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Informace obecního úřadu ………..
Uzavření ordinace praktického lékaře - DOVOLENÁ
Praktický lékař MUDr.Radim Šindelář oznamuje, že v termínu od
09.07.2018 do 13.07.2018 bude ordinace uzavřena z důvodu čerpání řádné
dovolené.
Volby do zastupitelstev obcí
Ve dnech 05.10.2018 a 06.10.2018 proběhnou v naší obci volby do
Zastupitelstva Obce Petrohrad. Na 40.řádném zasedání ZO Petrohrad bylo
rozhodnuto, že počet členů zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022
bude 9 členů.
Občané obce starší 18-ti let mají možnost kandidovat na post člena
zastupitelstva obce. Kandidovat lze jako nezávislý kandidát samostaně či v
rámci vytvořené strany nezávislých kandidátů, nebo pod záštitou
zaregistrované politické strany. V případě kandidatury nezávislých kandidátů
je třeba při registraci kandidátní listiny doložit “Petici” podporující
kandidátní listinu nezávislých kandidátů. Dle propočtu Městského úřadu
Podbořany byl určen počet podpisů pro samostatného kandidáta v počtu 26
hlasů a pro stranu nezávislých kandidátů v počtu 46 hlasů.
Registraci kandidátních listin provádí Městský úřad Podbořany, Mírová
615, 441 01 Podbořany, osoba pověřená příjmem listin je Ing.Monika
Zernerová, kancelář č. 102 – přízemí budovy, a nejzazší termín pro podání
kandidátních listin je úterý 31.07.2018 do 16,00hod.
Bližší informace o volbách či vzory kandidátních list, prohlášení
kandidáta a petice jsou uveřejněny na internetových stránkách Města
Podbořany www.podborany.net v sekci formuláře ke stažení – odbor
organizačních a vnitřních věcí – VOLBY.
Redakce měsíčníku Lunarie tímto oznamuje stranám a jednotlivým
kandidátům, kteří budou zaregistrováni pro volby do zastupitelstva Obce
Petrohrad, že mají možnost v průběhu letních prázdnin zaslat do Redakce svůj
volební program ke zveřejnění, doručení může být provedeno prostřednictvím
emailu: obec.petrohrad@iol.cz , osobně na podatelně obecního úřadu či
prostřednictvím pošty na adresu: Obecní úřad Petrohrad, Petrohrad 146, 439
85
Doručené volební programy budou zveřejněny v zářijovém čísle
měsíčníku Lunaria.
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Investiční akce pro rok 2018
Obci Petrohrad se podařilo získat finance z vypsaných dotačních
titulů Ministerstva zemědělství ČR na opravu Kaple Všech svatých v
Petrohradě ve výši 700.000,-Kč a z dotačních titulů Ústeckého kraje na
opravu Výklenkové kaple Bílenec ve výši 600.000,-Kč a výstavbu nového
chodníku v obci Petrohrad proti obecnímu úřadu ve výši 145.200,-Kč. Smlouvy
o poskytnutí dotací od Ústeckého kraje byly schvalovány na 40.řádém
zasedání ZO Petrohrad.
Kaple Všech svatých Petrohrad
Oprava kaple Všech svatých v Petrohradě zahrnuje opravu a obnovu
interiéru kaple. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma STUCCO-TM
Město Touškov.
Po opravě interiéru dojde k umístění nového oltáře, který zhotovuje
pan Petr Kunc (řezbářské práce) společně s Martinou Provázkovou ( malba) .

