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Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 5,- Kč
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Informace obecního úřadu ………..
Výsledky volby prezidenta České republiky v naší obci – II.kolo
Druhé kolo volby se uskutečnilo ve dnech 26.01.2018 a 27.01.2018. V
Petrohradě bylo zapsáno 561 voličů. K volbám se z nich dostavilo 308 voličů
(to je 54,94%). Platných hlasů bylo odevzdáno 307. V tabulce jsou zapsány
hlasy odevzdané v Petrohradě jednotlivým kandidátům.
PETROHRAD
č.

Kandidát

Hlasy

%

7

Zeman Miloš

228

74,26

9

Drahoš Jiří

79

25,73

Výstava patchwork
V měsíci květnu 2018 se v zasedací místnosti obecního úřadu v
Petrohradě uskuteční výstava prací rodačky z Petrohradu paní Jaroslavy
Jirákové roz.Cechlové. K nahlédnutí bude vlastnoručně vyrobený patchwork. O
přesném termínu Vás budeme informovat v dalších čísle měsíčníku Lunaria.

Úprava jízdních řádů od 05.03.2018 do 18.05.2018
Vzhledem k uzavírce mostu v ulici Rooseveltova v Žatci dojde od 05.03.2018
do 18.05.2018 k úpravě jízdního řádu autobusové linky č. 744 jezdící do
našich obcí.
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Kaple Všech svatých Petrohrad
V předchozích vydáních měsíčníků Lunaria jsme oslovili
čtenáře ohledně žádosti o sdělení zda si někdo z nich pamatuje jak vypadal
oltář umístění v Kapli Všech svatých v Petrohradě, případně zda vlastní
fotodokumentaci.
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo dopátrat podobu oltáře
mezi rodáky obce ani v archivech muzeí bylo přistoupeno k vlastnímu návrhu
oltáře, který byl konzultován s pracovníky Národního památkového ústavu
v Ústí nad Labem. Návrh zpracoval pan Petr Kunc a bude i jeho hlavním
zhotovitelem společně s kolegyní paní Martinou Provázkovou. Oltář vznikne
ve spolupráci Psychiatrické léčebny Petrohrad p.o. a Obce Petrohrad.

Oltář bude dřevěný s obrazem všech svatých uprostřed.
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Výběrové řízení na zhotovitele opravy interiéru kaple bylo ukončeno
k 28.02.2018 s tím, že v průběhu měsíce března bude vybrán zhotovitel prací.
Od dubna 2018 by tak mohla začít oprava interiéru kaple. Na opravu kaple
bude použita dotace poskytnutá Ministerstvem zemědělství ČR, ostatní
náklady budou hrazeny z rozpočtu Obce Petrohrad.

Granty z rozpočtu Obce Petrohrad 2018
Dle schválených podmínek grantového řízení pro rok 2018 mohli
zájemci podávat své žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
obce pro rok 2018 na různé sportovní či společenské akce do konce měsíce
února 2018.
O podaných žádostech a výši příspěvku bude rozhodovat
Zastupitelstvo Obce Petrohrad na svém řádném zasedání v měsíci březnu
2018.
V dalším čísle měsíčníku Lunaria Vám poskytneme přehled o
plánovaných akcích v obci pro rok 2018.

Volný pohyb psů v obci
Upozorňujeme občany obce, že pokud ponechávají své psí miláčky
volně pobíhat po vsi, že se dopouštějí přestupku, který v případě nahlášení
bude řešen Policií ČR a následně přestupkovou komisí v Podbořanech, kdy jim
bude vyměřena pokuta za tento přestupek.
Každý majitel psa si jej musí zabezpečit tak, aby nedocházelo jeho
volnému pohybu bez dohledu majitele. Na veřejných prostranstvích by pes měl
mít náhubek a být připevněn na vodítku, aby nemohlo dojít k napadení
ostatních lidí a ohrožení bezpečnosti silničního provozu na komunikacích.
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Z kroniky obce……

