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Informace z naší školy ….
Nový školní rok v ZŠ a MŠ PETROHRAD

Zahájení školního roku 2018 - 2019 se v petrohradské ZŠ a MŠ
uskutečnilo 3. 9. 2018 od 8 hodin. Po slunečných prázdninových dnech se nesl
první školní den ve znamení přeháněk a zamračeného počasí. Proto jsme se
společně s dětmi a jejich rodinami sešli ve školní tělocvičně.
V úvodním proslovu paní ředitelka všechny přítomné přivítala milými slovy,
představila nové i stávající zaměstnance školy a poukázala na nové školní
vybavení. Paní starostka vlídně popřála všem dětem i zaměstnancům úspěšný
školní
rok.
Poté byly představeny všem přítomným děti z MŠ, radující se
z malých dárečků od společnosti Sun Ce Trading Prague s.r.o. Praha , které
obdržely z rukou paní ředitelky. Prvňáčci byli přivítáni krásnou knihou, ze
které si za několik málo měsíců budou moci sami číst.
Po společném přivítání se děti rozešly do svých tříd. Na prvňáčky čekal ve
třídě ještě sáček na bačkory s drobnými dárky, věnovaný Krajským úřadem
Ústeckého kraje, společnost Laktea Jesenice u Prahy je obdarovala
svačinovým boxíkem s první svačinkou. Na lavici nechyběly učebnice a další
pomůcky. Všichni školáci po krátkém pobytu se svou učitelkou a asistentkou
pedagoga ve třídě si pochutnali na dortu od paní starostky a nezapomněli ani
na
své
kamarády
v mateřské
škole.
Naši nepříliš velkou školu, ale o to s domáčtější atmosférou,
navštěvuje 18 dětí v MŠ. V první třídě objevuje školní prostředí 8 dětí, pomáhá
jim 8 dětí ze druhé třídy. Třetí třídu navštěvuje 5 dětí spolu s 10 čtvrťáky.
V novém školním roce si všichni přejeme, abychom v následujících deseti
měsících každý den něco nového objevili, prožili a naučili se. A všechna
mračna a přeháňky necháme za dveřmi naší barevné školy.

Kateřina Boušková
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Z kroniky obce ...

Významná výročí pro obec Petrohrad končící osmičkou
(pokračování z minulého čísla)
1968 – Místní národní výbor dal do užívání nový obchod pro novou část
Petrohradu a Černčice. Budova obchodu byla postavena v tzv. Akci Z (tj. občané
obce se podíleli brigádami na výstavbě) u křižovatky silnice Praha – Karlovy
Vary se silnicí z Petrohradu do Kryr. Vlastní obchodní činnost převzalo spotřební
družstvo Jednota z Podbořan. Dnes je v budově pizzerie.
1978 – V tomto roce bylo 1. září zahájeno vyučování v renovované budově školy v
Černčicích. Byli zde soustředěni žáci z celé obce. V budově školy ve staré části
Petrohradu bylo vyučování definitivně ukončeno a byla tam přestěhována místní
knihovna a zřízena klubovna organizace Socialistického mládeže.
V budově černčické školy byla zřízena i družina mládeže pro 30 dětí. Ředitelem
školy se stal dosavadní ředitel František Čapek. Učitelkami byly Eva Krajcová a
Věra Mereššová. Vychovatelkou v družině mládeže se stala Věra Mocová. Poprvé
v historii obce byla ve škole zřízena i vlastní kuchyně. Škola byla trojtřídní a
navštěvovaly ji děti 1. až 5. ročníku
- Na návsi ve staré části Petrohradu byla zbořena bývalá hospoda, ke které v
minulosti patřilo i řeznictví a porážka jatečných zvířat (čp. 64). V přístavku u
budovy bývala trafika a později obchod s průmyslovým zbožím.
- Stavební družstvo zahájilo ve staré části Petrohradu výstavbu dvou bytových
domů (čp. 63 a čp. 83).
1988 – obec byla od června 1981 součástí střediskové obce Kryry a byla společně
s obcemi Stebno, Strojetice a Běsno řízena Místním národním výborem v Kryrech.
K opětovnému osamostatnění obce došlo na základě vůle občanů v roce 1990.
1998 – bytové domy u nádraží v Petrohradě byly připojeny na na veřejný
vodovod.
- novým starostou obce se po řádných volbách do obecního zastupitelstva stal Jan
Ritter (byl po roce 1990 čtvrtým starostou obce po Miroslavu Vránovi (19901992), Václavu Vackovi (1992-1996) a ing. Jiřím Motejzíkovi (1996 - 1998)

