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Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 5,- Kč

Milé čtenářky a milí čtenáři,
počátek nového roku nám sice
otevírá cestu do nejbližší
budoucnosti, ale mnohem
častěji, a já to tak obvykle
vnímám, nás spíše nutí
k návratu
do
minulosti.
Myslíme na to, co bylo před
rokem, před pěti či deseti lety,
číslo na konci nového letopočtu
v nás určitě probouzí zvědavost
a touhu jít časem ještě dál –
vrátit se stovky let zpátky a
trochu listovat historií.
Proto jsem si sedla ke knize
Kronika lidstva a hledám
stránky, na nichž datum končí
číslem čtyři. Zjišťuji, že mi
dějiny nic nového nenabízejí –
od samého starověku jen války,
bitvy, příměří, smlouvy a jejich
následné porušování, střídání
panovníků, papežů, vraždy,
loupeže - jedna negativní
událost za druhou. Listuji dál například
v roce
1514
Portugalci jako první Evropané
dosáhli Číny po moři. To je
skutečně něco jiného, ale o sto
let později řemeslníci a
obchodníci
ve
Frankfurtu
vyplenili židovské ghetto a
vyhnali obyvatelstvo z města,
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v roce 1634 byl zavražděn
Valdštejn a v Severním moři
smršť zničila celý ostrov. V roce
1644 je papež Inocent X.
kritizován za to, že podporoval
postup rodinných příslušníků.
K tomu není třeba nic dodávat,
a tak zkouším hledat něco, co
by bylo pro lidstvo posunem ve
vývoji směrem dopředu, rok,
který přinesl zajímavý čin,
událost významnou a hlavně
mimořádnou uprostřed všech
válek, bojů a mocenských
záležitostí.
Zjišťuji, že v roce 1704 vrchní
ředitel
švarcenberského
panství Český Krumlov dostal
dopis, v němž byl upozorněn na
skvělé
možnosti
odbytu
českého skla v Jižní Americe.
V roce 1724 zemřel pedagog
hluchoněmých, lékař, který
vyvinul artikulační metodu pro
děti s tímto postižením. V roce
1774 britský přírodovědec
objevil kyslík. V roce 1814 se
parní pohon začal používat
v dopravě a vzniklo nové
pojmenování
pátého
kontinentu – Nové Holandsko –
Austrálie.

Roku
1834
v britském
koloniálním impériu vešel
v platnost zákon o zákazu
otroctví, za deset let byl poprvé
odeslán telegram a v roce 1854
byla
vybudována
první
železnice přes Alpy. V roce
1894 byla poprvé vyhlášena
mezinárodní
automobilová
soutěž – Paříž – Rouen – Paříž.
A je tu století dvacáté, rok
1914 – Sarajevský atentát, také
otevření
Panamského
průplavu. V roce 1924 se ve
Francii uskutečnily první zimní
olympijské hry a v létě sedmé
letní olympijské hry. Dvacet let
poté
dochází
k vylodění
spojenců v Normandii a v roce
1954 začíná v USA prodej
barevných televizorů.
V Československu je zahájeno
pravidelné vysílání ČST. V roce
1964 Věra Čáslavská přivezla
tři
zlaté
medaile
z olympijských her v Tokiu a o
dvacet let později proběhla
první procházka ve vesmíru
bez bezpečnostního lana. Ve
stejném roce byla udělena
Nobelova cena básníkovi –
Jaroslavu Seifertovi.
V roce 1994 začala vysílat TV
Nova, v roce 2004 byla
založena sociální síť Facebook

a pak opět následuje výčet
katastrofických, teroristických
událostí, střídání prezidentů a
vlád, výbuchy bomb, havárie
letadel a vlaků. Mezitím se
občas
objeví
zmínka
o
Nobelových cenách, o výzkumu
vesmíru nebo o sportovních
úspěších ve fotbale. Novodobé
dějiny
jsou
přesnější,
podrobnější, ale i na ně se lze
dívat z nejrůznějších pozic, a
tak mě v této souvislosti
napadá otázka – proč to
pozitivní, co bychom chtěli
vědět, pochválit a mít z toho
radost,
se
musí
hledat
v záplavě zla, krutosti a
nenávisti? Vždy to tak bylo a
stále to tak je? A co naše
současnost?
Jak
bude
zobrazována a předkládána
těm generacím, které přijdou
po nás? Bude je také děsit
listování historií, budou muset
hledat světlá místa dějin, co se
dočtou o našem roce 2014?
V této chvíli odpověď neznáme,
ale můžeme věřit, že toho
dobrého bude vždy mnohem
více než toho špatného, záleží
na tom, co v minulosti hledáme
a jak se na ni díváme. Musíme
umět správně listovat.
Marie Vránová