Útržky z historie domů v obci – 26. část
Číslo popisné 168
Rodinný dům v nové části Petrohradu u silnice z Petrohradu do Černčic
byl postaven pro Marii Hahnovou v roce 1931. V domě bydleli většinou
nájemníci. Po roce 1948 zde bydlela Marie Hahnová se svými dvěma syny . Syn
Jaroslav Hahn se později oženil a odstěhoval se z obce.
Marie Hahnová nechala v roce 1962 vybudovat u domu studnu a v roce
1970 pak menší zděnou stavu v níž byla zřízena prádelna. Roku 1974 M.
Hahnová zemřela a dům při dědickém řízení přešel do vlastnictví jejího syna
Ladislava Hahna, který svému bratru Jaroslavovi vyplatil jeho dědický podíl.
Ladislav Hahn zemřel roku 1976 a dům získala při dědickém řízení jeho
sestra Marie Bendová, rozená Hahnová. Ta v roce 1980 převedla vlastnictví
domu darovací smlouvou na svého nezletilého vnuka Davida Frolíka. Dům pak
spravovali do Davidovy plnoletosti jeho rodiče Jana Frolíková a její manžel
Otta Frolík ze Slaného. Od té doby je dům užíván jako rekreační. David Frolík
vlastní dům dosud. Na domě nechal vyměnit střechu a v roce 2011 nechal k
domu přistavět koupelnu.
Číslo popisné 169
Toto číslo popisné patřilo domu, který postavili manželé Karel Domabyl
a Marie Domabylová v místech kde se dnes po silnici č. I/6 vyjíždí z křižovatky
I/6 se silnicí Petrohrad - Černčice směrem na Prahu. Stavba proběhla v roce
1931. Rodina Karla Domabyla zde žila i po 2. světové válce až do roku 1962.
Před rokem 1962 začala stavba přeložky silnice č. I/6 na trase kudy vede dnes
a dům musel stavbě ustoupit. Stát dům od Domabylů odkoupil a postavil pro
ně na jejich blízkém pozemku dům nový. Dům byl postaven v letech 1959 –
1961 na poli východně od domu starého. V listopadu roku 1962 se
Domabylovi přestěhovali do nového domu, kterému bylo opět přiděleno číslo
popisné 169. V blízkosti domu si postavil Karel Domabyl malou hospodářskou
budovu s chlévem pro malá hospodářská zvířata a kolnu.
Nový domek však byl majetkem podniku Stavby silnic a železnic n.p.
Karel Domabyl chtěl dům koupit, ale jednání se táhlo. Dům byl převeden do
majetku československého státu a dán do správy MNV Petrohrad. V roce 1983
Karel Domabyl zemřel a v rámci dědického řízení připadla parcela na které
dům stál jeho dceři Drahoslavě Vávrové. Ta opět vyvolala řízení o možnosti
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odkoupit od státu dům, který stál na jejím pozemku. Řízení se táhlo dál a
mezitím byla obec Petrohrad připojena k obci Kryry a teprve po roce 1990,
kdy se obec Petrohrad stala opět samostatnou správní jednotkou, se podařilo
v roce 1991 společným úsilím Obce Petrohrad a Drahoslavy Vávrové
dosáhnout toho, že dům mohl být prodán Drahoslavě Vávrové a jejímu
druhovi Václavu Kratochvílovi.
Po smrti Drahoslavy Vávrové a posléze i jejího druha přešlo v dědickém
řízení vlastnictví na dceru Václava Kratochvíla Ludmilu Faltovou z Prahy.
Paní Faltová nechala u domu v roce 2007 vybudovat studnu.
Současným majitelem domu je Rudolf Falta z Prahy.
Číslo popisné 170
Dům v nové části Petrohradu u tehdejšího výjezdu silnice Praha –
Karlovy Vary z obce ve směru na Prahu postavil v roce 1931 místní cestář
František Mohr. Projekt domu vyhotovila firma „Brüder Stark, Lubenz“ (Bratři
Starkové, Lubenec). Zároveň byla postavena i malá hospodářská budova s
chlévem pro malá hospodářská zvířata a kolnou. Dům patřil manželům
Mohrovým i během doby obsazení Sudet hitlerovským Německem a i po 2.
světové válce. Po smrti obou manželů zdědila dům jejich vnučka Ingeborg
Mohrová z Karlových Varů, které dům patří dosud a je užíván jako rekreační.
Číslo popisné 171
Obytný dům u „staré“ silnice č. 6 Praha – Karlovy Vary postavil v roce
1931 František Hotěk. V roce 1938 po záboru Sudet hitlerovským Německem
musel s rodinou odejít do
vnitrozemí. Dům užíval během války ředitel
německé školy v Petrohradě Karl Tieber. Po skončení okupace se František
Hotěk s manželkou Marií Hoťkovou a dcerou Miroslavou vrátil zpět a dům
opět převzal.
Od té doby zůstal dům ve vlastnictví rodiny Františka Hoťka a později
rodiny dcery Miroslavy provdané Čapkové. Manželem Miroslavy Čapkové byl
František Čapek, nezapomenutelný učitel a později ředitel ve školách v
Petrohradě i v Černčicích. V současné době je vlastníkem domu jejich syn ing.
Petr Čapek. Ing. Petr Čapek nechal po roce 1971 přebudovat dům na
dvoubytový.
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Číslo popisné 172
Dům byl postaven v roce 1931 Marií Šlapákovou v nové části
Petrohradu blízko rozhraní katastrů obcí Petrohradu a Černčic. Marie
Šlapáková v roce 1938 odešla po obsazení Sudet hitlerovsým Německem do
vnitrozemí a v domě pak bydlel Němec Schill. Po porážce Německa v roce 1945
se paní Šlapáková vrátila a dům opět převzala.
Roku 1969 paní M. Šlapáková zemřela a dům zdědila její dcera Emilie
Musilová ze Sokolova. V roce 1978 byl dům prodán manželům Petru Žákovi a
Blance Žákové z Prahy. Dalšími majiteli byli manželé Jiří Žid a Růžena Židová,
kteří v roce 1986 žádali MNV v Kryrech, který v té době spravoval i dnešní
Obec Petrohrad, o převedení domu z kategorie obytných domů do kategorie
rekreačních chalup.
Současným majitelem je Zuzana Koulová.
RNDr. Václav Špilar, kronikář obce

