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Příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho štěstí, zdraví a úspěchův novém roce
občanům obce Petrohrad, Černčice a Bílenec
a všem čtenářům Lunarie
ořejí
starostka obce Jitka Dondová,
místostarosta obce RNDr.Václav Špilar
a členové zastupitelstva
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Informace z naší školy …..

„PODZIMNÍ HRÁTKY“
to bylo téma pro žáky školní družiny ZŠ Petrohrad na měsíc říjen.
Žáci velice rádi tvoří a využívají k tomu zajímavý a netradiční
materiál i postup. Nápadů bylo hodně a tak vybírám jen ty
nejzajímavější:
1. Podzimní strašák
Žáci pomalovali sklenice jako hlavu akrylovou barvou, po zaschnutí
dokreslili fixou obličej, dozdobili látkou, stuhou a přírodninami.
2. Papírový drak
Zapouštěli modrou barvu do mokré čtvrtky jako podklad pro
oblohu, z barevného vlnitého papíru si vystříhali malé dráčky, které
nalepili na čtvrtku. Dokreslili oči, nos a pusu, z vlny připevnili ocas,
který ozdobili barevnými mašličkami.
Samozřejmě nesměl chybět klasický papírový drak na provázku,
s kterým pak běhali po školní zahradě, aby jim létal.
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3. Mochomůrky
Žáci překládali papír do tak zvané „harmoniky“, aby vznikl
klobouček, na který nalepili bílé tečky, k houbě přidali nohu,
travičku a bylo hotovo.
4. Hlemýžď
Opět překládali papír do tvaru hlemýždě, dokreslili ulitu a tykadla.
Žáci vytvářeli celé rodiny, malé i velké hlemýždě.
5. Koláž podzimního ovoce
Na čtvrtku si obkreslili tvar jablka nebo hrušky a z časopisů
vytrhávali různě velké kousky barevného papírů, které lepili do
patřičné předlohy. Aby byla čtvrtka zaplněná, tak okolo koláže
ovoce nalepili nápisy „jablko“ nebo „hruška“, které byly napsány
různým vzhledem i sílou písma. Obrázek dokončili rámečkem.
Věra Sokolová
vychovatelka ŠD
Poznámka: Fotografie ze všech pracovních činností na
www.zsmspetrohrad.cz
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*******************************************************************

Informace obecního úřadu ………..
Veřejná sbírka pro Elišku
Obec Petrohrad byla v měsíci říjnu 2017 svědkem smutných událostí, kdy desetileté dívence
Elišce Míkové z Petrohradu náhle zemřel tatínek, rodák z Petrohradu Josef Míka a hned o
dva dny později maminka Jarmila.
Elišky se ujala polorodá sestra z Prahy, Eliška v Praze nastoupila do školy a začala
navštěvovat i chovatelský kroužek.
Teď je Eliška ještě malá, ale postupem času se její zájmy a aktivity budou rozvíjet a
finanční nároky na zájmy i vzdělání se budou zvyšovat.
Zastupitelé Obce Petrohrad se proto rozhodli zřídit sbírkový účet ve prospěch Elišky
Míkové.
Účet je veden u Komerční banky, veškeré bezhotovostní platby jsou nezpoplatněny a Obec
Petrohrad bude prostřednictvím tohoto účtu hradit výdaje, které jsou vynaloženy v Eliščin
prospěch. Proti předkládaným dokladům bude obec hradit výdaje spojené s jejím žitím.

Stránka 5

Mimo to, že budou výdaje uvolňovány pouze prostřednictvím Obce Petrohrad, bude i ta
jedenkrát ročně předkládat ke kontrole hospodaření s účtem pověřeným pracovníkům
Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Pokud není ani Vám lhostejný osud Elišky, prosíme Vás o příspěvek na účet
vedený u Komerční banky a.s., pobočka Žatec
115-5640280277/0100
Název účtu : OBEC PETROHRAD-Eliška
Pokud chcete, aby byl Váš příspěvek zveřejněn na internetových stránkách obce, sdělte to
prosím písemně na adresu:
Obec Petrohrad,439 85 Petrohrad 146 .
V případě, že Obec Petrohrad neobdrží písemný souhlas s uveřejněním dárce, nebude
informaci o dárci zveřejňovat.
Obec Petrohrad tímto děkuje všem dárcům, kteří zašlou příspěvek ve prospěch
Elišky.

