07 - 08/2017

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

Stránka 1

Informace obecního úřadu ………..
Kaple Všech svatých
Místo, o kterém bylo mnoho napsáno, místo s mnohými
historickými zápisy, místo opředené řadou pověstí.
Místo, kam směřují kroky turistů, kteří navštívili náš kraj a
kapli zahlídli z dálky na kopci.
Místo, kam směřují nemalé výdaje obecního rozpočtu.
V roce 2014 bylo do kaple výrazně investováno, byla lokálně
opravena fasáda, byla opravena střecha proti zatékání, opravena a zasklena
okna. To zasklení mělo svůj účel, mělo zabránit ptactvu před zalétáváním
dovnitř. Letos Obec Petrohrad požádala o dotaci od ministerstva zemědělství
na opravu interiéru kaple. Zda příslib dotace dostaneme není zatím ze strany
ministerstva , stále čekáme na rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní památku a
k nepřístupnosti kaple a náročné dopravě materiálu na Vrch Všech svatých se
každá oprava značně prodražuje a tak by oprava interiérů měla vyjít na 1,5
mil.Kč.
O to větší bylo mé překvapení, když jsem zjistila, že nějaký ,,
dobrák“ vyrazil část rámu jednoho okna a část okna protilehlému k vchodu
rozbil. To, že byly shozeny dveře zakrývající boční vchod do kaple a vytržený
hromosvod ani nekomentuji. Kdo může být tak hloupý, nebo si někdo dokazuje
svou sílu, že dohodí a vysklí okno v takové výšce? Můj rozum toto nebere.
Chtěla bych znát toho člověka, chtěla bych vidět, co někdy vybudoval, jak
vypadá práce člověka, který svévolně ničí to, co vybudovali druzí.
Mnohdy slýchám, že jsou všude kamery. Myslela jsem si, že lze
žít bez kamer, fotopastí , že člověk může dýchat vzduch a kochat se přírodou
bez toho, aby byl stále sledován. Zdá se, že díky hlupákům, kteří mají
zapotřebí si něco dokazovat budeme muset být obětí kamer všichni a všude.
Jitka Dondová,starostka
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Automobilová nehoda

Neděle 16.7.2017 se stala pro naši obec tou, která se zapíše do
kroniky obce . Stejně jako na mnohých jiných místech republiky se tu udála
dopravní nehoda, ta u nás byla bohužel tragická. Stala se v odpoledních
hodinách pod železničním mostem na silnici Praha – Karlovy Vary, kde se
čelně střetly dva automobily. Zpočátku se zdálo, že všichni vyváznou se
zraněními, která půjdou ošetřit, ale mladá žena svým zraněním podlehla.
Díky integrovanému záchrannému systému mám možnost
spolu s panem místostarostou dostat informaci o nehodě ve stejný okamžik,
jako členové záchranné služby, hasiči a policie. Po mém příjezdu jsem viděla ,
že se v blízkosti nehody vyskytují mladí lidé z Petrohradu. Nebyli účastníky
nehody. Přišli pomoci. Těch lidí u nehody bylo hodně, ale ti kdo opravdu
pomohli, byli právě petrohradští. Mají moje uznání a poděkování. Nerada
bych na někoho zapomněla, proto nechci nikoho jmenovat, ale jsem ráda, že
žijete mezi námi, děkuji vám a vážím si vaší pomoci.

Jitka Dondová,starostka

Noční "výbuchy" vyděsily stovky lidí
Bezpočet obyvatel naší obce vyděsily v noci dvě rány a
otřesy, vysvětlení nočního probuzení je prosté za vším stojí fyzika a naše
armáda, respektive letectvo, které startovalo k ostrému, bojovému letu. V
pondělí v noci totiž do našeho vzdušného prostoru vstoupilo neznámé letadlo,
které se nehlásilo a ani přes opakované pokusy s ním nešlo navázat spojení.
Velitelství Vzdušných sil AČR tedy vydalo povel ke startu
dvojice hotovostních stíhačů s letouny JAS-39 Gripen z 21. základny
taktického letectva Čáslav, která měla za úkol letadlo dostihnout.
Právě nad Plzeňskem pak museli piloti zvýšit rychlost až nad
hranici rychlosti zvuku, což doprovází aerodynamický třesk (akustický třesk,
sonický třesk), což je zvukový jev podobný velmi silné ráně podobající se
například výstřelu z děla. Stíhači mají tento manévr běžně povolen jen ve
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velkých výškách a mimo zastavěnou oblast, ale ostrý bojový start je
samozřejmě výjimkou.
Oba Gripeny jsou z Čáslavského letiště, ale z důvodu oprav
zdejší dráhy startovaly po desáté večer z Pardubic. Cílem byl Boeing 737 letící
z Turecka do Německa a jehož pilot si již nad Slovenskem špatně nastavil
frekvence radiostanice a porušil i další pochybení ohledně radioprovozu.
Gripeny za Berounem překonaly nadzvukovou rychlost, což právě způsobilo
aerodynamický třesk. Boeing stíhači dohnali asi během deseti minut, navázali
s jeho piloty kontakt a doprovodili ho až k hranicím s Německem.

