03/ 2015

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

Informace z naší školy……..

Zápis do Mateřské školy Petrohrad
se koná
Dne: 28.04.2015
Od : 11,00 h. Do: 15,00 h.
Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy:











Děti musí dosáhnout věku 2 let
Musí být schopné odpoutat se od rodičů
Umět jíst lžící a pít z hrnečku
Dorozumět se s pí. učitelkou
Říci si, že potřebuje na toaletu
Nenosit pleny!
Nemít dudlík
Být schopné se alespoň trochu obléknout (menším dětem pí. učitelky vždy
pomohou)
Umět chodit do schodů
Zvládat delší procházky

Jarní prázdniny v MŠ
Od 23. - 27. února probíhaly jarní prázdniny. Volného času
jsme využili k nové úpravě školky.
Ta spočívala ve vymalování třídy, výměně zářivek za nové,
položil se nový koberec i lino, opravil a přestavěl se nábytek. Tím vznikl větší
prostor pro hry i práci dětí. Třída se prosvětlila a voní novotou.
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní starostce a paní
ředitelce za pochopení, všem elektrikářům, panu malíři, pánům podlahářům,
kteří si vyšetřili čas a přišli, také rodičům – panu Hečkovi a manželům
Wagnerovým, panu Drdovi, paní uklízečce a ostatním, kteří přiložili ruce k
dílu. Jen díky jejich pomoci jsme stačili za týden celou třídu předělat.
Odměnou nám byly překvapené děti, když v pondělí přišly
do školky. Děti musím také pochválit, že uklízí po sobě všechny hračky na své
místo a chtějí mít hezkou třídu.
Moc se nám tu všem líbí.
Radoslava Drdová, učitelka MŠ

Divadelní představení
10.3.2015 k nám do školy přijelo divadlo "Letadlo" s pohádkou
Průzkumníci v lese. Na krátký čas jsme si přiblížily léto a prázdniny. Sbíraly
jsme houby, povídaly si se zvířátky a prozkoumávaly taje lesa. Ukázaly jsme si
jak se máme v lese chovat, co do lesa nepatří a jak se máme starat o zvířátka v
zimě.
Moc jsme si to užily a už teď se těšíme na další pohádku.
Děti ze ZŠ a MŠ Petrohrad

Z kroniky obce …
Zahájíme řešením „hádanky“ z minulého čísla. Na snímku je pohled téměř z
téhož místa odkud bylo zobrazení v minulém čísle Lunarie. Fotografie je z
doby po poslední opravě po poslední opravě fasády zámku. Na minulém
snímku byl ještě skleníkový systém, který byl v roce 1915 při požáru zámku
zničen a při obnově vyhořelé části zámku již nebyl obnoven.

Pokračování ze zápisů Josefa Grygara:
Během března byly nalezeny i zápisy z roků 1974 - 1977 navazující na
zápisy z let 1947-1973. čtenáři budou tedy seznámeni i s nově nalezenými
poznámkami Josefa Grygara.
1962- na jižní straně státní silnice Praha – K. Vary
u nádraží
postaveno 5 obytných domů s celkovým počtem 30 bytů – byty byly předány v
roce 1963. (domy č. p. 161, 163, 165, 177, 182 – Šp.)
v Černčicích v místech staré cihelny postaveny česačky na chmel –
později dvě pásové sušárny a sušárna čtyřkomorová, která po modernizaci v
roce 1973 slouží dobře i v současné době (rozuměj po roce 1973 – Šp.)
1963- Ředitelství lesů v Petrohradě postavilo v Petrohradě dům se
čtyřmi byty. (č. p. 23 – Šp)
ČSSS ( Československé státní statky – Šp.) postavily v Černčicích
směrem na Mukoděly nový kravín pro 220 dojnic