Dobrý den,
Ráda bych touto cestou poděkovala všem občanům Vaší
obce, ale i těm z okolí, za projevenou solidaritu. Všem těm, kteří se zapojili do
sbírky věcí pro Elišku a darovali jí tak potřebné oblečení, kterého má díky Vaší
pomoci již dostatek, ale i za spousty dárečků, dopisů které Elišce udělaly
velkou radost a zpříjemnily jí tak ty nejtěžší první dny v nové rodině a
v novém prostředí. Opravdu jen díky finanční pomoci, které si obrovsky
vážíme, bylo možné okamžitě zareagovat na vzniklou situaci a přizpůsobit vše
jejím potřebám včetně vybavení dětského pokoje tak, aby se mohla zapojit
v co nejkratším čase opět ke školní docházce a dennímu režimu desetiletého
dítěte. Elišce se v Praze líbí, nosí samé hezké známky a dělá mi radost.
Přejeme Vám všem krásné a hlavně klidné prožití Vánočních svátků a všechno
nejlepší do nového roku. Ještě jednou mnohokrát za vše děkuji nejen za sebe,
ale především za Elišku!
S úctou Pavla Geblerová (sestra)
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Kaple Všech svatých
Obec Petrohrad obdržela Rozhodnutí o přidělení dotace na opravu
interiéru kaple ve výši700.000,-Kč, proto v roce 2018 chystá opravu kaple.
Kaple byla dle dochovaných informací vyzdobena jednoduchým
oltářem, tj. s dřevěnou tombou a dřevěným křížem. Spodní, kamenná část
oltáře je stále uvnitř kaple. Vrchní, dřevěná část se nedochovala.
Chtěli bychom do opravené kaple umístit oltář podobný tomu
původnímu, proto žádáme občany o poskytnutí dobové fotografie z interiéru
kaple Všech svatých v Petrohradě. Po zhotovení fotokopie Vám originál ihned
vrátíme.
Pokud někdo z vás nosí v paměti, jak oltář vypadal, jak byl ozdoben,
zda se na něm vyskytovaly obrazy světců apod., prosíme i o takové informace.
Sdělte nám je prosím na obecní úřad v Petrohradě.
Děkuji a věřím, že se kapli podaří zrekonstruovat.
Jitka Dondová,starostka

Provozní doba obecního úřadu v době
vánočních svátků
Od 25.12.2017 do 01.01.2018 z a v ř e n o

Provozní doba Pošty PARTNER
Od 25.12.2017 do 01.01.2018 z a v ř e n o
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Útržky z historie domů v obci – 24. část
Číslo popisné 150 (současné)
Bytový dům v nové části Petrohradu při silnici k nádraží. Dům byl postaven
Okresním výstavbovým družstvem Louny v letech 1971 – 72. Dům přešel do
majetku Státního statku Lubenec, který byty pronajímal svým zaměstnancům.
Při likvidaci Státního statku po roce 1989 koupila bytovku ve veřejné dražbě
Petrohradská, spol. s.r.o. , Hořesedly a dům vlastní dosud.

Číslo popisné 151
Dům v nové části Petrohradu v ulici za pizzerií byl podle záznamů postaven v
roce 1923 Annou Kovaříkovou a Františkem Trhlíkem. V roce 1927 je k domku
přistavěna malá hospodářská budova v níž byla stáj.
V domě od té doby žijí členové širší rodiny Trhlíků. V roce 1962 žádá tehdejší
majitel Vladimír Trhlík o stavební povolení k přístavbě jedné místnosti a
příslušenství. Žádost je opakována v roce 1975 manželi Vladimírem Trhlíkem
a Růženou Trhlíkovou. Další adaptaci a přístavbu provedla v roce 1990 jejich
dcera Jiřina Maršálková. Jiřina Maršálková dům zdědila v roce 1991 po smrti
svého otce a vlastní dům dosud.

Číslo popisné 152
Nouzové obydlí ve starém vagonu zřízené roku 1927 bylo majetkem Anny
Kovaříkové. K vagonu byly roce 1936 přistavěny zděná přístavba a studna.
Stavební povolení bylo vydáno na Karla Kovaříka. V roce 1979 byl domek
rodinou Kovaříkových prodán manželům Karlu a Zdence Vaněčkovým z
Prahy. Dědictvím přešel domek do vlastnictví Karla Vaněčka ml. z Prahy, který
vlastní nemovitost dosud.