RNDr. Václav Špilar
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Informace obecního úřadu ………..
RNDr. Václav Špilar
Jméno, který zná snad každý občan naší obce. Někdo ho zná jako pána, který
jezdí s vozíkem pro trávu králíkům, někdo jako známého chovatele holubů či
králíků, jiný zas jako ředitele podbořanského gymnasia. Dnešní studenti ho
znají jako učitele, který podá pomocnou ruku při doučování z matematiky.
Pro svou rodinu je dobrým manželem, tatínkem i dědečkem vnoučat.
V každém případě je to moudrý člověk, který zastával nejen funkci zastupitele
Ústeckého kraje, ale mnoho let pracuje v místní samosprávě. V Obci Petrohrad
dlouhodobě zastává funkci zastupitele či místostarosty, pracuje i jako zdatný
kronikář, který nejenže shromažďuje moudra našich předků pro budoucí
generace, ale stále aktivně píše kroniku obce.
Pan RNDr. Václav Špilar se rozhodl, že nebude do letošních komunálních voleb
kandidovat.
Měla jsem to štěstí, mít po svém boku místostarostu pana RNDr.Václava
Špilara. Byl mi vždy oporou, dobrým rádcem i vrbou, která dokázala
naslouchat. Člověk, ač ne vždy fyzicky úplně zdráv vždy podal pomocnou ruku,
chtěl, aby naše obec rostla. Vím, že i když ne politicky činný bude vždy rád
nápomocen, pokud mu to zdraví dovolí.
Vážený pane Špilare, dovolte mi jménem svým a jménem všech občanů našich
obcí Petrohradu, Černčic a Bílence poděkovat za Vaši celoživotní práci a do
dalších let popřát, ať Vám slouží zdraví a můžete tak dlouho předávat Vaši
životní moudrost.

Jitka Dondová, starostka
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Volby do zastupitelstev obcí
Ve dnech 05.října 2018 a 06.října 2018 proběhnou v obci volby do
zastupitelstva Obce Petrohrad. Volební místnost pro všechny části obce, tj.
Petrohrad, Černčice a Bílenec, je umístěna na obecním úřadě v zasedací
místnosti. Volební místnost bude otevřena v pátek 05.10.2018 od 14,00hodin
do 22,00hodin a v sobotu 06.10.2018 od 08,00hodin do 14,00hodin.

Volit může každý trvale hlášený občan obce starší 18ti let. Voliči
obdrží nejpozději v úterý 02.10.2018 do místa svého bydliště volební lístky.
Své právo volit ve dnech voleb dokládá volič volební komisi předložením
platného občanského průkazu či platného cestovního pasu, jiné doklady se
nepřipouští. Po ověření totožnosti komisí obdrží volič úřední volební obálku
do které v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku vloží svůj
hlasovací lístek, úřední obálky se nelepí, a vhodí ji do volební urny. Volba
v zastoupení není přípustná. Pokud se některý z voličů ze zdravotních důvodů
nemůže dostavit do volební místnosti, může požádat komisi o umožnění volby
v místě bydliště a to telefonicky 415 219 020 , kdy se na adresu dostaví dva
členové komise s přenosnou volební schránkou.

Při volbách do zastupitelstev obcí jsou možné různé druhy
hlasování pro kandidáty, umožňuje to skutečnost, že pro všechny volební
strany je vyhotoven pouze jeden společný hlasovací lístek. Pro volby do
Zastupitelstva Obce Petrohrad je zvláště důležitý údaj o počtu volených
zástupců tj. 9 členů zastupitelstva. Volič má tedy k dispozici 9 hlasů, které
může rozdělit následovně:

 Označení celé strany v záhlaví názvu strany – v tomto případě obdrží
hlas všichni kandidáti strany
 Označení jednotlivých kandidátů napříč všemi stranami – v počtu od 1
do 9, pokud bude překročen počet 9 bude hlasovací lístek prohlášen za
neplatný
 Označení celé strany v záhlaví názvu strany a jiní kandidáti mimo
stranu – v tomto případě se nejdříve uplatní hlasy pro kandidáty mimo
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označenou stranu a po odečtení těchto hlasů se započítají hlasy pro
kandidáty s označené strany a to dle pořadí na hlasovacím lístku

Označení jednotlivých kandidátů či celé strany se provádí křížkem v rámečku
před jménem kandidáta či názvem strany, jiná označení jsou neplatná např.
kroužek, podtržení apod.