Úspěšná záchrana labutě
Cesty mnohých směřují k Finklovu rybníku, kde dospělí i děti
sledují, jak labutí pár vychovává své mladé.

Stránka 4

V pátek 21.7.2017 se na rybníku objevila labuť další. Ta však
sebou přinesla mnoho rozpolcených názorů. Někdo se bál o svůj život, že by
mu mohla nová labuť ublížit, jiní měli touhy se s labutí fotit či filmovat, ale co
je horší, někdo labuti i ublížil.
Zpráva o jejím špatném zdravotním stavu ke mně doputovala
v sobotu večer, ale labuť už nikde nebyla k nalezení. Až v úterý jsem se
dozvěděla, že byla odnesena k potoku u rybníka. Zesláblá labuť tam opravdu
byla, sic v zuboženém , zesláblém stavu, na první pohled bylo jasné, že křídlo
je tak dolámané, že už létat nebude.
O pomoc byli požádáni členové Záchranné stanice pro
handicapované živočichy, která funguje při Podkrušnohorském zooparku
Chomutov.(www.zoopark.cz). Ti se okamžitě rozjeli směrem k Petrohradu,
odchytili nemocnou labuť a odvezli ji k následnému ošetření. Dle informací
pracovníků stanice bude labuť v pořádku a po doléčení vypuštěna do volné
přírody.
Díky všímavým občanům najde labuť bezpečné bydlení a my
nebudeme muset řešit úhyn v naší obci
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Pošta Partner
Ke dni 30.08.2017 ukončí svůj provoz v obci Česká pošta s.p. ve
stávajících prostorách tj. v domě čp. 115 v Petrohradě. Ale již od 04.09.2017
začne v prostorách obecního úřadu Petrohrad fungovat pobočka České pošty
s.p., tzv. Pošta Partner. Dle smluvního ujednání mezi Českou poštou s.p. a Obcí
Petrohrad bude pobočka vykonávat tyto činnosti – podání a vyzvedávání
listovních zásilek a balíkových zásilek, přijímání poštovních poukázek a jejich
výplata, výplata důchodů, příkazy k úhradě , výběr a vklad k účtům ČSOB
(Era).
Na pobočce Partner budou agendu vykonávat pracovnice obce
(obecního úřadu Petrohrad ), které absolvovaly školení České pošty s.p. ve
dnech 18.07. – 20.07.2017 v Plzni.
Pracovní doba Pošty Partner na OÚ od 04.09.2017 je následující:
Pondělí:
12,00 hod. – 16,00 hod.
Úterý:
08,00 hod. – 12,00 hod.
Středa:
12,00 hod. – 16,00 hod.
Čtvrtek:
08,00 hod. – 12,00 hod.
Pátek:
08,00 hod. – 12,00 hod.

