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

Milí čtenáři Lunarie,
Jak jste se dočetli v minulém čísle, paní Vránová
ukončila redaktorství našeho časopisu. Lunaria však bude vycházet
dál a to přímo z obecního úřadu. Stejně jako dřív shromáždíme do
našeho časopisu aktuální informace o dění v obci, ve škole, dozvíte
se něco z kroniky od pana RNDr.Václava Špilara a samozřejmě zde
necháme prostor pro Vaše názory, podněty či komentáře.
Věřím, že zde každý najde to co očekává.
V případě, že budete mít nějaký podnět pro článek, neváhejte nás
kontaktovat
na
známé
internetové
adrese
–
lunaria.petrohrad@seznam.cz
případně
na
adrese
–
obec.petrohrad@iol.cz, ou@petrohrad-obec.cz .

Vážení spoluobčané, čtenáři Lunarie !
O tom, jak se volilo v Petrohradě jste se dočetli v minulém vydání
Lunarie.
Dovolte mi tímto způsobem poděkovat nejen všem občanům, kteří
mě podpořili svým členstvím na kandidátkách volebních stran
Nezávislí pro obec I.,II.,III. a Hasiči,
ale i těm, kteří k volbám došli, a pro následující čtyřleté období
vybrali nové zastupitele.
Stojíme na počátku čtyřletého období a tak věřím, že se nové
zastupitelstvo dokáže semknout v jednotné uskupení, které bude
skutečně bojovat za dobro našich obcí.
Jitka Dondová, starostka

Z kroniky obce …
OZVĚNY 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
Vážení čtenáři, letos uplynulo 100 let od vzniku válečného konfliktu, který později získal
označení 1. světová válka. Válka poznamenala i obce Petrohrad, Černčice a Bílenec. Je nutno
připomenout, že obce byly tehdy součástí Rakouska – Uherska, které válku, vyhlášením války Srbsku,
započalo. V rakouských plucích bojovali i tisíce mobilizovaných vojáků z Čech a Moravy a mezi nimi i
vojáci z našich obcí. Mnoho jich válku nepřežilo. Padlým a zemřelým na následky válečných útrap byly
po skončení války stavěny pomníky. Takové pomníky byly i v našich obcích. Na všech třech byl text
v německém jazyce, protože Petrohrad (Petersburg), Černčice (Tschentschitz) i Bílenec (Willenz) měly
převážně německé obyvatelstvo. Valná většina padlých byli tedy občané německé národnosti. Pokud
se jednalo o vojáky české národnosti, je jejich příjmení psáno česky (Petrohrad) nebo je celé přepsáno
německým pravopisem (v Černčicích) jak to bylo za dob Rakouska – Uherska i v úředních záznamech
zvykem.
Po delším pátrání a hledání se mi podařilo dát dohromady jména těch vojáků z Petrohradu,
Černčic a Bílence, kteří padli, zemřeli na následky zranění či zůstali tzv. nezvěstní. V následujícím
popisu pomníků uvádím jména a příjmení vojáků v původním znění. Místa, kde padli nebo zemřeli, jsou
uváděna v českém přepisu, pokud existuje. Rovněž hodnosti, pokud jsou uvedeny, jsou psány
v českém přepisu stejně jako doprovodný německý text na pomnících.
PETROHRAD
Pomník v Petrohradě se dosud částečně zachoval. Má podobu malé výklenkové kaple a stojí
v parku před petrohradským hřbitovem. Nad výklenkem je nápis „Unsere Helden 1914 -1918“ (Naši
hrdinové 1914 -1918). Ve výklenku byla původně socha Panny Marie, ta byla v letech po 2.světové
válce vandalsky zničena a stejný osud postihl již před tím černou skleněnou tabuli s vyrytými jmény a
dalšími údaji vojáků. Dnes je socha Panny Marie nahrazena reliéfovou dřevořezbou postavy Panny
Marie (autor Petr Kunc).
ČESTNÁ DESKA PADLÝM NEBO ZEMŘELÝM NA VÁLEČNÉ ÚTRAPY VE SVĚTOVÉ VÁLCE
Josef Schlick
Anton Schwammberger

