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

Informace z naší školy……..
Cesta za pokladem
Pověst praví, že na Velký pátek se otvírá zem a vydává své poklady. Jeden
takový poklad plný čokozlaťáků pro děti připravil skřítek Lumpíno na Petrově
vrchu. A když nám konečně moudrá sova přinesla noční poštou mapu pokladu,
plni nadšení jsme se vydali s dětmi 24. dubna na Petrův vrch. Cestou, která
nebyla snadná, děti hledaly turistické značky, pozorovaly broučky, pozdravily
krávy a telátka, statečně vyšlapaly až na místo, které bylo vyznačeno na mapě.
Prozkoumaly skalní sluj, kde slyšely soví houkání a po důkladném prostudování
mapy se daly do hledání. Nebylo vůbec lehké, přesto poklad objevil Kuba
Hečko ve starém, dutém stromě pod listím. To bylo radosti! "Hurá, máme ho!"
volaly děti a prohledávaly dál dutý strom, zda tam nebude ukryt ještě jeden. Na
místě vyzkoušely, zda zlaťáky nejsou falešné. Zbytek pokladu byl spravedlivě
rozdělen až ve školce.
Na Petrově vrchu si daly svačinku od maminek, prohlédly si rotundu i
trosky hradu. Z vyhlídky viděly Černčice se školkou, Petrohrad i kryrskou
rozhlednu.
Plni zážitků jsme se vrátili do školky, kde na nás čekal oběd. Dobrodružný
výlet se nám všem moc líbil a věřím, že děti měly doma co vyprávět.
Radoslava Drdová
učitelka MŠ

Čarodějnice ve školce
V pátek 30.4.2015 k nám do školky přiletěla z Bradavic Babice Krabice,
ošklivá byla velice. Společně jsme si vyzkoušeli míchat lektvary různých barev
a vůní, z mrtvé a živé vody jsme vykouzlili nápoj lásky a přátelství, který díky
bylinkám ze Šampaně chutnal jako dětský šampus.
Babice Krabice nám přivezla Jeníčkovy pečené prstíky a čokoládové
bradavice. Pomohli jsme jí najít a složit roztrhané recepty na Račí, Snečí a žabí
polévky. Po jejich konzumaci jsme chodili pozadu jako raci, pomalu jako šneci
nebo skákali jako žáby. Jako správné čarodějky a čarodějové jsme tančili a
proměňovali se v netopýří, pavoučí, hadí a kočičí sochy. Vymysleli jsme si
jména a získali pravé čarodějnické osvědčení.
Celé dopoledne jsme si hráli na pravou čarodějnickou školku, ve které se
nám líbilo. Rozloučili jsme se s Babicí Krabicí a už se těšíme na příští
čarodějnický slet.
Drdová Radka a děti z mateřské školy

Den rodin
V polovině měsíce května (15. května) si připomínáme jeden z
významných dnů ustanovený parlamentem jako Mezinárodní den rodin. K
jeho vyhlášení došlo poprvé v roce 1992 na valném shromáždění Organizace
spojených národů. Tato každoroční pozornost věnovaná rodinám odráží
důležitost, kterou mezinárodní společenství připisuje rodinám jako základním
jednotkám společnosti, právě tak jako jeho zájem o situaci rodin ve světě.
Rodina je důležitým faktorem základu celé společnosti a je velice
důležitým prvkem pro výchovu budoucích generací. Měli bychom si z ní odnést
příjemný, naplňující a nenahraditelný pocit, což není vždy samozřejmostí.
Podoby dnešní rodiny jsou rozličné, ale pořád by měla zůstávat místem, odkud
vycházíme a kam se vracíme.
Také v naší škole chováme úctu k rodině, a proto jsme připravili rodinné
odpoledne. V úvodu jsme si všichni společně zacvičili na píseň Hlava, ramena,
kolena, palce. Po té se děti se svými rodiči přesunuly do prostor školy, kde na ně
čekaly rozličné úkoly. V pěti dílnách rodiny společně stěhovaly "kostel",
vyráběly papírovou lodičku, srdíčko jako symbol lásky, z proutí tvořily a
zdobily závěs a také se pobavily při předvádění a hádání zvířat, povolání nebo
sportu.
Velmi příjemné bylo sledovat, jak si jednotliví členové rodin pomáhají,
vzájemně si radí. Obzvlášť potěšilo, že do činností se zapojili všichni přítomní
otcové. Věřím, že odpoledne bylo příjemné pro všechny zúčastněné. Děkuji
rodičům, že si udělali čas na společně strávené chvíle a těším se na další setkání.
Ivana Hůrková