Masopust

Letošní masopustní průvod se slavnostně uskutečnil dne 13.2.2018.
Masopustní průvod vyšel v 13:45 poté, co mu bylo panem ředitelem PLP,p.o.
inženýrem Henlínem a starostkou Obce Petrohrad paní Dondovou povoleno
opustit areál léčebny a zároveň jim bylo uděleno právo nad Obcí Petrohrad.
Průvodu se letos zúčastnilo 35 lidí a to jak z řad pacientů a personálu, tak
návštěvníků. Doprovázen byl dvěma harmonikáři. Masky v průvodu byly
tradiční, ale i kreativní a moderní. Na všech deseti zastávkách byl průvod
velkoryse přijat a dostalo se mu štědrého občerstvení. Jednou ze zastávek byl
i domov ředitele léčebny. Ten všechny pohostil tradičními zabijačkovými
produkty.
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Dětský maškarní ples
V neděli od 14,00 hod. si svůj tradiční maškarní ples užily děti.
Tentokrát na téma „Karneval na vlnách“ pod vedením kouzelníka. Po sále
pobíhalo plno různých masek od rozličných zvířátek, přes piráty a námořníky
až po pohádkové víly, princezny a čarodějnice.
Pro děti byly přichystány různé soutěže o ceny a diskotéka. I když,
v programu plesu nebylo vyhlášení soutěže o nejlepší masku, neodolal
kouzelník a nejlepší masku karnevalu vyhlásil. Zaujala jej natolik svou
velikostí a nápaditostí, že ji musel ocenit – nejlepší maskou pro kouzelníka byl
námořník se svou lodí „na kolečkách“ v podání Viléma Pohla z Petrohradu.
Na závěr programu bylo pro děti připraveno tvarování různých zvířátek
z balónků.
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Názory občanů ……………..