15.10.1914

Halič

1915

Halič

Hermann Saffert

23.3.1915

Karpaty

Franz Schimandl

14.4.1915

Halič

Anton Feigl

26.6.1915

Halič

Josef Frisch

8.7.1915

Itálie

Anton Worsch

19.9.1915

Halič

Wenzel Mlčoch

18.5.1915

Itálie (Václav Mlčoch)

Anton Sperk

3.2.1917

Halič

Franz Grund

10.1.1918

Itálie

Karl Grund

3.6.1918

Itálie

Josef Lifka

1916

Budapešť

Eduard Pschor

1916

Esseg (Osiek- Bosna)

Anton Hermann

9.1.1917

Vídeň

Johann Haas

27.2.1918

Itálie

Anton Weinert

12.4.1918

Sillein (Žilina – Slovensko)

Teodor Lifka

15.9.1918

Halič

Alois Worofka

1918

Rusko

Sigmund Laurich

1918

Žatec

Anton Schramm

1914

Lublin

Anton Uttner

1914

Lublin

Zemřelí:

Nezvěstní:

ČERNČICE
Černčický pomník je jako jediný zcela zachován a nebyl ani poničen, je součástí Děkovného
kříže uprostřed hřbitova v Černčicích
NA VĚČNOU PAMÁTKU NAŠIM HRDINŮM !
Padlí:
Franz Ploner

1915

Josef Nesbeda

Franz Precht

1915

J. Schrottenbaum

1915

Franz Churawy (Fr. Churavý)

1915

Franz Stark

1916

Franz Kuchta

1915

R.Schrottenbaum

1917

1917

Karl Ploner

1918

Franz Mach

1918

Karl Eismann

1920

Josef Leistner

1919

Johann Fischer

Franz Lenk

(Fr. Kuchta)

1915

Zemřelí:

1923

Eduard Herzog

1919

BÍLENEC
Bílenecký pomník prodělal od doby svého vzniku mnoho změn, měnil se v pomník různých
historických událostí a dnes z něho zůstal jen nosný kámen stojící v blízkosti autobusové zastávky na
bílenecké návsi. Na obrázku z ilustrací Bílenecké kroniky je podoba pomníku v Bílenci z doby po roce
1920. Text na pomníku a další poznámky budou v pokračování v dalším čísle Lunarie.

RNDr. Václav Špilar,
kronikář

Informace z naší školy …….
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Děti ze školní družiny ZŠ Petrohrad velice rády tvoří, kreslí, a
proto když slyšely o výtvarné soutěži, ihned byly rozhodnuty se
zapojit. Dům dětí a mládeže v Podbořanech vyhlásil v měsíci říjen
dvě výtvarné soutěže, kterých se zúčastnilo 15 dětí z naší školy.
První soutěž byla na téma „Microcosmos“ - svět fascinující stvoření
z říše hmyzu, zde vznikaly opravdu krásné obrázky, protože v nich
děti velice dobře uplatnily svoji fantazii. Druhá soutěž byla na téma
„Kde domov můj“, v ní ztvárnily širokou oblast svého domova Pražský hrad a stráž, mapu a vlajku České republiky, svůj dům nebo
pokojík, přírodu či hřiště.

Všechny děti se nemohly dočkat vyhlášení výsledků, které bylo velice
radostné.
V první soutěži na téma „Microcosmos“ získala naše škola dvě místa:
1. místo Lucie Ďopanová
2. místo Sabina Kováčová
Ve druhé soutěži na téma „Kde domov můj“ získala naše škola jedno
místo:
3. místo Viktorie Tuhá
Věra Sokolová, vychovatelka ŠD

12.12.2014 ve 14,45 hod.

VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM
PRO JEŽÍŠKA
BOHATÝ PROGRAM
1. Vystoupení žáků ZŠ a MŠ
2. Soutěž o ceny O NEJLEPŠÍ VÁNOČKU a NEJLEPŠÍ ŠTRŮDL
( soutěžní vánočky a štrůdly dodejte do ZŠ a MŠ do 14,30 hod)
3. OBČERSTVENÍ: káva, čaj, svařák, grog, topinky s kuřecím masem
a sýrem
Letos již posedmé poletí z celé země balónky s dětskými přáníčky k
Ježíškovi. Pojďme společně udělat před Vánoci radost dětem i
dospělým!
Pokusme se o rekord 2014!