Volič si může i v době konání voleb vyžádat u volební komise
hlasovací lístek, který je ve volební místnosti k dispozici.

Hlasování je tajné, anonymní. Hlasovací lístky se nepodepisují.
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Pořadí kandidátních listin vychází ze zdroje českého statistického úřadu

Kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy
Kandidát

Navrhující Politická
Povolání
Bydliště
poř.
příjmení, jméno, tituly věk strana příslušnost
číslo
1
Motejzík Jiří Ing.
67 KSČM
KSČM
učitel
Petrohrad
2
Sochor Rudolf
52 KSČM
BEZPP
řidič
Petrohrad
3
Keleš Martin
36 KSČM
BEZPP
operátor
Petrohrad
4
Pohl Vilém
51 KSČM
BEZPP
sanitář
Petrohrad
5
Nistor Vladimír
37 KSČM
BEZPP
řidič
Petrohrad
6
Míka Jiří
46 KSČM
BEZPP
dělník
Černčice
7
Hrubý Libor
53 KSČM
BEZPP
řidič
Bílenec
8
Hrubá Blanka
50 KSČM
BEZPP
laborantka
Bílenec
9
Motejzík Pavel
37 KSČM
BEZPP
pracovník sociální péče Petrohrad

Kandidátní listina: Nezávislí č. 1
Kandidát

Navrhující Politická
Povolání
Bydliště
poř.
příjmení, jméno, tituly věk strana příslušnost
číslo
1
Vrána Miroslav
66 NK
BEZPP
podnikatel
Černčice
2
Vrána Jiří Ing.
31 NK
BEZPP
podnikatel
Černčice
3
Halámek Lukáš
28 NK
BEZPP
podnikatel
Petrohrad
4
Tuhá Miroslava
39 NK
BEZPP
fyzioterapeut
Černčice
5
Majer Marcel
45 NK
BEZPP
podnikatel
Černčice
6
Tomanová Edita
44 NK
BEZPP
operátorka výroby Černčice
7
Dlouhá Jaroslava
45 NK
BEZPP
operátorka výroby Petrohrad
8
Sláma Marek
50 NK
ANO
státní zaměstnanec Černčice
9
Hejda Václav
40 NK
BEZPP
řidič
Černčice

Kandidátní listina: NEZÁVISLÍ PRO OBEC I.
Kandidát
poř.
příjmení, jméno, tituly
číslo
1
Dondová Jitka
2
Benda Radim
3
Bláhová Lenka
4
Ďopanová Dana
5
Provázková Martina

Navrhující Politická
věk strana příslušnost
41
44
50
40
43

NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
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Povolání
starostka obce
řidič
kuchařka
vedoucí školní jídelny
pracovní terapeut

Bydliště
Petrohrad
Petrohrad
Petrohrad
Bílenec
Petrohrad

6
7
8
9

Kail Petr
Janoušová Rybová
Martina
Zeman Petr
Pekarčíková Pavlína

40 NK

BEZPP

44 NK

BEZPP

39 NK
41 NK

BEZPP
BEZPP

operátor přímého
broušení
administrativní
pracovnice
truhlář
OSVČ

Petrohrad
Černčice
Petrohrad
Petrohrad

Kandidátní listina: NEZÁVISLÍ PRO OBEC II.
Kandidát

Navrhující Politická
Povolání
Bydliště
poř.
příjmení, jméno, tituly věk strana příslušnost
číslo
1
Pták Josef
56 NK
BEZPP
zaměstnanec obce Petrohrad
2
Hůrková Ivana
60 NK
BEZPP
ředitelka školy
Petrohrad
3
Šáchová Olga
51 NK
BEZPP
účetní
Petrohrad
4
Halámek Josef
62 NK
BEZPP
OSVČ
Petrohrad
5
Neumannová Jitka
43 NK
BEZPP
prodavačka
Bílenec
6
Jesínek Robert
40 NK
BEZPP
OSVČ
Petrohrad
7
Zeidler Petr
37 NK
BEZPP
státní zaměstnanec Černčice
8
Donda Oldřich
37 NK
BEZPP
řidič
Petrohrad
9
Šácha Jiří
56 NK
BEZPP
elektrikář
Petrohrad

Kandidátní listina: VEEV
poř.
číslo

Kandidát
příjmení, jméno,
tituly

Navrhující Politická
věk strana příslušnost

1

Učíková Eva PhDr.