VZPOMÍNKY NA DOMOV
V měsíci lednu 2014 měla Obec Petrohrad možnost přivítat
obyvatele Petrohradu, kteří nyní žijí v Domově pro seniory
v Podbořanech. Obec se tak připojila k projektu DpS v Podbořanech
,,Kde domov můj“. Součástí projektu jsou přednášky o dané obci, její
návštěva, možnost shlédnout památky či zajímavosti v obci.

Petrohrad navštívila paní H. Bláhová a pan F. Kail z Bílence spolu
s dalšími klienty a zaměstnanci DpS Podbořany. Na obecním úřadě
pro ně bylo přichystáno přivítání paní starostky J. Dondové a
dlouholetého zastupitele a kronikáře obce pana RNDr. Špilara,
následovalo občerstvení, vyprávění o obci a o tom, jak jejich rodná
vesnice vypadá dnes, a samozřejmě vzpomínky na doby dávno
minulé.
Poté se návštěva přesunula do budovy školy v Černčicích, kde žáci
mateřské i základní školy předvedli krátký kulturní program. Pan Kail
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vzpomínal, jak škola vypadala před osmdesáti lety, kdy ji sám
navštěvoval.
Další, poslední zastávkou, byla Psychiatrická léčebna Petrohrad. Zde
si klienti prohlédli výstavu betlémů v kapli sv. Vavřince, některé
interiéry zámku a přijali pozvání na malé posezení od ředitele
léčebny, pana ing. Henlína.
Klienti DpS Podbořany tak měli možnost strávit v naší vesnici pěkné
dopoledne a na oplátku jsme byli pozváni i my (J.Dondová, RNDr.
Špilar) k návštěvě DpS Podbořany, která proběhla 23. ledna 2014
v příjemném duchu vyprávění, prohlížení fotografií a vzpomínek.
Poděkování patří nejen zaměstnancům DpS Podbořany, paní ředitelce
ing. Marii Henlínové, ale i všem, kteří se dokážou o staré a mnohdy
nemohoucí občany postarat.
Jitka Dondová, starostka
________________________________________________________

Poplatková povinnost pro rok 2014
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 je stanovena poplatková
povinnost pro každého trvale přihlášeného občana v obci či pro majitele
nemovitosti využívané k rekreaci ve výši 1.000,-Kč, přičemž trvale
hlášené osobě je poskytována sleva ve výši 50% poplatku, tj.
poplatek 500,-Kč, a dále tento občan může uplatnit další slevu
poplatku ve výši 10% za snížení objemu pravidelně vyváženého
odpadu oproti roku 2008.
Slevy na poplatku nejsou poskytovány majitelům nemovitostí sloužících
k individuální rekreaci („chalupy“).
Poplatek je splatný vždy k 31. 05. běžného kalendářního roku, pokud
poplatník není schopen v tomto termínu daný poplatek uhradit včas, je
možno na obecním úřadě sepsat splátkový kalendář a tím předejít
navýšení poplatku za včasné neuhrazení. Poplatek může být navýšen
až na trojnásobek poplatkové povinnosti tj. do výše 1500,-Kč za
osobu a rok.
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K dispozici jsou v obci následující vývozy, které lze měnit pouze do
konce měsíce května, tak jak je stanoven termín splatnosti poplatku.
Týdenní vývoz – popelnice 110 l, 120 l, 80 l, 60 l
Čtrnáctidenní vývoz – popelnice 110 l, 120 l, 80 l, 60 l
Kombinovaný vývoz – popelnice 110 l, 120 l, 80 l, 60 l
(zimní období 1.11. – 30. 4. – vývoz každý týden,
letní období 1.5. – 31.10. – vývoz 1 x 14dní)
V případě poškození popelnice se s žádostí o výměnu nádoby obracejte
na obecní úřad, který zajistí výměnu či doplnění nové popelnice,
upozorňujeme však na skutečnost, že již nejsou distribuovány plechové
popelnice, ale pouze plastové popelnice.
Pro rok 2014 nejsou vydávány nové známky na označení sběrových
nádob (popelnic), stále jsou v platnosti původní již vydané.
Vzhledem k tomu, že je nyní topné období, upozorňujeme občany, že
pokud se v popelnicích bude nacházet teplý popel, nebude tato nádoba
vyvezena – je prováděno měření zaměstnanci svozové firmy a na tyto
reklamace vývozu se nepřihlíží. Pokud dojde k situaci, kdy nebyla
popelnice vyvezena, i když v ní nebyl uložen teplý popel, překontrolujte
si prosím, zda je na popelnici vylepena platná známka, občas se stává,
že známka po letech odpadne či je odloupnuta při vývozu, v tomto
případě postačí tuto skutečnost nahlásit na obecní úřad a zaměstnanci
obce vám novou známku na popelnici vylepí.