Co se děje v Bílenci ….
Oprava kapličky sv.Antonína
Vzhledem k tomu, že málokdo z nás se podívá do nejmenší části naší obce, do
Bílence tak by bylo dobré informovat o tom co se zde děje. To že obec na svou
nejmenší část nezapomíná je vidět jak v její údržbě tak v provádění oprav a
úprav veřejného prostranství, poslední největší akcí v obci byla výstavba nové
autobusové zastávky. Dalším zásahem do veřejného prostranství bylo
obnovení kaštanové aleje ke kostelu sv.Máří Magdalény a započetí s opravou
Výklenkové kaple. Výklenková kaple se zajisté dočká dalšího pokračování
oprav a restaurování, ale vše je závislé na dotačních programech.

Dnes ovšem budeme psát o jiné solitérní stavbě a to je kaplička sv.Antonína,
která je u cesty vedoucí celou vsí. Poslední opravu této kapličky provedl
víkendový obyvatel obce a od té doby se opět do stavby zahryzl zub času. Na
přelomu léta a podzimu se zaměstnanci obce dali do opravy této stavby.
Provedeno bylo oklepání podezdívky stavby a nahození sanační omítkou, aby
bylo předejito vlhkosti, oprava fasády stavby a opravena byla i střecha
kapličky. Vzhledem k nepříznivému počasí byly práce na této stavbě
pozastaveny a dokončení a nového kabátu se stavba dočká až na jaře 2015.
Redakce

Oprava hráze rybníka
Tak a je to tady, dlouho dopředu avizovaná uzavírka hráze a její
následná oprava se stala skutečností a dne 17.listopadu 2014 Povodí Ohře s.p.
prostřednictvím odborné firmy opravou hráze rybníka zahájilo. Bylo
započato s vypouštěním vodního díla a úpravou terénu dotčeného stavbou,
dle platného povolení bylo provedeno kácení stromů, které by byly poškozeny
stavbou či se přímo v centru stavby nacházely.
Součástí opravy hráze je i nepříjemná část, a to omezení silniční
dopravy, kdy byly instalovány informační a zákazové značky a stanovena
byla objízdná trase přes obec Chotěšov a s tím související i úprava jízdního
řádu dotýkající se zvláště Starého Petrohradu. Prioritou dopravní obslužnosti
bylo zajištění dopravy žáků do škol a zpět, tudíž došlo k omezení počtu
autobusových spojů ze Starého Petrohradu, omezeny nebyly autobusové spoje
ze zastávky Černčice u Petrohradu Někteří řidiči dokonce dopravnímu
značení nevěří a nerespektují jej a jsou schopni objet i další nainstalované
překážky jako je hrazení a až dojedou k oplocení stavby tak teprve pochopí, že
je to myšleno opravdu vážně a komunikaci nelze využít k jízdě, mnoho řidičů
se u těchto překážek učí couvat a otáčet. Firma, která provádí opravu hráze je
dle počtu nainstalovaných překážek v jízdě, zřejmě na takto neukázněné
řidiče zvyklá, protože bez těchto dodatečných zábran by překop hráze
neustále plnila auta ať osobní či nákladní a oprava by se jen prodlužovala. Je
na každém řidiči samostatně jak bude dopravní předpisy respektovat a tím na
sebe bere i možné postihy za nedodržování předpisů.
Stavba je plánována na dobu od 17.listopadu 2014 s datem
ukončení k 20.prosinci 2014, není zde však vzhledem k vrtochům počasí
vyloučeno prodloužení doby stavby.
Redakce

Akce co se uskutečnily:
Podzimní setkání se seniory
Již tradiční podzimní posezení se seniory se uskutečnilo dne
14.listopadu 2014 od 17,00hodin na sále Pohostinství Na Návsi v Petrohradě.
Přítomné seniory přivítala starostka obce paní Jitka Dondová a popřála všem
příjemně strávený večer. Zahájení posezení se ujala třetí a čtvrtá třída
Základní školy a Mateřské školy Petrohrad p.o. pod vedením třídní učitelky
Mgr.Zuzany Höbeltové. Děti vystoupily s krátkým pásmem písniček a za své
vystoupení sklidily od přítomných velký potlesk a od obce obdržely sladkou
odměnu.
K tanci a poslechu zahrál Iša Barák, pro přítomné bylo připraveno
tradiční občerstvení a příjemně strávenému večeru nebylo co vytknout.
Setkání se dokonce zúčastnili i senioři, kteří jsou nyní v Domově seniorů
v Podbořanech a to pan Kail František a paní Hildegard Bláhová. Plánované
posezení se protáhlo až do pozdních nočních hodin.

