účetní jednotky Obec
Petrohrad bez výhrad
05/39/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Petrohrad za rok 2017 bez
výhrad

06/39/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje vstup Obce Petrohrad do Platformy proti jadernému
uložišti
07/39/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
mezi Obcí Petrohrad a firmou Asekol a.s.
08/39/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování hostingových služeb číslo
INS00195/1 mezi Obcí Petrohrad a firmou Alis spol.s r.o.
09/39/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu č. 393/2018 mezi Obcí Petrohrad a
Povodím Ohře, státní podnik
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10/39/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a Smlouvu o právu provést stavbu
č. IZ-12-4000538/V/P001 mezi Obcí Petrohrad a ČEZ Distribuce a.s.

11/39/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytování služeb na zajištění činnosti
pověřence pro ochranu osobních údajů mezi Obcí Petrohrad a MAS Vladař o.p.s.

12/39/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování stavby Výklenková kaple Bílenec ze
svých zdrojů z rozpočtu obce.

13/39/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování stavby chodníku proti obecnímu
úřadu ze svých zdrojů z rozpočtu obce.

14/39/2018 Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Zámeckému spolku
Krásný Dvůr z.s. na pořádání akce Jablečný den 2018
15/39/2018

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na Linku Bezpečí

16/39/2018

Zastupitelstvo obce neschvaluje úpravu vedení sítě elektronických komunikací v Obci
Petrohrad dle návrhu ze dne 14.05.2018

17/39/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5, které je přílohou č.2 zápisu

RNDr.Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

LUNARIA, měsíčník Obce Petrohrad
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Stránka
12