Výstava obrazů
O tom, že v naší vesnici žije mnoho šikovných lidí není pochyb. Jednou
z takových je i paní Anna Kailová-Kantová z Petrohradu. Po rekonstrukci
zasedací místnosti na obecním úřadě v Petrohradě byla požádána, zda by
mohla nakreslit obrazy pro Petrohrad významných staveb. Zasedací místnost
do té doby zdobil pouze obraz Švýcarské hájovny, jejímž autorem je
R.Krouza (Obec Petrohrad ho přijala darem od paní Kristy Henlínové). Další
obrazy , které přibyly jsou právě od Aničky Kantové. Je to obraz kaple Všech
svatých, kapličky v Černčicích a Špitální kaple.
Anička přijala můj návrh prezentovat svou práci a ukázati široké veřejnosti i
jiné obrazy, některé z těch, které v průběhu let malovala.
Pokud budete mít zájem, přijďte se podívat na zahájení výstavy v pátek
4.8.2017 od 17.00 do 20.00 hod do zasedací místnosti obecního úřadu v
Petrohradě, nebo v průběhu srpna kdykoli v pracovní době obecního úřadu.
Vstup na výstavu je zdarma.
Jitka Dondová,starostka
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Nákup nového traktoru
Zatupitelstvo Obce Petrohrad na svém řádném zasedání
dne 18.01.2017 ( číslo usnesení 02/25/2017) rozhodlo o nákupu nového
lesnického traktoru pro potřeby Obce Petrohrad.
Dne 31.07.2017 převzala starostka obce od zástupce firmy
Agrima Žatec s.r.o., vítěze výběrového řízení, nový malotraktor s prvky
lesnické nástavby New Holland T3.65F s příslušenstvím – přední nakladač,
štěpkovač, naviják.
Malotraktorem New Holland budou prováděny práce v
obecních lesích, letní a zimní údržba komunikací a údržba veřejných
prostranství v obci Petrohrad, Čerčnice a Bílenec.
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Příměstský tabor I.turnus – Petrohradská strašidla
Tak nám to opět začalo. Od 17. 07. – 21. 07. 2017 probíhal v naší obci
příměstský tábor, který zajišťoval spolek VEEV, z.s. V letošním roce se nám na
první turnus přihlásilo 21 dětí. Celý týden se děti seznamovaly
s petrohradskými strašidýlky a zažívaly s nimi nejedno dobrodružství.
Naplánovaný výlet pro velké horko nevyšel, ale děti o nic nepřišly. Plnily celý
den nejrůznější úkoly, koupaly se v bazénu, hrály hry a dokonce přespaly ve
zdejší škole. Po celý týden měly děti zajištěny svačiny, obědy a celodenní pitný
režim. Při přespání jim byla zajištěna večeře a snídaně na druhý den. V pátek
jsme se všichni rozloučili s přáním, aby se další srpnový turnus vyvedl jako
tento.
Za spolek VEEV, z.s. Mgr. Eva Učíková
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Fotbalový turnaj
Již třetí rok, pořádá spolek VEEV, z.s. FOTBALOVÝ TURNAJ
v Petrohradě. V letošním roce se včas přihlásilo 5 mužstev. Všichni jsme
si přáli jediné, aby nám přálo počasí a sportovní den se vyvedl podle
našich představ.
Již od rána vládla na hřišti přátelská atmosféra díky žateckému
mužstvu, který se nemohl dočkat a přijel o hodinu dříve s velmi dobrou
náladou. V 10 hodin začalo první utkání a poslední končilo kolem 14
hodiny. Hrálo každé mužstvo s každým. A jak to vlastně dopadlo?
SPARTAK Lubenec obhájil prvenství z minulého roku. Nejlepším střelcem
byl vyhlášen lubenecký hráč Patrik Ledvina. Všechna mužstva za účast
obdržela poháry a dárkové sety.
V letošním roce stojí také za zmínku fakt, že sportovci a sportovní
fanoušci přispívali dobrovolným vstupem na dobročinné účely. Spolek
VEEV, z.s. se rozhodl pomoci dvouleté dívce s onkologickým
onemocněním, jejíž maminka pochází z obce Kryry. Musím uznat, že jsem
byla mile překvapena s konečnou částkou. Vybralo se 5. 300 Kč, což na
naší vesnici je ohromný úspěch. Tímto bych chtěla ještě jednou
poděkovat všem zúčastněným nejen za sportovní atmosféru, ale také za
dobré srdce, které každý kdo přispěl má.
Doufáme, že se v příštím roce opět sejdeme.

Za spolek VEEV, z.s – Mgr. Eva Učíková
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Spolek VEEV, z. s připravuje další akce:

Příměstský tábor – 07. 08- 11. 08. 2017

Pojďme spolu na puťák – akce je určena pro děti bez rodičů – 12. 08. 2017

Černčičáci, aneb kotlíkový mejdan- akce bude určena pro všechny, co rádi vaří
a mají rádi country – 02. 09. 2017

Strašidelně pohádkový les- určeno pro rodiny – 09. 09. 2017
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Z kroniky obce …