Poplatek za psa
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 je stanovena poplatková
povinnost pro každého trvale hlášeného občana obce vlastnícího psa.
K poplatkové povinnosti je povinen se každý přihlásit na obecním úřadě,
poplatku podléhá každý pes, který dovrší věku tří měsíců.
Poplatek je stanoven ve výši 40,-Kč za prvního psa a za každého dalšího
psa je poplatek stanoven ve výši 60,-Kč.
Splatnost poplatku je k 31. 5. běžného roku.
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ZÁPIS DO ŠKOLY
Koná se ve středu 5. února od 14,00 - 17,00 hod ve škole.
Zápis je pro děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 a pro
děti, kterým byl při zápisu v roce 2013 povolen odklad školní
docházky. Rodiče přinesou rodný list dítěte a svůj občanský
průkaz.
Škola nabízí výuku anglického jazyka od 1. ročníku, výuku čtení
genetickou metodou, učebnu s interaktivní tabulí, stravování ve
školní jídelně, provoz školní družiny před vyučováním i po něm,
zapojení do školních projektů.

Vánoce ve škole

6/

Kulturní komise Obce Petrohrad
pořádá

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

v sobotu 1. března od 14 hodin
na sále hostince Na Návsi

HRAJE, ZPÍVÁ, TANČÍ
A VŠEMOŽNÝM ZPŮSOBEM BAVÍ
KAREL KARGER
___________________________________________________________________
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OBEC PETROHRAD
POŘÁDÁ