***********************
POSLEDNÍ SLOVO
Žijeme v demokracii, a proto každý občan naší země může v nejrůznějších
médiích sdělit veřejně svůj názor. Vydá svůj článek například v novinách a
samozřejmě musí počítat s tím, že se čtenáři budou chtít k jeho obsahu vyjádřit.
Komentáře však mohou vycházet až v dalších vydáních novin, to je obvyklý a zcela
normální postup, protože běžný občan si noviny musí nejdříve přečíst a teprve pak
napsat svůj článek, svůj názor, svou reakci či malou poznámku.
Proč o tom píši? Ještě před vytisknutím říjnové Lunarie paní starostka bez
vědomí redakce vyjmula z poslední stránky fotografii k článku SLOVO NA ZÁVĚR a
na toto místo vložila svůj článek. Nelíbila se jí fotografie? Co říci o tomto velmi
neobvyklém a netradičním postupu? Kdo jiný z občanů má tuto možnost? Kdo takto
může zasahovat do podoby novin, za které odpovídá někdo jiný? Protože tuto
možnost nikdo jiný nemá, tak samozřejmě ji nemůže využívat, lépe řečeno
zneužívat. A pokud tak činí veřejný činitel, zřejmě to není v pořádku. Možná i z toho
důvodu, že se tak nestalo poprvé – tehdy jsem byla požádána o vložení článku
(k textu Mgr. Evy Učíkové) do Lunarie již připravené k vydání. Tehdy jsem byla
tolerantní a zřejmě to byla chyba. Nebudu a nechci hodnotit tento způsob chování,
to si určitě udělá každý čtenář sám.
V malé poznámce je mi vytýkáno, že kritizuji ostatní. Znovu jsem si svůj
článek několikrát přečetla a marně hledám slova kritizující toto volební období,
vůbec se nezmiňuji o tom, co se udělalo či neudělalo. Proč také, když se o tom psalo
v každém vydání Lunarie. Pouze pravdivě popisuji určitou situaci – stále jsem totiž i
v dnešní době naivně přesvědčena o tom, že dohody se mají dodržovat a že, co se
řekne, tak platí. O tom byl můj článek, v žádném případě nešlo o hodnocení, kritiku
či dokonce plnění mého snu – sny si člověk musí splnit sám, to už dávno vím.
A protože autorka tohoto textu mi radí, abych se nejprve podívala na svůj díl
přičinění, tak to samozřejmě udělám a určitě sebekriticky dojdu k závěru, že jsem
mohla a měla udělat mnohem víc.
Marie Vránová

Informace z úřadu….
Změna organizace vítání nově narozených občánků a
gratulace k životnímu jubileu

V návaznosti na zákon o ochraně osobních údajů, mění Obec
Petrohrad způsob organizace vítání nově narozených dětí mezi
občany obce.
Slavnostní akt se vztahuje na děti ve věku od 6ti týdnů do 1 roku
s trvalým pobytem na území Obce Petrohrad ( Petrohrad, Černčice a
Bílenec ).
Rodiče již nebudou k vítání zvaní, ale v případě zájmu stačí podat
ústní či písemnou žádost do podatelny obecního úřadu, lze tak učinit
i prostřednictvím emailu – obec.petrohrad@iol.cz, ou@petrohradobec.cz
Totéž platí i pro životní jubilea občanů.

*****************************************

Informace od SDH…….
Výbor sboru dobrovolných hasičů Petrohrad žádá své členy, aby do
07.12.2014 uhradili členské příspěvky za rok 2014 hospodáři panu
Šáchovi Jiřímu, pokud tak neučiní bude ukončeno členství dle stanov
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Petr Kunc, starosta SDH

Upřesnění z čísla 10/2014:
Jako každý rok tak i letos pořádá SDH Petrohrad dne
05.12.2014 Čerta a Mikuláše. Zájemci o návštěvu se mohou nahlásit
v místních obchodech.