Konec 2.světové války
Obec Petrohrad položila věnce k pomníkům obětí 2.světové války na
hřbitově v Černčicích a v Petrohradě.
V Černčicích přišli památku padlým uctít společně se starostkou Jitkou
Dondovou i zástupci naší školy, paní učitelka Mgr. Höbeltová s žáky 3.a 4.třídy
a paní učitelka Drdová s dětmi z mateřské školy.
Společně položili věnec padlým, zapálili svíčku a připomněli si dění v naší
obci tak, jak ho známe z kroniky Obce Petrohrad.
Některé děti připojily i své poznatky , které znají z vyprávění od svých
prarodičů.

Čarodějnice

V předvečer filipojakubské noci se slétly ty nejkrásnější
čarodějnice naší vesnice, aby pro děti připravily příjemnou procházku
petrohradskou přírodou s úkoly, které může vymyslet pouze
čarodějnice.
Na děti čekalo např. poznávání čarovných bylin, pití lektvaru, lov
hada, hod myší na cíl, průchod bažinou a samozřejmě na závěr oheň
s buřtíkem na dětském hřišti na návsi v Petrohradě.

Informace z obecního úřadu:
 Oprava silnice I/6 je prodloužena
Krajský úřad Ústeckého kraje vydal povolení na prodloužení opravy silnice I/6,
průjezdu přes Obec Petrohrad do 5. 6. 2015.
Dne 24. 5. 2015 se uskuteční cyklistický závod GIANT Karlovy Vary-Unhošť.
 Oprava hřbitovních zdí
Opravy se letos dočká i hřbitovní zeď v Černčicích a v Petrohradě. V Černčicích
půjde pouze o částečnou opravu, v Petrohradě bude muset být oprava
rozsáhlejší.
Obec Petrohrad získala na tuto akci dotaci z Krajského úřadu Ústeckého kraje,
odbor Regionálního rozvoje ve výši 186.000.-Kč a ještě 100.000,- přidá ze svého
rozpočtu.
 Výklenková kaple Bílenec
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče poskytl Obci
Petrohrad dotaci ve výši 400 tisíc Kč (obec přispěje ze svého rozpočtu částkou
dalších 170 tisíc Kč) na opravu chátrající památky v Bílenci. Za tuto částku bude
objekt restaurátorsky zabezpečen a narovnán.
 Veřejné osvětlení
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zahájení rekonstrukce veřejného osvětlení ve
staré části Petrohradu. Zastupitelstvo uvolnilo z rozpočtu obce na 1. etapu 170
tisíc Kč. Nové stožáry a svítidla jsou již přivezeny do Petrohradu. Zároveň bude v
Bílenci obnoven jeden stožár, který padl při vichřici.
 Placení poplatků za odvoz odpadu a za psy
Upozorňujeme občany obce i chalupáře, že poplatek za odvoz domovního
odpadu na rok 2015 je nutno zaplatit do 31. května 2015. Do stejného data je
splatný i poplatek za psy.
 Zateplení budovy školy
Od 15. června 2015 do 31. srpna 2015 bude probíhat zateplování budovy školy.
Na tuto akci získala obec dotaci od Státního fondu životního prostředí.