Takto vypadá zatím nedokončený oltář
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Výklenková kaple Bílenec
Další fází opravy Výklenkové kaple Bílenec je provedení
restaurátorských a štukatérských prací. Na základě výběrového řízení byla
vybrána firma SPOP – obnova památek s.r.o.. Práce na opravě kaple začnou
v červenci 2018.
Chodník proti obecnímu úřadu
V současné době je vypsáno poptávkové řízení na dodavatele
stavebních prací na zhotovení chodníku proti úřadu. Výběr dodavatele by měl
proběhnout na 41.řádném zasedání ZO Petrohrad, které se uskuteční dne
16.07.2018.
Uzavření přejezdu v obci Černčice
Správa železniční dopravní cesty s.o., oznamuje, že ve dnech
17.07.2018 a 18.07.2018 bude uzavřen železniční přejezd v obci Černčice
z důvodu rekonstrukce. Objízdná trasa bude vedena přes obec Vroutek.
Svoz komunálních odpadů připadající na středu 17.07.2018 v dotčené
části obce bude proveden za účasti pracovníků Obce Petrohrad – sběrné
nádoby budou svezeny pracovníky.
Rekonstrukce NN v Petrohradě
Blíží se termín pro finální dokončení stavby, kterou financuje, dozoruje
a zajišťuje společnost ČEZ. Jde o uložení kabelů společnosti ČEZ do země a
odstranění nadzemního vedení. V těchto dnech byly bez předchozího
upozornění vyhloubeny rýhy pro doasfaltování
povrchů. Po mnoha
stížnostech občanů a nátlaku obce na stavební firmu byly příkopy zpět
zasypány, aby nedocházelo k nehodám či úrazům obyvatel. Odkryty budou
znovu až před samotným asfaltováním.
Společnost Cetin, která vlastní telefonní kabelové vedení nezajistila po
celou dobu projektování stavby v roce 2016 ani v průběhu stavby způsob
umístění svého nadzemního vedení a začala ho řešit před ukončením stavby
tím, že zaslala některým občanům obce dopis s informací o ukončení služby
(internet, O2 TV, telefon), své jednání odůvodňuje vyjádřením zastupitelstva
obce, které nechce na místo stávajících betonových sloupů umístit dřevěné
sloupy na betonové patce. V současné době probíhají jednání mezi společností
ČEZ (současný vlastník betonových sloupů), stavební společností Martia a.s. ,
společností CETIN a Obcí Petrohrad. O výsledku jednání budeme informovat
v dalším čísle měsíčníku Lunaria.
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Psychiatrická léčebna v Petrohradě opět uspořádala zahradní slavnost

Areál této léčebny opět ožil v sobotu 16. 6. 2018 rozmanitým kulturním
programem. Prostory nádvoří a zámecké zahrady přivítaly více jak 1 000
návštěvníků. K vyšší návštěvnosti bezesporu přispělo vystoupení známé
hvězdy české hudební scény Janka Ledeckého a českého filmového a
divadelního herce Jaroslava Duška. Je to dlouholetá tradice této akce
s charitativním podtextem, kterou moderoval Vojtěch Bernatský,
několikanásobný vítěz ankety TýTý v kategorii Sportovní moderátor.
Peníze získané z dobrovolného vstupného budou letos použity na nákup
materiálu pro terapeutické dílny.
Udržet tradici a kvalitu je stále těžší. Proto touto cestou strašně moc
děkujeme sponzorům za finanční a materiální pomoc, zastupitelům a
zaměstnancům obce Petrohrad. V neposlední řadě i zřizovateli, Ústeckému
kraji, za finanční podporu letošní slavnosti.
Ing. Ladislav Henlín, ředitel
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Z kroniky obce …
Útržky z historie domů v obci – 30. část (zakončení)
Číslo popisné 187
Dům stojící v nové části Petrohradu u bývalé silnice Praha – Karlovy Vary
postavil v roce 1935 J. Čása. Do rodiny se přiženil Weitner a bydleli zde i
nájemníci. Majitel byl po skončení 2. světové války s rodinou odsunut do
Německa. Dům získal v roce 1945 František Pícl, který zde v roce 1948
vybudoval a zařídil dílnu na opravu automobilů V roce 1963 postavil Fr. Pícl
chlívky pro drobné hospodářské zvířectvo. V roce 1974 prodal dům čp. 187
spolu s přilehlou parcelou svému synovci Jaroslavu Vránovi.
Rodina Jaroslava Vrány později provedla postupně řadu stavebních úprav.
Rozšířila dům o další místnosti, bývalou autodílnu přestavěla na prodejnu
smíšeného zboží a v roce 1992 dostala povolení ke zřízení prodejny,
přistavěna byla i garáž pro dodávkové a osobní vozidlo.
V současné době jsou vlastníky domu Ivana Nápravníková (rozená Vránová) a
Jaroslav Vrána ml.

Číslo popisné 188 (zbořeno)
Toto číslo popisné měla kancelářská budova z roku 1935 v níž byl i byt
strážného v Ungrově cihelně, která byla zbudována u silnice Praha - Karlovy
Vary a před několika lety zbořena.

Číslo popisné 189
Rodinný domek vybudovaný v roce 1935 ve staré části Petrohradu Antonem
Kraupnerem. O další „historii“ domu se nezachovaly téměř žádné dokumenty.
V roce 1970 zde bydleli Antonín Vopat a Emilie Vopatová, Růžena
Hofmannová a Jaroslava Temlová. Dům je majetkem Jaroslavy Starrachové,
která zde bydlí se svojí rodinou.
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Číslo popisné 190
Zemědělské hospodářství postavili ve staré části Petrohradu během 2. světové
války manželé Augustin Worsch a Leopoldine Worschová. Byl postaven obytný
dům, stáj pro hovězí dobytek a stáje pro malá hospodářská zvířata.
Hospodářství bylo po válce zkonfiskováno československým státem. Po válce
získala objekt kupní smlouvou rodina Henlínova. V roce 1961 Zdeněk Henlín,
jeden z členů rodiny, nechal přistavět k domu další obytnou místnost. Zdeněk
Henlín je majitelem dosud.