Hyenismus na hřbitově v Petrohradě
V srpnu loňského roku jsme s manželem upravili blízké okolí pomníku
mých rodičů. Jako pietu jsem v jeho těsné blízkosti zasadila pěkně vzrostlý,
žlutozelený okrasný keř, který jsem sama vypěstovala.
Když jsem začátkem tohoto roku přišla na hřbitov, tak jsem u našeho
hrobu nechtěla věřit vlastním očím. Na místě, kde rostl keř, čouhá ze země jen
oškubané torzo. Bylo mi do breku. Nechápavě jsem se rozhlížela kolem sebe a
náhle mi to došlo. Na druhé straně chodníku, několik metrů vlevo ode mne
jsem uviděla na dvou pomnících vánoční mísy, dozdobené větvičkami z našeho
keře. Takže NĚKDO jen proto, aby dopřál svým nebožtíkům krásnou výzdobu,
zničil a pošlapal pietní místo někoho jiného. Ničit a krást je na hřbitově tabu.
To ovšem neplatí pro lidskou hyenu, která řádila o vánocích na
petrohradském hřbitově.
Děkuji redakci za zveřejnění příspěvku a úsudek ať si udělá každý sám.
Marie Ritterová roz.Henlínová
*******************************************************************



Tolik jsi miloval život a s námi chtěl jsi být,
ale osud byl tak krutý a nenechal Tě žít.
Byl nám synem, bratrem, strejdou a švagrem, jakých málo bývá,
škoda, že zlaté srdce tmavá země již skrývá.
Dne 31.1.2018 to bylo již deset let, co nás po tragické nehodě navždy opustil

JIŘÍ JANOUŠ Z ČERNČIC.
Žije s námi již jen ve vzpomínkách, a proto děkujeme všem, kteří ho měli rádi, ať vzpomenou s námi.
Rodiče Věra a Václav,
bratři Petr a Vašek s rodinami.
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Obec Petrohrad
Usnesení
z 35.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 22.ledna 2018

01/35/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření o bod Organizační záležitosti
02/35/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely č. 1293 v k.ú. Petrohrad panu Oldřichu Dondovi
ml., za cenu stanovenou znaleckým posudkem, veškeré náklady spojené s prodejem hradí
kupující.
03/35/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje zadávací dokumentaci pro opravu a obnovu interiéru kaple
Všech svatých v Petrohradě
04/35/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele pro zřízenou příspěvkovou organizaci
Základní škola a Mateřská škola Petrohrad p.o., pro rok 2018, které jsou přílohou č.2 zápisu
05/35/2018 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.10/2017, které je přílohou zápisu č.3
06/35/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.1/2018, které je přílohou zápisu č.4
07/35/2018 Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku organizaci Aragonit, zapsaný
spolek
08/35/2018

Zastupitelstvo obce neschvaluje připojení se Obce Petrohrad k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“.

RNDr.Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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Obec Petrohrad
Usnesení
z 36.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 12.února 2018

01/36/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření bodu 6 Organizační záležitosti
02/36/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění části parcely č. 891/1 v k.ú. Petrohrad ke směně
03/36/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu o činnosti orgánů Obce Petrohrad podle § 18
zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017
04/36/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2017
zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Petrohrad p.o., ve výši
101.954,53Kč – převod do rezervního fondu organizace.
05/36/2018

Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyúčtování účelové dotace na platy a zákonné odvody za
rok 2017 předložené zřízenou příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola
Petrohrad p.o.

06/36/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje převod finančních prostředků ve výši 300.000,-Kč z rezervního
fondu do investičního fondu zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Petrohrad p.o., a schvaluje nákup nového vybavení školní kuchyně
07/36/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018, které je přílohou č.2 zápisu
08/36/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizační zprávu Obce Petrohrad za rok 2017
09/36/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi Obcí Petrohrad a firmou CTS corp., s.r.o.na
podání a vypracování žádosti o dotaci v rámci OPŽP – 3.1 Prevence vzniku odpadů (výzva
č.103), k projektu Pořízení kompostérů – Obec Petrohrad

RNDr.Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

LUNARIA, měsíčník Obce Petrohrad
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Adresa:
Obec Petrohrad, Petrohrad 146, 439 85
Kontakty: tel./fax : 415 219 020 e-mail: obec.petrohrad@iol.cz
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