Zateplena bude celá fasáda a strop v 1. patře budovy.
 Muzikál Sněhová královna
Na obecním úřadě je možno zakoupit vstupenky na zájezd pro děti a rodiče do
divadla Hybernia v Praze. Zájezd bude 7.června 2015. Autobus, který účastníky
zájezdu poveze, bude vyjíždět z návsi v Petrohradě v 8:50 hod a od budovy
Obecního úřadu v 9:00 hod. Začátek představení bude v 11:00 hod. Cena
vstupenky je 290.-Kč. Dopravu hradí Obec Petrohrad.

xxxXXXxxx
Z kroniky obce …

Vzpomínky na rok 1945
V minulém čísle Lunarie jsem uvedl chronologický přehled událostí v
Petrohradě, Bílenci a Černčicích ve dnech, v nichž končila 2. světová válka.
Dnes uvádím záznamy vzpomínek pana Josefa Domabyla, které zaznamenal
kronikář obce Petrohrad ing. Jaroslav Härtel a další údaje zaznmenané panem
Pfeiferem a zapsané ing. J. Härtelem.
Dne 12. května přijížděli do obce rudoarmějci a usazovali se všude v
okolí obce, kde to bylo možné. S nimi přišlo i mnoho Rusů v civilu, byli to
většinou osvobození váleční zajatci. Velitelství útvaru bylo zřízeno v Černčicích
v domě čp.14, telefonní stanici zřídili vojáci v domě čp. 122 v Petrohradě, který
stál těsně u křižovatky silnice Praha – Karlovy Vary a silnice z Petrohradu do
Kryr (dnes není dům obydlen, poslední obyvatelkou byla paní M. Rejzková –
Šp.)Později se velitelství přestěhovalo do Kryr a krátce na to do Podbořan.
Vojáci, kteří měli i mnoho koní se usadili i v zámeckém parku a v zámku. Na
louce pod hrází Finklova rybníka postavili dřevěné domky a ruské ženy zde
vařily stavu pro vojáky a praly prádlo. V Černčicích byli vojáci ubytováni i v
budově školy.
Ze vzpomínek Josefa Domabyla (1915)
Ve dnech květnové revoluce měly události rychlý spád. Tvořily se
hloučky českých mužů a žen, kteří v obci žili přes válku. Ráno 7.5. byl učiněn
pokus odzbrojit německé četníky v Petrohradě. Pokus se nezdařil, četnickou
stanici (byla na návsi v Petrohradě, kde je dnes obchod B. Köröšiho a
restaurace -Šp.)hlídala dvě auta SS-manů. Na pomoc byli pak zavoláni

francouzští zajatci z blízkého tábora. Společným postupem pak byla stanice
obsazena a obsazen byl i obecní úřad. Odevzdanými zbraněmi německých
občanů jsme pak hájili státní majetek na nádraží a v blízké restauraci
(zmiňovaná restaurace byla v domě, který stál na návsi – Šp.) Na nádraží stál
sanitní vlak, o raněné se museli starat sami místní Němci.
Po 9. květnu přijel na výzvu revolučního národního výboru v Černčicích
vlak z Rakovníka, aby odvezl z Petrohradu a Kryr zbytky materiálu z
německých skladů. Bylo tak zachráněno asi 50 vagonů materiálu.
Železniční doprava nefungovala. Všechny stanice byly stále obsazeny
německými zaměstnanci, kteří konali službu do doby než přišli Češi. Celé
nádraží (v Petrohradě – Šp.) bylo ve velkém nepořádku. V kanceláři bylo vše
převráceno, stoly, skříně, spisy a papíry, jakož i jízdenky byly všude po podlaze.
Okna byla vytlučena. Telefonní a telegrafické přístroje byly porouchány a
vedení zpřetrháno. Stěny skladiště byly prostříleny.
Na skladištní koleji stál protiletecký vlak, který sestával z devíti dlouhých
vozů opatřených protileteckými kryty a obývacími místnostmi pro mužstvo. Na
druhé koleji stály dva vyhořelé vozy, které byly zasaženy hloubkovými letci. Ve
vozech byly zbytky látek a konopí. Pražce pod vozy byly vyhořel a kolejnice
žárem zprohýbané.
Na peróně mezi kolejemi bylo plno papírů a obvazů ze sanitního vlaku.
U třetí koleje byli zakopáni čtyři Němci, kteří zemřeli v sanitním vlaku.
Pochováni byli jen mělce, a tak je museli jejich soukmenovci vykopat a pohřbít
na nádražním políčku u třetí koleje.
Dne 22. května 1945 byla stanice obsazena českými zaměstnanci. Na
dvou kolových autobusech přijela obsazovací komise ředitelství státních drah z
Plzně doprovázená deseti členy revoluční gardy vyzbrojenými puškami a
kulomety.
Dne 23. května 1945 byli Místními správními komisemi z Petrohradu a
Černčic posláni Němci na čištění nádražního prostoru.
Do všech tří obcí se hned po konci války začaly vracet členové rodin
Čechů, kteří byli po Mnichovu vyhnáni a zbaveni majetku. V Petrohradě a v
Černčicích žilo před válkou i několik židovských rodin, z nich se však nevrátil
nikdo, členové rodin se stali obětmi hitlerovského „ konečného řešení židovské
otázky“.
Odsun Němců
Rozhodnutím vítězných velmocí z Postupimi bylo stanoveno, že po
skončení války budou Němci z obnovené Československé republiky, Polska a
dalších zemí odsunuti do Německa a jejich majetek bude zkonfiskován. Z