36 NK

BEZPP

2
3
4

Worzischek Radim
Zelenka Martin
Učík Zdeněk

39 NK
47 NK
63 NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP

5

Majerová Jana DiS.

37 NK

BEZPP

6

Oertl Petr

47 NK

BEZPP

7

Domabyl Martin DiS. 40 NK

BEZPP

8
9

Hečková Ivana
Habrová Alena

BEZPP
BEZPP

36 NK
37 NK
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Povolání
učitelka-speciální
pedagog
inspektor policie ČR
operátor harvestoru
podnikatel
diplomovaný
fyzioterapeut
zedník
zdravotní sociální
pracovník
kuchařka
samostatná účetní

Bydliště
Petrohrad
Petrohrad
Petrohrad
Černčice
Petrohrad
Petrohrad
Petrohrad
Petrohrad
Petrohrad

Volební programy stran:

Volební program Komunistické strany Čech a Moravy
1. Zabezpečení dětského hřiště na návsi z hlediska bezpečností
dětí, oplocení proti probíhajícím a venčeným psům, pravidelné
kontroly, případně vybudování multifunkčního hřiště na
vybíjenou, nohejbal, volejbal (na velké hřiště není přístup ).
2. Oprava místních komunikací v Bílenci včetně točny a oprava
komunikace na hrázi rybníka v Petrohradě, oprava cesty
z Petrohradu do Stebna
3. Pokračování v budování chodníků
4. Řádné hospodaření v lesích ( pěstební a výchovné zásahy,
naléhavé mýtní těžby ) za účelem minimálně soběstačnosti
lesa, ne prodělku

******************************************************

Vážení spoluobčané, mám tu čest a milou povinnost stát ve vedení obce již
celých 8 let. Děkuji zastupitelům, kteří mě v průběhu tohoto období
podporovali, i díky nim mohlo být provedeno mnoho práce. Za tu dobu jsou mi
známy problémy i potřeby našich obcí. Vzhledem k omezenému rozpočtu a
možnostem proto nabízíme volební program možná málo okázalý, nicméně
takový, který se budeme snažit za pomoci dotačních titulů splnit. Děkuji všem,
kteří mou práci pro obec podporují a pomáhají mi.
Jitka Dondová,starostka
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Společný volební program
Nezávislí pro obec I a Nezávislí pro obec II

V obci Bílenec
 Oprava přístupové cesty ke hřbitovu
 Zřízení odpočinkových míst na staré silnici
 Kabelizace elektrického vedení společně s rekonstrukcí veřejného
osvětlení
V obci Černčice






Realizace protizápachových opatření
Demolice č.p.8 a výhled na jinou možnou stavbu
Oprava komunikace po demolici od č.p.15 po č.p.33
Pomoc škole při realizaci veřejné odpočinkové zahrady
Herní hřiště v místě původní nádrže

V obci Petrohrad





Oprava silnice od hřbitova v Petrohradě směr Stebno
Oprava chodníků po kabelizaci
Rozšíření herních prvků o workoutové prvky
Odpočinková plocha u Finklova rybníku