1964 – předána do provozu přeložka státní silnice v úseku cihelna
Petrohrad – Bílenec, čímž se značně urychlil provoz na silnici, neboť byl minut
železniční přejezd, který brzdil silniční dopravu. Dále se přeložka vyhnula
nebezpečným zatáčkám u Bílého mostu, kde byly časté dopravní nehody. ….
Délka přeložky činila 3,5 km a stará vozovka přešla do správy MNV jako
místní komunikace. Přeložka byla vybudována nákladem 13 miliónů Kčs.
1965 – Provedena demolice statku č. p. 19 ( později bylo č.p. 19
přiděleno okálu postavenému státním statkem – Šp.) v Černčicích a č. p. 4 (??
dům č. p. 4 stále existuje, je zde asi překlep - Šp.) v Bílenci. Náklady na
demolice byly 80 tisíc Kčs.
1966– prováděna oprava budovy železniční stanice a stavědel v
Petrohradě
- koncem června zahájil MNV práci na odbahnění Finklova rybníka s
plánovaným nákladem 1,5miliónu Kčs.
1967 – V akci Z začal MNV budovat obchod u nové státní silnice (dnes
pizzerie – Šp) , stavbu řídil František Pícl, práce prováděli většinou důchodci,
náklady 640 tisíc Kčs
-ČSSS ukončily stavbu komplexu na sušení a česání chmele v Černčicích
-v akci Z byla vybudována příjezdová cesta k nádraží a nově vybudován
chodník pro pěší, stavba byla pod vedením Václava Spala z Černčic
-Dne 30. září ukončeno čištění Finklova rybníka, ušetřilo se 100 tisíc Kčs
1968 – byla dokončena stavba prodejny u stání státní silnice a za
ušetřené peněz (prodejna byla stavěna pro Lidové spotřební družstvo
JEDNOTA) byla provedena oprava pohostinství „U nádraží“. Hospoda byla
otevřena na Silvestra.
1969 – Státní statek vybudoval u nového kravína v Černčicích čtyři
senážní věže, které jsou kovové.
1970 – Psychiatrická léčebna postavila tři rodinné domky finského typu
u zámku
- v akci Z byla vybudována dešťová kanalizace v délce 200 běžných
metrů před a pod rybníčkem na návsi ve staré části Petrohradu
- postaveny dva rodinné domky pro zaměstnance státního statku
naproti česačkám u silnice na Mukoděly (č. p. 49 a č. p. 59 – Šp.)
1971 – v březnu bylo započato se stavbou nového mostu pod budovou
MNV s použitím nové konstrukce (most přes potok, který teče od malého
přepadu z Finklova rybníka pod silnicí k Petrohradu – Šp.)
- postavena povrchová kanalizace kolem pošty v délce 450 běžných
metrů
- státní statek zahájil stavbu dvou bytových domů s 12 byty v Petrohradě (dnes
č. p. 150 a 157 -Šp)
1972 -byla zahájena příprava na stavbu přeložky silnice č. 6 od Bílence
ke křižovatce se silnicí č.27

- byly za pomoci TJ Sokol Petrohrad dokončeny kabiny na hřišti i s
bytovou jednotkou, hodnota díla byla 110 tisíc Kčs
- v režii MNV byl proveden postřik vozovek na místních komunikacích
asfaltem a sice v Petrohradě v ulici kolem pošty a v Černčicích od Bulínů pod
viadukt ke Spalům
-v Černčicích a nové části Petrohradu byla provedena generální oprava
elektrické sítě a v Bílenci postaveno nové veřejné osvětlení, celkový náklad byl
156 tisíc Kčs
1973provedeno nové výbojkové veřejné osvětlení v Petrohradě a
v Černčicích s rozvodem do všech ulic a uliček. Celkový náklad byl 1 143
684,40 Kčs. Většina občanů se k této akci postavila kladně a byla velmi
nápomocná. Brigádně bylo odpracováno občany 6 tisíc hodin. Psychiatrická
léčebna provedla např. výkop 500 m rýhy pro uložení kabelů
-Byla vybudována z rybníku na návsi staré části Petrohradu vodní
nádrž. Nádrž vybudovaly Vodní stavby Žatec. Před stavebními pracemi bylo
provedeno odbahnění, protože rybníček byl téměř zanesen a zaházen i
nepotřebným materiálem z domácností. Celkem byly náklady na stavbu 260
593 Kčs.
- V mateřské škole v Petrohradě bylo vybudováno nové ústřední topení s
nákladem 32 tisíc Kčs (v té době byla mateřská škola v č.p. 173, kde dnes bydlí
rodina pana Jana Kaila – Šp.). Přestavba topení byla provedena i v
pohostinství „U nádraží“ nákladem 26 tisíc Kčs
- Byla dokončena výstavba dvou bytových domů v nové části Petrohradu
a dokončena i stavba rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami č. p. 91
manželů Matějkových
1974 – Svépomocí vybudovala obec lávku přes potok u Finklova rybníka
a panelový chodník v délce 650 m od pivovaru do staré části Petrohradu .
- Zahájena stavba rodinného domu Antonína Tůmy (dnes č. p. 126 v nové části
Petrohradu– Šp.)
1975 - zahájeny stavby rodinných domků rodiny Františka Schimitzera
a rodiny Karla Rotta (dnes č. p. 77 a č. p. 76 v nové části Petrohradu – Šp.)
- Dokončena stavba domu Antonína Tůmy.
- Byl vybudován chodník kolem Finklova rybníka přes novou lávku až k
budově MNV a vystavěno kovové zábradlí kolem panelového chodníku od
pivovaru do staré části Petrohradu.
- Na místních komunikacích v Petrohradě, v Černčicích i v Bílenci byl
položen nový asfaltový povrch. V Bílenci byla zřízena točna pro otáčení
autobusů.
Dokončení v dalším čísle.
RNDr. Václav Špilar, kronikář