odsunu byli vyjmuti např. Antifašisté a nepostradatelní odborníci.
Odsun byl řízen ministerstvem vnitra a jeho provedením byly pověřeny
místní a okresní správní komise, Sbor národní bezpečnosti, úřady ochrany práce
a vojenské správy. Lékařskou a zdravotní péči ve sběrných střediscích a u
odsunovaných osob prováděl personál německé národnosti.
Základem odsunu byla vždy celá rodina. Každá osoba si směla s sebou
vzít zavazadlo se šatstvem a prádlem, potraviny na sedm dnů, vše v celkové
váze 50 kg. Směli si vzít německé říšské marky – nejvýše 1000 marek na osobu.
Nesměli si vzít: vkladní knížky, cenné šperky, hodinky, fotoaparát, psací stroje,
radia, cenné kožešiny a koberce. Zavazadla byla kontrována. Ve sběrných
táborech zůstali Němci 3 až 4 týdny a pak byli odvezeni československými
vojáky na hranice Německa a tam předáni spojeneckým armádám.
Z Černčic byl první odsun Němců 29.6.1945. Do obce přijeli vojáci
Československého armádního sboru v Sovětském svazu (svobodovci) a měli s
sebou seznam osob vydaný okresní správní komisí. Na seznamu byli
nejreakčnější rodiny. Tito Němci si směli vzít zavazadlo ve váze 20 kg a byli
odvezeni do Karlových Varů a později do Německa.
Další odsun z Černčic byl 23.7.1945. Odsunuto bylo 72 osob do sběrného
tábora v Podbořanech a odsud pak do Německa.
Třetí odsun byl proveden v srpnu 1945.
Odsun z Petrohradu byl proveden do sběrného tábora v Jesenici. Stejně
tak to bylo v Bílenci.
V Petrohradě, v Černčicích i v Bílenci zůstalo jen několik antifašistických
rodin a těch na které se vztahovaly různé výjimky – rodiny s těhotnými ženami,
rodiny s těžce nemocnými apod.
RNDr. Václav Špilar, kronikář obce

Víte, že …
Dřevěné potrubí z požeráku u Finklova rybníka, které bylo na podzim 2014 při
opravě hráze vyjmuto, bylo Povodím Ohře předáno k prozkoumání odborníkům
z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Odborníci po
prozkoumání dřeva zjistili, že potrubí bylo vyrobeno z jedle, která byla
pokácena v roce 1748.
Pozn. Rybník je poprvé zaznamenám na vojenských mapách vyhotovených v
letech 1764 -1768.
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Podané ruce pro Podbořansko – PRÁCE PRO TEBE
PODANÉ RUCE III.

Obec Petrohrad pod vedením starostky paní Jitky Dondové se zapojila do realizace projektu
Evropského sociálního fondu PODANÉ RUCE III.
Projekt byl zahájen 1. 11.2014 a spolupracují na něm tito zaměstnavatelé – Město Podbořany
(vytvoření 10 pracovních míst), Město Vroutek (3 pracovní místa), Obec Petrohrad (1 pracovní
místo)a firma LOGIT a.s. Podbořany (4 pracovní místa).
Po absolvování komplexní přípravy (včetně rekvalifikačních kurzů) dostalo 18 vybraných uchazečů o
zaměstnání šanci získat zaměstnání. V současné době nastupují vybraní účastníci na nově vytvořená
pracovní místa.
Příjemcem projektu je chomutovská vzdělávací společnost VSE a.s., která v této oblasti úspěšně
ukončila již dva projekty.
Po dobu 7 měsíců bude zaměstnavatelům hrazeno 100% mzdových nákladů. Projekt bude ukončen
31.10.2015.
Hana Stejskalová, VSE a.s.