7. OBECNÍ BÁL
pátek 7. března 2014
od 20 hodin

na sále hostince Na Návsi

HRAJE ORCHESTR BONUS VROUTEK
VSTUPNÉ 100, - KČ
PŘEDPRODEJ MÍSTENEK OD 5. BŘEZNA 2014
NA OBECNÍM ÚŘADĚ V PETROHRADĚ
PŘEDTANČENÍ A BOHATÁ TOMBOLA
_____________________________________
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Z kroniky obce …
Vážení čtenáři, začíná další rok a stejně jako v minulých letech si
připomeneme některé historické události, které se staly během
roků, jejichž koncová číslice je shodná s koncovou číslicí letopočtu
2014.
1374 – Z tohoto roku existuje písemný doklad o tom, že synové Petra
z Janovic, zakladatele Petršpurku, Jenz, Jetřich, Purkhard a Petr jsou
držiteli statků v okolí Petršpurku.
1384 – Bílenecký kostel sv. Maří Magdaleny odevzdal českému králi
Václavu IV. desátek na cestu krále do Říma, kde byla plánována jeho
korunovace římským císařem. Cesta se nikdy neuskutečnila.
1404 – Bohuslav Balbín uvádí, že tohoto roku se zasedání práva
zemského účastnil i Jan z Petršpurku.
1474 – Tohoto roku je uváděn Prokop z Černčic jako držitel Petrovic u
Rakovníka.
1504 – Hrad a panství Petršpurk přešel z rukou Jiřího Dětřicha
z Guttenšteina do rukou jeho bratra Wolfa z Guttenšteina. Podle
některých pramenů byl majetek předán Wolfovi z rozhodnutí českého
knížete a krále Vladislava II.
1554 – zemřel Viktoryn z Guttenšteina, poslední majitel panství
Petršpurk z rodu Guttešteinů po meči. Panství převzaly jeho čtyři
svobodné sestry a jediná Viktorynova dcera Anežka. Jedna ze sester,
Zikuna, se provdala o dva roky později za Jaroslava Libšteinského
z Kolowrat a tím panství přešlo do vlastnictví Libšteinských
z Kolowrat.
1654 – Podle berní ruly (soupis majetku kvůli daním) mělo panství
384 selské usedlosti (z toho 95 po třicetileté válce pustých), 64
chalupnických usedlostí (18 pustých), panství tvořilo 24 vesnic a dvě
městečka – Jesenice a Žihle. Celkem mělo asi 1700 obyvatel.
1654 – Černčice měly po třicetileté válce 8 domů, které byly všechny
obydlené. Žilo tu 5 českých a 3 německé rodiny.
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1654 – Bílenec měl v tomto roce 11 selských domů a 2 chalupnické,
dále zde byl panský dvůr. Pět bývalých hospodářství bylo pustých.
Jsou zachována i jména tří rodin, z kterých třicetiletou válku nikdo
nepřežil: rodina Sladkovských, rodina Sovičkovských a rodina
Kaltrnachovských.
1784 – Petršpurské panství bylo, stejně celý Žatecký kraj, odděleno
od pražské diecéze a připojeno k diecézi litoměřické.
1794 – Byla zahájena stavba císařské silnice Praha – Karlovy Vary
(dnes silnice č. 6).
1804 – Ukončena stavba císařské silnice z Prahy do Karlových Varů.
(Kéž by se dnes stavěly hlavní silnice takovým tempem)
1814 – do petrohradské farnosti byl ustanoven nový farář Josef
Schmidt.
1854 – Petrohradské farnosti se ujímá farář Václav Albrecht.
1874- V petrohradské škole (byla jen německá) byla zřízena 3. třída a
zaveden předmět „ruční práce“.
1894 – Po císařské silnici projelo obcí první auto.
1894 – V Černčicích v Šebkově cihelně byla postavena kruhová pec se
šesti komorami a strojovna. Cihly se začaly vyrábět strojově. Továrník
Šebek postavil i byty pro dělníky.
1904 – Dokončena stavba kaple v Černčicích. Kaple stála v ohybu
silnice na Kryry. Stavba trvala 1 rok.
1914 – 26 .7. začala 1. světová válka.
1934 – V našich obcích se začíná projevovat vliv nástupu A. Hitlera
k moci v Německu. Aktivizuje se Henleinova SdP (Sudetendeutsche
Partei – sudetoněmecká strana). Majitel petrohradského panství
Eugen Czernin omezuje počty českých zaměstnanců.
1964 – 7. 6. byla dána do provozu 3 km dlouhá přeložka státní silnice
č. 6 v úseku Bílenec – cihelna Petrohrad. Součástí přeložky bylo
mimoúrovňové křížení silnice č. 6 a železniční trati Plzeň – Žatec.
RNDr. Václav Špilar
kronikář
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Z HISTORIE RODU CZERNINŮ
Původ rodu Czerninů je odvozován dle historiků od prastarého českého
rodu Drslaviců, z něhož se jako první připomíná dne 16. června 1160
Drslav, plzeňský kastelán.
Pavel Koblasa ve stručných dějinách rodu připomíná romantickou
pověst o původu jména.
Předkové Czerninů z Chudenic prý byli krutě pronásledováni, protože si
rozhněvali krále. Jejich sídlo bylo přepadeno a všichni přítomní byli
povražděni. Jen taktak se podařilo chůvě, která opatrovala batole, ho