Informace z obecního úřadu…….
Kostel sv. Maří Magdaleny v Bílenciotevření schránky vyjmuté z makovice na věži kostela
Jak byli čtenáři Lunarie informováni, byl dne 25. února 2015 sejmut z věže
kostela zlomený kříž i s tzv. makovicí ve které byla nalezena schránka s
dokumenty. Dne 19. března 2015 byla v zasedací místnosti obecního úřadu v
Petrohradě schránka otevřena. Otevření byli přítomni: za Národní památkový
úřad v Lounech Mgr. Bureš, za odbor investic a památkové péče MěÚ Podbořany
Petr Šikl, za římskokatolickou farnost Kralovice kněží P. Winiarski a P. Vrbenský,
za obec Petrohrad starostka Jitka Dondová, místostarosta a kronikář RNDr.
Václav Špilar a člen zastupitelstva Josef Pták. Dále byly přítomny pracovnice
obecního úřadu Lada Tomanová a Jitka Taušová. Celou událost sledovala i
redaktorka Regionu Podbořanska Lucie Steklá.
Po otevření schránky Josefem Ptákem byly vyjmuty obálky s dokumenty.
Dokumenty byly uloženy ve třech obálkách. V jedné obálce nadepsané „ 1959“
byly noviny Rudé právo ze září roku 1959 s článkem o úspěchu sovětské
kosmonautiky - přistání první rakety na Měsíci a časopis Květy. Ve druhé,
nadepsané „ ROK 1959“ byla několikastránková zpráva o Bílenci od 1. republiky
do roku 1959. Zprávu podepsal předseda Místního národního výboru v Bílenci
František Huschina, tajemník MNV Josef Týml a polesný Miroslav Šeller. V obálce
byly i některé československé bankovky a mince od 1. republiky do roku 1959.
Třetí obálka nadepsaná „Grüβ Gott“ a letopočtem „1907“ obsahovala:
1.
německy ručně psaný výpis zřejmě z farní kroniky
2.
německy ručně psaný zápis podepsaný šéfem kanceláře panství Petrohrad
3.
ukázky novin „ Bohemia“ a novin „Prager Blatt“ ze září 1907
4.
stručnou historii císařského rodu Habsburků ( v němčině)
5.
latinsky ručně psaný seznam farářů farnosti Petrohrad a popis církevního
zařazení farnosti od papeže, přes biskupství litoměřické až k faráři v Petrohradě,
tento text je doplněn německy psaným záznamem o církevních záležitostech a
dokument je podepsán petrohradským farářem Eduardem Federlem.
6.
ukázky papírových platidel v Rakousku-Uhersku
7.
minci v hodnotě 6 krejcarů z roku 1848
Všechny dokumenty jsou slušně zachované, text čitelný. Nyní budou
dokumenty prostudovány a pak uloženy (mince budou i vyčištěny), aby mohly
být v při budoucí opravě věže kostela spolu s dokumenty o dnešní době opět
uloženy do makovice na věži kostela.

Obec Petrohrad uvažuje i o výstavě dokumentů, aby si je mohli
prohlédnout občané Bílence, Petrohradu a Černčic i žáci naší školy.
Redakce

A zase ty odpady…..
Takhle se odpady netřídí!!!
Již nejednou se v obci stalo, že někteří z našich občanů využili
kontejnery na tříděný odpad, ať se již jednalo o kontejner na plasty, sklo či
papír, na likvidaci různého komunálního odpadu.
Pokud svozová firma ( Marius Pedersen a.s.), která provádí
vývozy těchto tříděných odpadů zjistí, že je v těchto nádobách vhozen jiný než
tříděný odpad tak neprovede vývoz tříděného odpadu, ale tyto odpady vyveze
jako směsné komunální. Pokud se takto stane, tak je veškerá snaha občanů,
kteří řádně třídí odpad a tím pomáhají ke snížení objemu vývozu směsného
komunálního odpadu, takzvaně nanic. Z těchto vývozů neobdrží ani obec
odměnu za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Současně tím
tito neukáznění občané obce znemožňují ostatním docílit snížení „poplatku za
likvidaci komunálního odpadu“. Tento poplatek je vypočítáván dle skutečných
nákladů obce vynaložených na likvidaci směsných komunálních odpadů
(nádoby u domů a velkoobjemové kontejnery), náklady na vývozy tříděných
odpadů a nebezpečných odpadů se do této částky nezapočítávají.
Není v moci zaměstnanců obce uhlídat všechna stanoviště tzv.
hnízda, tříděných odpadů v obci a tím předejít jejich zneužití. Z tohoto důvodu
vyzýváme občany obce, aby jen bez zájmu nepřihlíželi dále tomu, jak někteří
jejich spoluobčané kazí jejich snahu nejen o snížení „poplatků za odpad“, ale i
o krásnější vzhled obce. Vždyť finance zbytečně vynaložené na likvidaci těchto
odpadů mohou být využity na něco jiného.

