04/2018

Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 5,- Kč
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Informace z naší školy ……

Zápis do prvního ročníku
10. 04. 2018 proběhl na naší ZŠ a MŠ Petrohrad zápis do
prvního ročníku. V letošním roce se celý zápis nesl v duchu rodiny. Předškoláci
skládali obrázky, orientovali se na číselné ose, určovali barvy a začínající
písmena, vysvětlovali pojmy, orientovali se v prostoru. Všichni 4 předškoláci
byli moc šikovní a za své výkony si odnesli drobné upomínkové předměty.
V září se na všechny moc těšíme
PhDr. Eva Učíková – učitelka
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Informace obecního úřadu ………..
Nabídka prodeje
Obec Petrohrad nabízí k prodeji publikace týkající se obce ( Kniha z
historie obcí Petrohrad, Černčice a Bílenec) a Podbořanska ( Tajuplné
Podbořansko ), dale pak pamětní mince Petrohradu a letecké snímky obce
(snímky zhotoveny v roce 2001). V případě zájmu je možno tyto knihy či
upomínkové předměty zakoupit na obecním úřadě nebo je možné na základě
žádosti zaslat na dobírku.
Ceník:
Tajuplné Podbořansko …………………………………….. 280,-Kč
Z historie obcí Petrohrad, Černčice a Bílenec …… 130,- Kč
Pamětní mince ……………………………………………….. 170,- Kč
Letecký snímek obce ………………………………………. 210,- Kč
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Toulavý autobus
Dne 07.04.2018 jsem měl to štěstí že jsem byl jedním z účastníků
zájezdu Toulavým autobusem od f.Mondi který se zastavil ve vaší obci.Musím
a chci toto cestou poděkovat paní starostce za milé a vtipné přivítání i za
seznámení s vaší obcí.Stejně tak panu místostarostovi a kronikáři za povídání
o historii obce ,které mě osobně úplně nadchlo pro svoji zajímavost a
poutavost.Nesmím také zapomenout na děvčata (nemohu zvolit jiné oslovení
protože ,komu čest, tomu čest)v krojích.Ještě jednou díky za optimismus a
dobrou náladu kterou jsme si ze setkání s vámi odnesli.
S pozdravem účastník zájezdu Mechl Jaroslav.

Pro Vaši informaci dodáváme, že autobus s výletníky byl předem
ohlášen a tak mohlo dojít i k překvapení v podání spolku “Bílenecké Venuše”,
kterým tímto děkuji za jejich čas, který věnují všem ostatním k pobavení.
Jitka Dondová, starostka
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Poplatková povinnost vůdči obci
Upozorňujeme občany na splatnost místních poplatků vybíraných
obcí je stanovena na 31.05.2018. Jedná se o poplatek za likvidaci
komunálního odpadu a poplatek za psa. Stejně jako v předchozích letech
nabízí obec poplatníkům, kteří ze závažných důvododů nemohou uhradit
poplatek najednou, možnost uhradit poplatek ve splátkách, aby se předešlo
navyšování poplatků z důvodu neuhrazení. Postačí si domluvit na obecním
úřadě splátkový kalendář.
Uzavření ordinace praktického lékaře
Praktický lékař MUDr.Radim Šindelář oznamuje, že dne 07.05.2018 bude
uzavřena ordinace ve zdravotním středisku Kryry.
Zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí
“D6-Střední Čechy”
Obec Petrohrad oznamuje ve věci : Posuzování vlivů na životní prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zveřejnění
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí předloženému podle § 4 odst.1
písm.a) Informaci o dokumentaci vlivů záměru “D6-Střední Čechy” na životní
prostředí.
Do textové části a příloh dokumentace lze nahlédnout v Informačním
systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura
životního prostředí ( http://www.cenia.cz/EIA) a na stránkách Ministerstva
životního prostřední ( http://www.mzp.cz ), kód záměru OV1213
ČEZ - Seznam plánovaných odstávek v období od 27.04.2018 pro
obec Petrohrad
- okres Louny , PSČ 43985
17.05.2018 (08:00 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060591533
Petrohrad
639/19 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 11 , 114 , 115 , 129 , 135 , 136 , 137
138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144 , 155 , 156 , 174 , 180 , 189 , 190
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191 , 192 , 198 , 23 , 28 , 30 , 31 , 32 , 56 , 59 , 61 , 62 , 63 , 65 , 66 , 7 , 8
82 , 83 , 84 , 85 , 87 , 9 , 90 , 93 , 94 , 95 , 97 , G , parc.č. 637/1