Číslo popisné 191
Polovina dvojdomku, který nechal v letech 1958-59 postavit státní statek pro
své zaměstnance (druhá část dvojdomku má č. p. 192). Domek při privatizaci
státního statku po roce 1989 získali do vlastnictví manželé Miroslav Kunc a
Alena Kuncová. Současnou majitelkou je Alena Kuncová.

Číslo popisné 192
Polovina dvojdomku, který nechal v letech 1958-59 postavit státní statek pro
své zaměstnance (druhá část dvojdomku má č. p. 191). Domek při privatizaci
státního statku po roce 1989 získala do vlastnictví rodina Josefa Henlína,
která v domě bydlela. Po úmrtí Josefa Henlína a i jeho druhé manželky
Kristiny Henlínové přešlo vlastnictví na syna Josefa Henlína ml. a jeho
manželku Danu Henlínovou z Podbořan.

Číslo popisné 193
Rodinný domek postavený pro zaměstnance Psychiatrické léčebny Petrohrad
na okraji zámeckého parku roku 1971-72. Stavba byla financována státem
(OÚNZ Louny). Po roce 2000 se domek stal majetkem Ústeckého kraje, který
stavbu nabídl ke koupi obyvatelům domku. Domek byl v roce 2007 koupen
rodinou Prágrových. Současnými majiteli jsou Václav Prágr z Petrohradu a
Věra Prágrová z Velečína.
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Číslo popisné 194
Rodinný domek postavený pro zaměstnance Psychiatrické léčebny Petrohrad
na okraji zámeckého parku roku 1971-72. Stavba byla financována státem
(OÚNZ Louny). Po roce 2000 se domek stal majetkem Ústeckého kraje, který
stavbu nabídl ke koupi obyvatelům domku. Domek v roce 2007 koupili
manželé Karel Jambor a Hana Jamborová, kteří zde bydleli a bydlí dosud.

Číslo popisné 195
Rodinný domek postavený pro zaměstnance Psychiatrické léčebny Petrohrad
na okraji zámeckého parku roku 1971-72. Stavba byla financována státem
(OÚNZ Louny). Po roce 2000 se domek stal majetkem Ústeckého kraje, který
stavbu nabídl ke koupi obyvatelům domku. Koupila rodina Jandova.
Současnými majiteli jsou Pavel Janeček a Marcela Janečková (rozená
Jandová)
Číslo popisné 196
Rodinný dům postavený Ivanou Nápravníkovou z Petrohradu a Martinem
Nápravníkem z Petrohradu v nové části Petrohradu v blízkosti domu č.p. 187
a zkolaudovaný roku 2008.

Číslo popisné 197
Dům je postaven v nové části Petrohradu. Stavební povolení na jednopodlažní
rodinný dům bylo vydáno 16.6.2010 Stavebním úřadem v Podbořanech.
Stavebníky byli manželé Roman Dáňa a Irena Dáňová z Petrohradu. Potvrzení
o trvalém užívání stavby bylo vydáno stavebním úřadem 24.6.2011. Majiteli
domu jsou manželé Roman Dáňa a Irena Dáňová.
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Číslo popisné 198
Dům postavený v staré části Petrohradu. Kolaudační rozhodnutí o užívání
domu bylo vydáno 29.3.2013. Stavebníky byli Ladislav Jambor a Andrea
Jamborová z Petrohradu. Majitelem domu je Ladislav Jambor.

Číslo popisné 199
Dům postavili v nové části Petrohradu manželé Miroslav Majer a Jana
Majerová,Dis z Vroutku. Dům o dvou podlažích a s vlastní studnou byl
zkolaudován a předán k trvalému užívání 28.8.2013. Manželé Majerovi se po
kolaudaci do domu nastěhovali.

Číslo popisné 200
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny provedl stavební
úpravy „Na Papánku“ a přebudoval nebytovou stavbu na bytovou. Stavba byla
zkolaudována dne 25.10.2017 a a bylo ji přiděleno č. p. 200.

Číslo popisné 201
V červnu 2018 byla v areálu Psychiatrické léčebny Petrohrad zkolaudována
přestavba nebytové stavby na byt (chráněné bydlení).
ooOoo
Končí procházka „od domu k domu“ celými Černčicemi a celým Petrohradem
,nebo chcete-li, seriál o třiceti dílech. Vím, že tu chybí Bílenec. Bohužel
analogické materiály o jednotlivých domech v Bílenci se nezachovaly.
Od příštího čísla se vrátíme k různým zajímavostem z dějin Petrohradu,
Černčic i Bílence.