Útržky z historie domů v obci – 21. část
Číslo popisné 129
Obytný dům s kovárnou postavil ve staré části Petrohradu v roce 1927
Maximilian Tippner. Současně byl jako zvláštní stavba postaven chlév pro
hovězí dobytek se stodolou. V roce 1928 byl k budově stodoly přistavěn další
chlév pro hospodářská zvířata. Po skončení druhé světové války a odsunu
většiny občanů německé národnosti přešel dům do vlastnictví
československého státu a byl určen k ubytování zaměstnanců státního statku.
Později dům vlastnila Zdena Floriánová a pak přešel dědictvím na
Josefa Scheinera, který dům vlastní dosud. Josef Scheiner dům přestavěl a
zmodernizoval. V roce 2002 přikoupil k domu i zahradu, která zůstala v
majetku státu.
Číslo popisné 130
Původní dům v nové části Petrohradu byl postaven Karlem
Nachtmannem v roce 1927. Jednalo se o malý domek s dvěma obytnými
místnostmi. V roce 1928 byl vedle domku přistavěn jako samostatný objekt
chlév pro malá hospodářská zvířata. Tato přístavba byla provedena Helenou
Nachtmannovou. Po druhé světové válce zde žili Nikifor Timofejev (Rus,
zajatec z 1. světové války, který zůstal v Československu) s H. Nachtmannovou
a jejími dětmi. Po smrti N. Timofejeva a H. Nachtmannové prodali dědicové
dům Františku Trhlíkovi. František Trhlík se svojí manželkou Marií Trhlíkovou
pak po roce 1976 postupně dům přebudovali na jednoposchoďový s dvěma
bytovými jednotkami. K domu byla přistavěna garáž, kolna a chlívky.
Manželé Trhlíkovi se z obce odstěhovali a dům prodali Jaroslavu
Procházkovi z Mostu. Ten vlastní dům dosud.
Číslo popisné 131
Dům stojící v nové části Petrohradu byl postaven v roce 1927 českou
rodinou Františka Dáni. Později zde žil jeho syn František Dáňa ml. na kterého
dům přešel dědictvím. Po smrti Františka Dáni ml., zdědila dům jeho manželka
Otýlie Dáňová a ta ho převedla postupní smlouvou roku 1969 na svoji dceru
Ivanku Vondráčkovou a jejího manžela Josefa Vondráčka z Kadaně. Ti dům
užívají jako rekreační chalupu.
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Číslo popisné 132
Dům ve staré části Petrohradu byl vybudován v roce 1927 Josefem
Lifkou. Po válce ho získal Karel Dáňa s manželkou Marií. Po smrti Karla Dáni
v roce 1972 zdědila dům jeho manželka Marie Dáňová, která postoupila v roce
1975 postupní smlouvou své vnučce Janě Šiklové (později provdané
Tlaskalové) ze Sokolova. Jana Tlaskalová prodala dům po roce 2000 Milanu
Bulínovi z Černčic u Petohradu.
Číslo popisné 133 (zbořeno)
Malý domek ve staré části Petrohradu vybudovali v roce 1927 manželé
Franz Schwarz a Anna Schwarzová. Po válce zde bydlela rodina Josefa
Plundra. Po smrti rodičů zdědil dům jejich syn Josef Plundr ml., v roce 1973 k
domu přistavěl další místnost a verandu. V roce 1989 byl dům darovací
smlouvou převeden na sestru Josefa Plundra ml. Martu Kadavou z Vysoké
Libyně. V roce 2002 získal nový majitel Ladislav Jambor povolení odstranění
stavby, protože na stavební parcele domu čp. 133 chtěl postavit nový dům.
Číslo popisné 134
Dům pochází z roku 1927 a byl postaven v nové části Petrohradu
Josefem Skopcem. V roce 1945 byl dům zkonfiskován a přešel do majetku
československého státu. Od státu ho získal později Václav Jech.
Václav Jech přistavěl v roce v roce 1960 prádelnu, koupelnu, spíž a
sklep. V roce 1971 byla přistavěna veranda. Další stavební úpravy byly
provedeny v roce 1975, kdy byla vyměněna okna a postaveny okrasné zídky k
západní straně domu. Po smrti V. Jecha přešel dům při dědickém řízení na jeho
manželku Věru Jechovou. Ta pak v roce 2008 celou nemovitost převedla
darovací smlouvou na svou dceru Miluši Majerovou, která vlastní dům dosud.
Po převzetí budovy manželé Majerovi provedli generální opravu střechy
včetně položení nové krytiny a provedli i modernizaci místností.
RNDr. Václav Špilar, kronikář
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Obec Petrohrad

Usnesení
z 30.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 17.července 2017
01/30/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen starostkou
02/30/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje zadání technické pomoci – dokumentaci k akci
Petrohrad, Černčice – návrh odstranění zápachu v kanalizačním systému –
I.etapa. od firmy AZ Consult s.r.o., dle cenové nabídky ze dne 12.07.2017,
v hodnotě do 45.000,-Kč.
03/30/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.4, která je přílohou č.2 zápisu

RNDr.Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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