schovat do komína. Když vrazi zase odjeli, přišli poddaní na hrad a
hlasitě oplakávali panstvo. Vyvolali chůvu a ta vylezla s pacholetem,
které bylo celé od sazí. Tehdy prý zvolali: Aj chuděnec, a jak je černý.
Bůh nám tebe zachovej, abys zůstal provždy zdráv a abys byl někdy
pánem naším milostivým. Přání se splnilo, když se hněv králův utišil. Na
památku se mladý pán nazýval Černínem a sídlu se říkalo Chudenice.
Czerninové jsou tedy velmi starý, čistě český šlechtický rod, původně se
dle rodinné verze psali Cirínové (první zmínka je o nich z roku 1197), a
jejich rodokmen sahá až k Přemyslovcům. Přes pány z Hradce a Slavaty
jsou spřízněni přímo s Karlem IV.
Nejslavnější předek:
Heřman hrabě Czernin z Chudenic řečený fundátor (1576 - 7.3.1651),
diplomat a cestovatel. Byl to právě on, kdo byl v roce 1627 povýšen do
hraběcího stavu, od roku 1644 mají nárok na titul hrabě nebo hraběnka
všichni členové rodu. Patřila mu panství Petrohrad, Kysibl, Nejdek,
Kostomlty, Kost, Mitrovice, Radenín, Chudenice a Jindřichův Hradec. V
letech 1559-97 s Kryštofem Harantem z Polžic podnikli výpravu do
Jeruzaléma a v letech 1616 -18 vedl poselstvo císaře Matyáše k
sultánovi, s kterým sjednal mír na dvacet let. Později bojoval na Bílé hoře
na straně císaře, v době stavovského povstání dlel v emigraci. V letech
1644-45 vedl poselstvo do Turecka, cestu popisuje důkladně ve svých
pamětech. V letech 1644-48 byl nejvyšším sudím dvorským a zemským
a od roku 1650 nejvyšším hofmistrem a komořím.
Rod se v průběhu staletí rozvětvil, některé větve zanikly a příslušníci
nedrahovické větve žijí dodnes a v dějinách Českého království a
podunajské monarchie sehráli velmi důležitou roli. Například Ottokar
Theobald hrabě Czernin, bratr dědy dnešního Theobalda Czernina z
Chudenic se sídlem v Dymokurech, diplomat, byl ministrem zahraničí a v
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roce 1918 vyjednával podmínky mírových smluv. Z nedrahovické větve
se v druhé polovině XVIII. století vyčlenila vinořská větev, která žije
dodnes v Čechách právě na zámku v Dymokurech. Potomci hraběte
Josefa (1842 – 1923) z téže větve žijí v zahraničí.
Hrabě, který byl většinu života šoférem
Děláme si všechno sami: sedlačíme, spravujeme lesy i rybníky, říká
Theobald Czernin.
Být soukromě hospodařícím rolníkem nebo podnikatelem se mi moc
nelíbilo, ale před nedávnem jsem dostal diplom, že jsem sedlák, a to je
řádné řemeslo. Svěřuje se osmašedesátiletý Theobald (česky Děpold),
hrabě (titul platí jen v zahraničí) Czernin z Chudenic (ves se nalézá u
Klatov), kterému v roce 1994 vrátili zámek v Dymokurech u Nymburku,
kde vyrůstal jako malé dítě. Spíš než jako šlechtic a sedlák vypadá jako
fořt: nosí myslivecký obleček a jezdí terénním autem. Víc než na svůj
zámek je hrdý na dvůr, který již zase funguje a uživí rodinu. Spravuje ho
se synem Tomášem, původně stavebním inženýrem.
Ze zámku je ale bohužel pohled na budovy, které patřily Sboru národní
bezpečnosti, dnes v nich hospodaří policie. SNB si ze zahrady odkrojil
část přímo před zámkem. A tam, kde okolo zámku kvetly růže a pnulo
se víno, je po Bezpečnosti nekonečná betonová plocha: také zámek
sloužil SNB jako skladiště. Betonovou krustu nechává pomalu dnešní
majitel bourat a bude ji upravovat do původního stavu podle fotografie z
roku 1937. Interiéry zámku jsou již zreastaurovány včetně vnitřních
maleb ze začátku devatenáctého století, na které se při opravách
narazilo. Několik generací Czerninů o nich nevědělo.
Theobald Josef Maria Rudolf Friedrich hrabě Czernin z Chudenic, který
zámek spravuje dnes, se narodil v roce 1936 v Praze a vychován byl
dvojjazyčně: česky a německy. Maminka byla Maďarka a uměla líp
německy než česky. V době otcova vězení bydlel u příbuzných na
malém zámku v Hlušicích u Bydžova. Po absolvování školy ho dali do
učení na zedničinu (studovat nesměl kvůli původu), absolvoval vojnu a
po ní spolu s otcem pracovali u staveb silnic. „Otec jezdil s válcem a já
se vším možným.“ Czernin starší v roce 1964 emigroval do Rakouska,
kde také v roce 1984 zemřel. Později jezdil pan Czernin mladší jako
šofér se sanitním vozem a jeho manželka, také šlechtického původu,
pracovala jako zdravotní sestra.
(vybráno z internetu)
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Zámek Dymokury