Vítání občánků
Dne 14.března 2015 od 14,00 hod. se v zasedací místnosti
Obecního úřadu Petrohrad uskutečnilo uvítání nových občánků Obce
Petrohrad, kteří se narodili v roce 2014.
Hudebního a pěveckého doprovodu se ujaly sestry Veronika a
Terezka Janoušovi, přednesem básničky k uvítání občánků přispěl i Jakub
Hečko. Za jejich vystoupení jim patří poděkování a velká pochvala za krásný
doprovod této slavností akce.
Nové občánky obce oficiálně přivítala slavnostním proslovem
starostka obce paní Jitka Dondová. Zakončením této slavnostní akce byl
podpis rodičů do kroniky obce a blahopřání od starostky a předání drobného
dárku pro děti ( byly připraveny plyšové hračky) a pro maminky květiny.
Přivítanými novými občánky byli Simona Kenderešová, Markéta
Hájková, Sofie Tuhá a Vít Kavale.

Rodiče Viktor Kavale a Mgr.Eva Učíková se synem Vítem Kavale
Rodiče Miroslava a Aleš Tuhých s dcerou Sofií Tuhou

Rodiče Linda a Jan Kenderešovi s dcerou Simonou Kenderešovou
Rodiče Marcela Klykorková a Martin Hájek s dcerou Markétou Hájkovou
*****************************************************************************

8.Obecní bál
Dne 06.března 2014 od 20,00 hod. se na sále Pohostinství
Na návsi uskutečnil tradiční obecní bál, v letošním roce již osmý. Pro
návštěvníky bálu bylo připraveno drobné občerstvení v podobě slaných krekrů
a vín. K tanci a poslechu hrála skupina Bonus. Slavnostního zahájení se ujala
starostka obce paní Jitka Dondová.
Obecní bál svým vystoupením zahájila Natálka
Masopustová z Tanečního studia Kamily Hlavačíkové z Mostu. Pro přítomné
byla připravena tradiční tombola, jejíž hlavní cenou byla myčka nádobí. Před
očekáváným losováním tomboly vystoupily se svým pojetím havajských tanců
Bílenecké Venuše. Vyvrcholením bálu se stalo losování tomboly, losování se
ujal hasičský dozor akce pan Pavel Folda a dle zaběhnutého stereotypu se
vylosování tomboly, která čítala více jak 100 cen, podařilo zvládnout ve velmi
krátké době.
Věříme, že se všichni přítomní dobře bavili a večer si
užili. Tradiční bál byl ukončen úderem třetí hodiny ranní. Již nyní je plánován
další ročník tohoto bálu.

Co se chystá……..
Obec Petrohrad připravuje

Petrohradské čarodějnice
Slet se bude konat dne 30.dubna 2015
Od 16,00 hod.
Začátek na hřišti TJ Sokol Petrohrad

Bližší informace budou uvedeny v dalším čísle měsíčníku Lunarie a plakátech

Veselé Velikonoce !

Příjemné prožití svátků velikonočních a
bohatou pomlázku.
Přeje
Obec Petrohrad

******************************************************
Společnost PC HELP připravila ZDARMA toto školení:
OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE
- Základy programu LINUX a Windows
- Programy pro psaní textů a vytváření tabulek
- Vyhledávání na internetu
Místo školení:
Kdy:

Budova Obecního úřadu Petrohrad
14.04.2015 od 16,00 hod.

Zájemci o školení se mohou přihlásit telefonicky či osobně na obecním úřadě a
to nejpozději do 31.03.2015. V případě malého zájmu se školení konat nebude.

Obec Petrohrad
Usnesení
z 05.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 09.března 2015
01/05/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen starostkou

02/05/2015

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce Jitku Dondovou a místostarostu obce RNDr.Václava
Špilara jednáním na valných hromadách Svazku obcí Podbořanska v letech 2014-2018

03/04/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení pojistné smlouvy s D.A.S. pojišťovnou právní ochrany
o 1 rok.

04/05/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s firmou Seznam.cz, a.s. a
pověřuje starostku podpisem

05/05/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,-Kč Občanskému sdružení Za
záchranu kostela sv.Jiljí V Libyni u Lubence , na vitrážový strop

06/05/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,-Kč na sportovní činnost
Alaskan Teamu majitelů Václava a Jany Zetkových

07/05/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o činnosti orgánů Obce Petrohrad za rok 2014 dle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

08/05/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu mezi Obcí Petrohrad a SPOP-Obnova památek s.r.o. na
opravu sochy sv.Jana Nepomuckého na návsi.

09/05/2015

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí příspěvku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

10/05/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2015, která je přílohou zápisu

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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