**************************
Komunikace Černčice u Petrohradu - Kryry
Již druhý kontrolní den proběhl na trase z Černčic směrem na Kryry. Jeho
cílem bylo vymezit úseky poškozené při navážení zeminy v letních měsících
tohoto roku.
To, že je silnice značně zdevastovaná nebylo třeba konstatovat, to víme
všichni, co mne však zajímalo bylo to, kdy se začne s opravami a v jakém
rozsahu.
ŘSD,správa Karlovy Vary ve spolupráci s firmou Eurovia, která má na starost
stavbu úseku dálnice I/6 Lubenec-Bošov prošla trasu za účelem vypracování
projektu opravy.
Nyní jsou na silnici projektantem vyznačena místa, která se budou opravovat
lokálně, v některých místech dojde ke zbroušení vrchní části vozovky v plné
šíři a její obnově.
Po vypracování projektu musí dojít k jeho schválení investorem stavby a
s opravou silnice by se dle sdělení pracovníků ŘSD mělo začít na jaře příštího
roku.

Obec Petrohrad
Usnesení
z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 04.listopadu 2014
01/00/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání tak jak byl zveřejněn
v informacích o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Obce
Petrohrad

02/00/2014

Zastupitelstvo obce určuje pro volební období 2014-2018 jednoho místostarostu

03/00/2014

Zastupitelstvo obce rozhodlo , že starosta obce bude ve volebním období 2014-2018
uvolněným členem zastupitelstva a místostarosta bude neuvolněným členem
zastupitelstva

04/00/2014

Zastupitelstvo obce rozhodlo , že starosta a místostarosta budou voleni veřejnou
volbou

05/00/2014

Zastupitelstvo obce volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000Sb., o
obcích, v platném znění paní Jitku Dondovou starostkou Obce Petrohrad.

06/00/2014

Zastupitelstvo obce volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, v platném znění pana RNDr.Václava Špilara místostarostou Obce Petrohrad

07/00/2014

Zastupitelstvo obce ustanovuje na volební období 2014-2018 finanční výbor, kontrolní
výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

08/00/2014

Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Jitku Idžakovičovou

09/00/2014

Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Romana Dáňu

10/00/2014

Zastupitelstvo obce stanovuje ode dne zvolení výši měsíční odměny neuvolněného
místostarosty dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění ve výši 16.637,-Kč

11/00/2014

Zastupitelstvo obce stanovuje ode dne zvolení výši měsíční odměny neuvolněného
zastupitele obce dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění ve výši 460,-Kč.

12/00/2014

Zastupitelstvo obce stanovuje ode dne zvolení výši měsíční odměny předsedy výboru
dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění ve výši 880,-Kč

13/00/2014
14/00/2014

Zastupitelstvo obce stanovuje ode dne zvolení výši měsíční odměny člena výboru ve
výši 750,-Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje pro období 2014 -2018 za členy školské rady ZŠ a MŠ
Petrohrad, příspěvková organizace paní Jitku Dondovou a Mgr.Evu Učíkovou

RNDr.Václav Špilar

Jitka Dondová

místostarosta Obce Petrohrad

starostka Obce Petrohrad

Obec Petrohrad
Usnesení
z 01.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 19.listopadu 2014
01/01/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen starostkou

02/01/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu ZŠ a MŠ Petrohrad, p.o. o činnosti za období
2013/2014

03/01/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád Zastupitelstva Obce Petrohrad

04/01/2014

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Jitku Dondovou jednáním na valných
hromadách společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., v období 2014-2018

05/01/2014

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Jitku Dondovou jednáním na valných
hromadách společnosti Skládka Vrbička s.r.o., v období 2014-2018

06/01/2014

Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru paní Ing.Marii Henlínovou a paní Bc.Hanu
Jamborovou

07/01/2014

Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru sl.Mgr. Evu Učíkovou a paní Věru Majerovou

08/01/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění částky ve výši 30.000,-Kč na zajištění 8.Obecního plesu
z rozpočtu obce

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v listopadu 2014

Wilhelmová Věra – Petrohrad
Seifertová Margareta – Černčice
Henlínová Marie – Petrohrad
Schimitzerová Jiřina – Petrohrad
Kuncová Alena – Petrohrad
Kleinová Věra – Petrohrad
Justrová Jaroslava – Černčice
Filip Jiří – Černčice

Úmrtí:
Motejzíková Zdenka – Petrohrad
Kováčová Irena - Petrohrad
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