Uložiště jaderného odpadu “Čertovka”
Zastupitelé Obce Petrohrad byli osloveni zástupci spolku SOS
Lubenec s nabídkou připojení se k vyjádření nesouhlasu s vybudováním
uložiště vyhořelého jaderného odpadu v lokalitě Čertovka. Zástupci spolku se
dostavili na zasedání zastupitelstva, aby mohli členy zastupitelstva seznámit
s problematikou tohoto tématu.
Jak určitě každý občan obce ví, v ČR probíhá už několik let
hledání vhodné lokality k vybudování hlubinného úložiště jaderných odpadů a
že lokalita Čertovka (dříve označovaná jako Blatno - Lubenec) v
bezprostřední blízkosti naší obce je také jednou z lokalit. Rok 2018 je podle
stále platného harmonogramu termínem, kdy má být rozhodnuto o výběru 4
nejvhodnějších lokalit.
Vzhledem k tomu, že Obec Petrohrad není zahrnuta jako
přilehlá obec do rozhovorů a řešení stavby uložiště nabízí spolek SOS Lubenec
obci možnost vstoupit do „Platformy“ čímž by obec vyjádřila svůj nesouhlas
s vybudováním uložiště v lokalitě Čertovka. Platforma je spojení obcí, spolků,
firem apod., kteří bojují za nevybudování uložiště. Členy Platformy jsou Spolek
Severočeský OCELOT, Spolek Za záchranu kostela sv.Jiljí, SOS Lubenec, Město
Jesenice u Rakovníka, Obec Tis u Blatna. Zastupitelé Obce Petrohrad budou
rozhodovat o vstupu či nevstoupení do Platformy na řádném zasedání
v měsíci květnu 2018.
Bližší informace o uložišti je možno dohledat na internetových
stránkách obce www.petrohrad-obec.cz v sekci aktuality, kde budou
zveřejněny všechny pro obec dostupné informace.
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Z kroniky obce …
Útržky z historie domů v obci – 27. část
Číslo popisné 173
Dům byl postaven v roce 1931 obcí Petrohrad jako „obecní chudobinec“. Tyto
domy v době 1. republiky sloužily k ubytování zejména starých občanů obce,
kteří z různých důvodů ztratili střechu nad hlavou a nebo byli odkázáni na
cizí pomoc starat. Jednalo se tedy o to, k čemu se dnes opět vracíme a říkáme
tomu sociální byty, léčebny dlouhodobě nemocných apod. Umístění do
chudobince schvalovalo zastupitelstvo obce, které přidělovalo i místnost v níž
bude klient bydlet, případně s kým bude bydlet v jedné místnosti. Ubytovávali
se zde pouze občané dané obce (dnes bychom řekli: trvale hlášení k pobytu v
obci) anebo ti, kteří se v obci narodili a ztratili bydlení pro nouzi nebo pro
potulku v jiné obci ve státě.
V roce 1945 zůstal dům v majetku obce Petrohrad a byla v něm po stavebních
úpravách umístěna mateřská škola, později i kuchyně s jídelnou pro děti z
mateřské školy. Mateřská škola zde pak zůstala i po roce 1960 , kdy došlo ke
spojení obcí Petrohradu, Černčic a Bílence do jedné obce. Kuchyně vařila řadu
let obědy i pro děti, které navštěvovaly školu v Petrohradě.
Po opětném osamostatnění Obce Petrohrad od obce Kryry v roce 1990 se
obecní zastupitelstvo Petrohradu rozhodlo budovu prodat. Roku 1991 dům
koupili současní majitelé manželé Jan a Zděnka Kailovi z Petrohradu.
Číslo popisné 174 (zrušeno)
Obytná budova byla vybudována majitelem pivovaru Eugenem Černínem roku
1932 v pivovaru jako byt pro šoféra. V 70. letech minulého století patřil byt
Státnímu statku a byla již neobydlen. Později s chátráním areálu pivovaru
došlo ke znehodnocení a praktickému zničení celé stavby.

Číslo popisné 174 (nyní)
V roce 1990 zakoupili petrohradští manželé Václav a Marie Bláhovi ve staré
části Petrohradu stavební parcelu a získali stavební povolení ke stavbě
rodinného domku. V roce 1992 byla stavba zkolaudována. Po smrti paní
Marie Bláhové a po dědickém řízení a následující darovací smlouvě se majiteli
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domu stali děti manželů Bláhových Václav Bláha ml. z Podbořan a Mgr. Marie
Vránová z Černčic – Petrohradu.

Číslo popisné 175
Dům postavili v roce 1932 v nové části Petrohradu při tehdejší silnici Praha –
Karlovy Vary manželé Augustin Hotěk a Marie Hoťková. Po smrti Augustina
Hoťka zde bydlela jeho žena později provdaná Vejvodová. V roce 1968 zemřel
pan Josef Vejvoda a v dědickém řízení se majitelkou domu stala Helena
Steinbauerová, dcera manželů Augustina a Marie Hoťkových. Nová majitelka
prodala dům manželům Vilému a Barboře Kailovým. V roce 1969 přistavěl
Vilém Kail k domu samostatnou garáž.
Když roku 1979 Vilém Kail zemřel, celá nemovitost při dědickém řízení
připadla jeho manželce Barboře Kailové. V roce 1990 byl dům, garáž a
zahrada převedeny kupní smlouvou na syna Barbory Kailové Viléma Kaila ml.
a jeho manželku Irenu Kailovou.
Noví majitelé prodali později dům manželům Karlu Dlouhému a Janě Dlouhé,
kteří v domě žijí dosud.