RNDr. Václav Špilar
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Spolek VEEV z.s. …….
Polovina roku je téměř za námi a i náš spolek VEEV, z.s. má za
sebou spoustu vydařené práce. Na začátku roku jsme se vrhli do psaní
projektů, abychom získali na některé naše akce finanční prostředky. A
zadařilo se! Největším úspěchem je získání nemalé částky na letní příměstský
tábor, díky nim můžeme dětem dopřát spoustu výletů a netradičních zážitků.
Finance jsme získali z Ústeckého kraje.
A co máme již za sebou? Od září nabízíme dětem zájmové útvary,
které jsou hojně využívány a troufáme si říci, že rodiče i děti jsou spokojeni.
Uspořádali jsme Turnaj ve stolním fotbálku, kde účast nebyla hojná, vyhlásili
jsme Fotografickou soutěž, pořádali Májovou zábavu a stavěli májku,
uspořádali netradiční Puťák pro děti i s přespáním. V následujícím měsíci nás
čekají dva turnusy letního příměstského tábora, Turnaj ve fotbale, druhé kolo
fotografické soutěže.
Stále máme co dělat, stále svou práci děláme rádi a s nasazením,
protože víme, že to co děláme, má smysl.
Za spolek VEEV, z.s. - PhDr. Eva Učíková - předseda spolku
Pojďte s námi na puťák
Dne 23. 6. 2018 jsme uspořádali netradiční puťák pro děti s přespáním na
Chvojkovském mlýně u Žihle. V sobotu ráno se 22 dětiček rozloučilo s rodiči a s
napětím a mírnou nervozitou vyrazili s námi vlakem směr Žihle. Dlouhé
procházky, hledání pokladu, pomoc zraněnému v lese, výroba krabičky
poslední záchrany, sbírání lesních plodin, sportovní aktivity, výroba lapače
snů a mnoho dalšího vyplňovalo dětem sobotní odpoledne. K večeru je čekala
volná zábava a pobyt u ohně. Největším zážitkem bylo přespání v chatkách.
Všichni mírně znaveni a hlasově indisponováni jsme se v neděli před polednem
vrátili do svých domovů.
Více informací a fotografií z celé akce získáte na https://veev.webnode.cz/
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Fotografická soutěž
Na začátku letošního roku jsme vyhlásili Fotografickou soutěž, která je určena pro
všechny věkové kategorie. Smyslem je, zachytit krásy naší Obce Petrohrad. Každý
krásu vidí v něčem jiném. Někdo v lidech, jiný v přírodě, ve zvířatech.
V jarní kategorii postoupily do finále tři fotografie, které Vám představujeme. V
současné době probíhá další kolo, které končí na začátku září. Každý z Vás se může
v letním kole zúčastnit.
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Fotografie z akce: „Pojďte s námi na puťák“
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Vítání prázdnin
V neděli 24.06.2018 uspořádali na fotbalovém hřišti v Petrohradě
členové TJ Sokol Petrohrad za finanční podpory Obce Petrohrad ( formou
grantového příspěvku z rozpočtu obce pro rok 2018 ), „Vítání prázdnin“ , kde
na děti čekaly zábavné soutěže o ceny. Ti co se dostavili si zajisté sportovní
odpoledne užili a na závěr akce si u táboráku opekli buřty.
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Obec Petrohrad

Usnesení

z 40.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 11.června 2018
01/40/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření bodu 7.Organizační
záležitosti

02/40/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s v rámci projektu Obědy pro děti, Základní školou a mateřskou školou
Petrohrad p.o.

03/40/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu č. 1/2018 , smlouva je přílohou zápisu
č.2

04/40/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na projekt „Sociální
automobil“ ve výši 8.000,-Kč pro Základní školu, Mateřskou školu speciální a Praktickou
školu Jesenice u Rakovníka.

05/40/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje firmu SPOP – Obnova památek s.r.o. jako zhotovitele
opravy Výklenkové kaple Bílenec a uzavření smlouvy o dílo.

06/40/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. CES
780/2012 mezi Obcí Petrohrad a Severočeskou vodárenskou společností a.s. a
pověřuje starostku podpisem, smlouva je přílohou zápisu č. 3

07/40/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.2 Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu
s.p., č. 9824070000000-10774/2016, dodatek je přílohou zápisu č.4

08/40/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí investiční dotace č.
18/SML3560/SOPD/RR, smlouva je přílohou zápisu č.5
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09/40/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 67 a § 68 odst. 1 pro roky 2018-2022 počet
členů zastupitelstva v počtu 9

10/40/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6, které je přílohou č. 6 zápisu

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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