Projekt PODANÉ RUCE III. je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost financován
z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.

OBEC PETROHRAD A BÍLENEČTÍ OBČANÉ

srdečně zvou na

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ V BÍLENCI
DNE 13.6.2015 OD 14.00 HODIN
U příležitosti výročí 300 let od postavení kaple
zasvěcené sv.Antonínu Paduánskému
Program: Zahájení starostkou Obce Petrohrad
Požehnání kaple: Marek Winiarski
Kulturní doprovod: děti z MŠ a ZŠ Petrohrad
Sestry T. a V. Janoušovy
Součástí akce bude výstava dokumentů
vyjmutých z poškozené makovice kostela
sv. Máří Magdalény v Bílenci
Občerstvení: Boris Köröši

srdečně zve na

XXIII. Zahradní slavnost,
která se koná v

sobotu 20.6.2015 od 10.00 hod. v areálu léčebny.
Hlavní program :
10.00-Show TŠ Stardance Chomutov

10.20-Úvodní slovo zástupců kraje, obce a léčebny
10.30-Clarinet Society (swing)
11.45-Jakub Smolík s kapelou
13.00-Petra Janů (klavír Karel Štolba)
14.00-Věra Martinová
15.00-Petr Rezek s kapelou Centrum
16.15-Lounská třináctka (dechovka)

Doprovodný program:
Výstava obrazů K. Folprechtové a vitrážových skulptur Jitky a Richarda Kantových-začátek
vernisáže v 10.45 (Špýchar-budova C)
Modulové kolejiště železničních modelářů z Jesenice (Špýchar-budova C)
Divadlo Pod kapličkou (zahradní domek)
Taneční soubor Petr a Venuše (nádvoří)
Prodej výrobků pracovní terapie (nádvoří)
Skákací hrad (malé hřiště)
Jízda na koni, střelba z luku a kuše (velká louka)
Výstava aut ŠKODA-testovací jízdy
Vstup dobrovolný/Občerstvení k zakoupení v areálu

Obec Petrohrad

Usnesení
z 07.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 11.května 2015
01/07/2015
02/07/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření bodu Organizační záležitosti
(poskytnutí daru PL Petrohrad)
Zastupitelstvo obce uvolňuje k pronájmu pozemky p.č. 636/1, p.č. 622/3, p.č. 634/1, p.č. 630/1 a
p.č. 608/6 v k.ú. Petrohrad

03/07/2015
.

Zastupitelstvo obce neschvaluje nákup pozemků p.č. 1110 a p.č. 1236 v k.ú. Bílenec

04/07/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Obce Petrohrad za rok 2014 s výhradou

05/07/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení ceny opravy veřejného osvětlení v lokalitě kolem pošty
v Petrohradě o 70.000,- Kč.

06/07/2015

Zastupitelstvo obce neschvaluje přijetí nabídky firmy Future Product Design a.s. na dodávku
interaktivního značení přechodů pro chodce

07/07/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění spolufinancování akce „Oprava hřbitovních zdí“

08/07/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru pro Psychiatrickou léčebnu Petrohrad, p.o. na
konání XXIII. Zahradních slavností ve výši 50.000,- Kč

09/07/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.4/2015, která je přílohou zápisu

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

Obec Petrohrad

Usnesení

z 01.mimořádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 20.května 2015
01/01M/2015
02/02M/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak jak byl předložen starostkou
Zastupitelstvo obce schvaluje firmu SOLITERA spol. s r.o., IČO 43762751 pro těžbu, probírky a
prořezávky v obecních lesích v roce 2015 a pověřuje starostku podepsáním smlouvy

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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