Číslo popisné 153 (zbořeno)
Jednalo se o nouzové bydlení s využitím starého vagonu. Obydlí, postavené
roku 1923, patřilo Anně Kašparové-Fischerové. Vagon stával v sousedství č. p.
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152. Po válce ho získal František Dáňa, který vlastnil protější dům č. p. 131.
Dům pak už nebyl obydlen a postupně chátral. V roce 1995 už zbyly ze stavby
jen zbytky a na žádost uživatele byla vymazána z evidence nemovitostí.

Číslo popisné 154
Dům nechali postavit manželé František Koča a Marie Kočová z Černčic u
tehdejší státní silnice Praha - Karlovy Vary v roce 1929. Rodina Kočových po
záboru Sudet hitlerovským Německem odešla z obce jako většina tehdejších
českých rodin. Během války v domě bydlel František Kohout. V roce 1945 se
Kočovi vrátili a převzali dům zpět.
Roku 1961 přebírá ¾ vlastnického práva k nemovitosti československý stát
zastoupený MNV Petrohrad. Jednalo se o odúmrť po Jaroslavu Kočovi. O tuto
část majetku projevil později zájem Adolf Mach z Plas. Jednání se vleklo léta a
MNV Petrohrad prodal Adolfu Machovi požadovanou část nemovitosti až v
roce 1970. Zbývající ¼ zůstala ve vlastnictví Anděly Kočové. Roku 1971
dochází k dohodě o úpravách hranic parcel zahrady a role s Antonínem
Tůmou a Annou Vrbovou, kteří chtějí v sousedství postavit nový rodinný dům.
Další převody majetku nejsou ve studijních materiálech k dipozici.
V roce 1993 tehdejší majitelka domu č. p. 154 Marie Vrbová žádá o stavební
povolení ke stavbě zděné garáže a dílny na stavební parcele domu č. p. 154.
Stavba je po řadě problémů zkolaudována až v roce 2008, kdy dům je už ve
vlastnictví Vladimíra Vrby. Ten je vlastníkem nemovitosti dosud.

Číslo popisné 155
Vracíme se do staré části Petrohradu, do míst, kde byly vytyčeny stavební
parcely pro rodinné domy a vilky po pozemkové reformě v době 1. republiky.
Dům č. p. 155 postavil Jakob Löffelmann v roce 1928. V roce 1957 syn
František Löffelmann chtěl koupit stodolu s pozemkem, která patřívala k
domu. ONV Podbořany sdělil, že po válce byla konfiskována jen ideální
polovina patřící Marii Löffelmannové a druhá ideální polovina stále patří
Jakubu Löffelmannovi. František Löffelmann může požádat o přidělení této
stodoly i pozemku. Po dalších jednáních byla stodola i se stavební parcelou
převedena roku 1961 do vlastnictví Františka Löffelmanna když uhradil cenu
jen za konfiskovanou část nemovitosti
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Již v roce 1960 zahájil Fr. Löffelmann demolici nevyužívaného chléva, aby
mohl rozšířit obytný dům.
V roce 1961 žádá František Löffelmann o povolení stavebních úprav na
obytném stavení.
Roku 1962 prodal Fr. Löffelmann výše zmiňovanou parcelu se stodolou své
sestře Anně Křenové a jejímu manželovi Antonínu Křenovi.
V roce 1964 dům předali manželé Jakub Löffelmann a Anna Löffelmannová
postupní smlouvou dům svému synovi Františku Löffelmannovi a jeho
manželce Erice Löffelmannové.
Stavební úpravy pokračovaly i v dalších letech. Roku 1973 je zahájena
přístavba garáže s dílnou, chlévků pro drobná zvířata a dřevníku. Dům dnes
vlastní dcera Eriky a Františka Löffelmannových Monika Chmelová z Jirkova.

Číslo popisné 156
I tento dům je v lokalitě určené ve staré části Petrohradu pro výstavbu
rodinných domků po pozemkové reformě za 1. republiky. Postavil ho podle
projektu Heinricha Ranka z Pšovlk v roce 1929 Karl Megerle. Po válce byla
nemovitost zkonfiskována československým státem. Delší dobu po roce 1945
zde bydlela rodina Karla Trinera. Dokumentace k tomuto domu je velmi
chudá, takže lze jen těžko zjistit další detaily. V současné době je majitelem
domku Petr Kail.