-------------------------------------------------------------

Výsledek - podzimní část IV. třída okres Rakovník
TABULKA

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
13/

Tým
SK Rakovník B
TJ Slabce
FK Kněževes B
So. Petrohrad
So. Ruda
FC PO Olešná B
B. Lubná
TJ Roztoky B
FK Kounov
So. Panoší Újezd
ČL Kolešovice B
M. Hřebečníky
FC Hořesedly

Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
12 9 3 0 55: 12 30
( 12)
12 8 3 1 32: 15 27
( 12)
12 6 5 1 40: 10 23
( 5)
12 7 2 3 35: 16 23
( 2)
12 6 2 4 22: 29 20
( 5)
12 5 1 6 32: 30 16
( -5)
12 5 1 6 22: 22 16
( 1)
12 5 1 6 16: 29 16
( -5)
12 5 0 7 28: 32 15
( -3)
12 3 3 6 29: 43 12
( -6)
12 3 2 7 23: 31 11
(-10)
12 2 2 8 24: 51 8
(-10)
12 1 1 10 13: 51 4
(-11)

Nejlepší střelci
TABULKA STŘELCŮ ke dni 13.01.2014
Jméno
Oddíl
Počet
Halámek Lukáš
So. Petrohrad
13
Krejčí Milan
SK Rakovník B
12
Bendl Jiří
M. Hřebečníky
11
Sochor Petr
So. Petrohrad
10
Polánek Daniel
ČL Kolešovice B
9
Králička Petr
FK Kněževes B
8
Macák Tomáš
TJ Slabce
8
Polcar Bronislav
So. Panoší Újezd
8
Souček Petr
B. Lubná
8

Rozpis zápasů 2014
Kolo
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
19.kolo
20.kolo
21.kolo
22.kolo
23.kolo
24.kolo
25.kolo
26.kolo

Datum
23.3.2014
30.3.2014
5.4.2014
13.4.2014
20.4.2014
27.4.2014
4.5.2014
11.5.2014
18.5.2014
24.5.2014
1.6.2014
8.6.2014

Domácí
FK Kněževes B
Petrohrad
M.Hřebečníky
Petrohrad
ČL.Kolešovice B
Petrohrad
FC PO Ořešná B
Petrohrad
Sokol Ruda
FK Kounov
Petrohrad
FC Hořesedly
VOLNO

Hosté
Petrohrad
Slabce
Petrohrad
B.Lubná
Petrohrad
SK Rakovník B
Petrohrad
Panoší Újezd
Petrohrad
Petrohrad
TJ Roztoky B
Petrohrad

Začátek
10 : 00
13 : 30
10 : 00
13 : 30
13 : 30
13 : 30
17 : 00
13 : 30
17 : 00
10 : 00
13 : 30
14 : 00
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v lednu 2014
Přibylová Jarmila – Petrohrad
Hubka Otto – Petrohrad
Janoušová Věra – Černčice
Pospíšil Jaroslav – Černčice
Valašík Josef – Petrohrad
Ullmann František – Petrohrad
Úmrtí:
Hlavín Václav – Petrohrad



Tolik jsi miloval život a s námi chtěl jsi být, ale osud byl tak krutý a nenechal Tě žít.
Byl nám manželem, tatínkem, synem, bratrem, strejdou a švagrem, jakých málo
bývá, škoda,že zlaté srdce tmavá země již skrývá.
Dne 31.1.2014 to bylo již šest let, co nás po tragické nehodě navždy opustil

JIŘÍ JANOUŠ Z ČERNČIC.
Žije s námi již jen ve vzpomínkách, a proto děkujeme všem, kteří ho měli rádi, ať
vzpomenou s námi.
Rodiče Věra a Václav, manželka Martina, dcery Michaela a Lucie, bratři Petr a Vašek s
rodinami.
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