Číslo popisné 176
Vilku postavila roku 1932 při tehdejší silnici Praha – Karlovy Vary slečna
německé národnosti Emilie Gerstnerová. Provdala se za Heinricha Marschala,
který po Mnichovu narukoval do wehrmachtu. Jeho žena ve vilce bydlela celou
válku a v roce 1945 z Petrohradu utekla. Dům byl v roce 1945 zkonfiskován a
přešel do vlastnictví československého státu. Po válce získali dům manželé
Stanislav a Margita Zíkovi. Stanislav Zíka pocházel z Černčic. Zíkovi přistavěli
k domu v roce 1971 verandu a sklad na uhlí. Manželství Stanislava Zíky
skončilo rozvodem. V roce 1973 pak st. Zíka zemřel. Dům byl prodán
Vladimíru Lochmanovi z Černčic, který zde žil řadu let se svojí manželkou a
pak se z obce odstěhoval. Dalším majitelem se stal Alexandr Bláha, který v
roce 1995 provedl stavební opravy a úpravy domu. V majetku rodiny
Bláhových je dům dosud.
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Číslo popisné 177
Bytový dům, který byl v letech 1962-1963 postaven za státní peníze MNV v
Petrohradě pro zaměstnance místních podniků. Po roce 1989 přešlo
vlastnictví domů na Obec Petrohrad. V domě je 6 bytů a dnes je majetkem
sdružení nájemníků, kteří si po roce 1990 byty od Obce Petrohrad postupně
zakoupili.

Číslo popisné 178
Vilka postavená v nové části Petrohradu při silnici Praha – Karlovy Vary v
blízkosti tehdejšího železničního přejezdu paní Langovou-Hupkovou v roce
1933. Po Mnichovu byla vila zabrána a sloužila až do konce války jako byt pro
velitele německé policie. Bydleli zde postupně dva Beck a Kraus. Po válce zde
bydlel kratší dobu Čech Josef Cechl. Dům však přešel konfiskací do vlastnictví
státu a bydlel zde se svojí rodinou František Krajc. Později došlo k dohodě
mezi Františkem Krajcem, který se v poválečné době stal zaměstnancem
Lesního závodu Petrohrad a Janem Bendou, který bydlel ve staré části
Petrohradu v domě č.p.118 (dům patřil Lesnímu závodu Petrohrad) a oba si
vzájemně vyměnili domy.
Jan Benda pak dům č. p. 178 následně od státu koupil. Po smrti Jana Bendy
přešel dům v dědickém řízení do vlastnictví jeho syna Zdeňka. Ten dům
stavebně upravil a rozšířil. Když došlo k rozvodu Zdeňka Bendy s manželkou
Jitkou, byl dům prodán a získané peníze posloužily k finančnímu vypořádání
manželů. Noví majitelé, Radka Foldová z Petrohradu a její syn Pavel Folda z
Českých Budějovic, jsou majiteli dosud.

RNDr. Václav Špilar, kronikář obce
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Turnaj ve stolním fotbalu
Spolek VEEV, z.s. pořádal dne 21. 04. 2018 turnaj ve stolním
fotbálku. Přesto že účast nebyla velká, se hrálo do pozdních večerních hodin.
Prvenství vybojovala dvojice Lukáš Halámek a Martin Domabyl.
Za spolek VEEV – PhDr. Eva Učíková
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Obec Petrohrad

Usnesení

z 38.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 09.dubna 2018
01/38/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření bodu 5 Organizační záležitosti
02/38/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci výzvy č.63 – OP VVV – Šablony II – Podpora škol formou
zjednodušeného vykazování pro ZŠ a MŠ Petrohrad p.o.
03/38/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu s.p. č.
982407000000-10774/2016
04/38/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje návrh paní Květuše Škopkové na pořízení změny územního plánu
Obce Petrohrad zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona za podmínky, že veškeré
náklady s tím spojené hradí navrhovatel
05/38/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení smlouvy s firmou Atlas Consulting s.r.o o 3 roky za cenu
31.627,-Kč
06/38/2018 Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 02/35/2018 ze dne 22.01.2018
07/38/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění velkokapacitních elektrických kamen k prodeji. Nabídku je
možno podat do 14.05.2018 v uzavřené obálce s popisem „Neotevírat,Kamna“. Minimální nabízená
cena je stanovena na 5.000,-Kč.
08/38/2018 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4/2018, které je přílohou č.2 zápisu

RNDr.Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

LUNARIA, měsíčník Obce Petrohrad
Redakce: RNDr.Václav Špilar, Jitka Dondová, Lada Huschinová
Adresa:
Obec Petrohrad, Petrohrad 146, 439 85
Kontakty: tel./fax : 415 219 020 e-mail: obec.petrohrad@iol.cz
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