Číslo popisné 157 (zbořeno)
Nouzové obydlí v obestaveném starém vagonu. Roku 1927 si ho pořídil
železničář František Fencl. Po válce bylo obydlí, které stálo v nové části
Petrohradu v blízkosti č. p. 153 a 152, zbouráno.
Číslo popisné 157 (současné)
Bytový dům v nové části Petrohradu při silnici k nádraží. Dům byl postaven
Okresním výstavbovým družstvem Louny v letech 1971 – 72. Dům přešel do
majetku Státního statku Lubenec, který byty pronajímal svým zaměstnancům.
Při likvidaci Státního statku po roce 1989 koupil bytovku ve veřejné dražbě
Jiří Trepeš z Petrohradu a je dosud jejím vlastníkem.
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Číslo popisné 158
Domek postavil v roce 1928 na konci obce u silnice na Chotěšov Pavel Heyne.
Dům byl v roce 1945 zkonfiskován československým státem a přešel později
do majetku Lesního závodu Petrohrad. Sloužil jako hájenka. Byl postupně
stavebně upravován a modernizován. Poslední větší opravu provedl Lesní
závod Žatec v roce 1990. Po reorganizaci správy státních lesů byl dům prodán
Leopoldu Zeidlerovi z Petrohradu. Od L. Zeidlera ho pak koupil současný
vlastník Robert Jesínek.

Číslo popisné 159 (zbořeno)
Domek postavilo černínské panství a sloužil jako byt pro kočího. V
sedmdesátých letech minulého století byl dům již opuštěn a později zbořen.

Číslo popisné 160
Domek v areálu zámku. Sloužíval jako byt pro pomocníky v zahradnictví. Byl
postaven hned vedle bývalých palmových skleníků. Přežil v roce 1915 velký
požár, který skleníky a část zámku zničil. Později sloužil k různým účelům a
dnes se v něm hraje loutkové divadlo. Dům je majetkem Ústeckého kraje,
stejně jako celý zámek.

RNDr. Václav Špilar, kronikář obce
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Podzimní setkání se seniory……..
V pátek 10.11.2017 proběhla již tradiční akce: „Podzimní setkání se
seniory“ na sále pohostinství v Petrohradě. Pro přítomné si děti ze základní
školy Petrohrad připravily program plný tance a písní, kterým zajisté potěšily
všechny přítomné seniory.
Po vystoupení dětí následovala volná zábava, kdy k tanci a poslechu
zpívala paní Kudláčková za hudebního doprovodu pana Třísky. Nechybělo
samozřejmě ani občerstvení připravené cukrárnou a pekárnou pana Petra
Janouše z Černčic a víno na zapití.
Doufáme, že ti kdo přišli se dobře bavili a ti kdo se nezúčastnili této
akce, nezbývá než pozvat na další setkání, které se uskuteční zase příští rok.
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Více fotografií z akce naleznete na odkaze: http://obecpetrohrad.rajce.idnes.cz/
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Názory občanů…….
DRAKIÁDA – očima občana obce Petrohrad
Chtěla bych toho cestou poděkovat spolku VEEV, z.s, který
uspořádal dne 4. 11. 2017 v naší obci ,,DRAKIÁDU,, pro naše dětičky. Drakiáda
byla obohaceno o soutěž, kdy děti soutěžily o nejlépe vyrobeného draka.
Soutěže se zúčastnilo 13 dětí a nechyběly ani dary pro vítěze. A aby to nebylo
rodičům líto, tak pro ně bylo přichystáno drobné občerstvení. Tak nikdo nebyl
ochuzen. Jen počasí nám moc nepřálo (bezvětří), ale i tak s pomocí rodičů se
draci alespoň malinko vznesly k oblakům a všichni byli spokojeni. Takto
započatý den byl ukončen lampiónovým průvodem a vypouštěním lampionků
štěstí. Akce se zdařila a myslím si, že mohu za spokojené rodiče ještě jednou
moc poděkovat.
Martina Janoušová Rybová
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Rok se spolkem VEEV, z.s.
Blíží se Vánoce, a s tím i konec roku 2017. Mnozí začínají bilancovat nad tím, co jim
rok přinesl, co nestihl, co se mu povedlo.
I já bych se ráda ohlédla za téměř ukončeným rokem. Tak jak asi každý z Vás ví,
náš spolek pořádá v naší obci nejrůznější kulturní i sportovní akce. Ne každá z nich
se samozřejmě vyvedla, tak jak bychom si přáli, ale troufám si říci, že převažovaly
ty, které za to stály je uspořádat. Za každou z nich stálo nasazení, dřina všech, kteří
se aktivně zapojili do realizace. Za zmínku zajisté stojí má oblíbená Drakiáda, která
slouží nejen k pouštění draků, ale především k utužování rodinných a přátelských
vztahů, také Pohádkově strašidelný les, kde se zapojila i místní mládež a zúčastnilo
se kolem 70 dětí nebo Fotbalový turnaj, kdy i s menší účastí diváků jsme zažili
nádherný den a poznali nové přátele.
V letošním roce se nám podařilo opět uspořádat letní příměstský tábor, který pod
svolením paní ředitelky probíhal v místní Základní a mateřské škole. Hojná účast,
spokojené děti i rodiče stojí za to uskutečnit ho i následující rok. Rodičům jsme také
nabídli pro své děti zájmové útvary, které jsou zaměřeny na sportovně pohybovou
průpravu a environmentální výchovu. Kroužky jsou hojně využívány, proto bychom
v následujícím roce chtěli rozšířit nabídku.
Za zmínku také stojí určitě i to, že jsme z posledních akcí výtěžek, který jsme vybrali,
věnovali malé onkologicky nemocné Lynettce, jejíž rodina pochází z nedalekých
Kryr. V letošním roce se nám podařilo vybrat necelých 9. 000 Kč, což nám udělalo
nesmírnou radost.
Za celý spolek bych chtěla vyjádřit poděkování Obci Petrohrad, která nám z části
financovala naše plány, ZŠ a MŠ Petrohrad, která nám poskytla potřebné zázemí .
Občanům přeji poklidné vánoční svátky strávené s těmi, kteří za to stojí a úspěšný
rok 2018. Ať se stane pro každého z Vás nezapomenutelným a vyjímečným.
Za spolek VEEV,z.s – PhDr. Eva Učíková
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Obec Petrohrad
Usnesení
z 33.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 13.listopadu 2017
01/33/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně doplnění bodu 8.Organizační
záležitosti
02/33/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce na část parcely č. 891/1 v k.ú.
Petrohrad mezi Obcí Petrohrad a Ústeckým krajem a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
03/33/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.2 pojistné smlouvy č. 8603137412 pro
Pojištění podnikatelských rizik – TREND 14 uzavřené s Kooperativa pojišťovna, a.s.
04/33/2017 Zastupitelstvo obce pověřuje finanční výbor kontrolou přípravy rozpočtu obce pro rok
2018
05/33/2017 Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní výbor kontrolou plnění usnesení za období
leden 2017 až říjen 2017
06/33/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Petrohrad p.o. za
školní rok 2016/2017
07/33/2017

Zastupitelstvo obce souhlasí s konáním veřejné sbírky prostřednictvím Obce
Petrohrad a za tímto účelem schvaluje zřízení běžného účtu, který bude veden jako
sbírkový pro Elišku Míkovou

08/33/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru na sbírkový účet vedený ve
prospěch Elišky Míkové ve výši 20.000,-Kč

09/33/2017

Zastupitelstvo obce stanovuje s platností od 01.01.2018 dle nařízení vlády č.
137/2017 Sb., měsíční odměnu neuvolněného místostarosty ve výši 18.000,-Kč
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10/33/2017

Zastupitelstvo obce stanovuje s platností od 01.01.2018 dle nařízení vlády č.
137/2017 Sb., měsíční odměnu neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1.379,Kč

11/33/2017

Zastupitelstvo obce stanovuje s platností od 01.01.2018 dle nařízení vlády č.
137/2017 Sb., měsíční odměnu předsedy výboru ve výši 1.379,-Kč

12/33/2017

Zastupitelstvo obce stanovuje s platností od 01.01.2018 dle nařízení vlády č.
137/2017Sb., měsíční odměnu člena výboru ve výši 750,-Kč

13/33/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2017, které je přílohou č. 3
Zápisu

RNDr.Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad
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