Dále pak :
 Finanční podpora realizace domácích čističek odpadních vod pro
občany, kteří nemají možnost napojit se na kanalizaci
 Udržování obecního majetku, zeleně, opravy hřišť, komunikací
 Podpora kultury, zájmových a dobrovolných svazků
 Realizace zasíťování stavebních parcel
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Volební program nezávislých kandidátů VEEV
Vážení voliči,
dne 5. a 6. října 2018 proběhnou komunální volby, kdy máte
možnost rozhodnout o novém zastupitelstvu naší obce.
Náš volební program je postaven především na plánech, které jsme
schopni zrealizovat. Věříme, že každý z Vás si v něm najde to, co v
obci postrádá stejně jako my.
Sociální oblast
- Pokusit se získat finanční prostředky na zakoupení sociálního
automobilu, který bude sloužit seniorům obcí Petrohrad, Černčice,
Bílenec. Automobil by sloužil k odvozu pro nákup, na poštu, k lékaři
atd.
- Zahájit jednání na získání finančních prostředků (dotace) na
vybudování pečovatelského domu pro seniory a bytů pro mladé
začínající rodiny, včetně projektové dokumentace a výběru
vhodného místa pro stavbu.
Rozvoj obce
- Dokončit zasíťování stavebních parcel a zrealizovat jejich prodej.
- Zhotovit celoplošné optické zasíťování ve spolupráci se společností
Cetin.
- Vybudovat multifunkční a streetwokoutové hřiště k
volnočasovému vyžití.
- Opravit stávající dětské hřiště a doplnit ho o další herní prvky.
- Vybudovat v obci Černčice a Bílenec odpočinková místa, která
budou obohacena o herní prvky pro děti.
- Pečovat o zeleň v obcích a zajistit výsadbu nových stromů.
- Získat finanční prostředky na vybudování naučné stezky.
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- Řešit otázku bezpečnosti v obci – zpomalovací prahy na
komunikaci Karlovy Vary – Praha, přechod pro chodce u ZŠ a MŠ
Petrohrad …
- Pokusit se získat titul Vesnice roku.
Kultura, společenský život, škola a sport
- Obnovit kulturní komisi.
- Pořádat a podporovat kulturní akce pro všechny věkové kategorie.
- Společně s vedením školy vytvořit strategický plán k rozšíření
kapacity školy a následně získat nové uchazeče.
- Zaměřit se na protidrogovou prevenci a minimalizovat vliv
patologických jevů v našich obcích.
- Podporovat sportovní a zájmové spolky, především práci s dětmi a
mládeží
Ostatní
- Zlepšit vztahy mezi místními spolky a organizacemi. Úzce
spolupracovat, komunikovat a inspirovat se od místních živnostníků,
vedoucích pracovníků organizací a spolků.
- Získávat granty a dotační tituly z kraje, ministerstev, EU a
především spolupracovat s pracovníky z IROP a MAS Vladař.
Volební program VEEV zpracovali kandidáti :
PhDr. EvaUčíková, Radim Worzischek, Martin Zelenka, Zdeněk Učík,
Jana Majerová Dis, Petr Oertl, Martin Domabyl DiS, Ivana Hečková a
Alena Habrová

Ostatní kandidující strany své programy nedodaly.
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Kaple Všech svatých v Petrohradě

V sobotu 22.09.2018 proběhlo slavnostní otevření nově
zrestaurovaného interiéru kaple Všech svatých v Petrohradě. Interiér kaple
byl opraven firmou Stucco TM – Město Touškov s.r.o.. Celkové náklady na
opravu interiéru činily 1.709.312,-Kč (interiér ) a 410.246,Kč (oprava
praskliny) tj. 2.119.558,-Kč, z této částky obdrží obec dotaci od Ministerstva
zemědělství ČR ve výši 700.000,-Kč. Kapli dominuje nový oltář, který navrhl a
vyrobil pan Petr Kunc a obraz namalovala paní Martina Provázková –
Děkujeme.
Příchozí v kapli přivítala starostka obce, dále bylo připraveno
vystoupení hudebního sboru La Dolce Vita ze Sokolova, po vystoupení se ujali
slova představitelé římskokatolické církve P.Richard Polák a pravoslavné
církve prot.Vladislav Čejka, kteří kapli dali požehnání. Na závěr akce bylo
připraveno vypouštění balonků republiky u příležitosti 100.výročí založení
republiky, které doprovázela česká hymna.
Aby poutníci mohli načerpat sílu na další cestu bylo pro ně
připraveno občerstvení, pro zahřátí káva, čaj, svařák či grog. Pro děti
limonáda, pro dospělé pivo. K jídlu pak klobása či špekáček na grilu.
K posezení bylo možno využít altán či pivní sety. Děkujeme též místním
ženám, které pro přítomné napekly sladké pohoštění.
Ačkoliv den před akcí nevypadalo počasí přívětivě, v sobotu, v den
akce, se počasí umoudřilo a ukázalo se slunce a byl krásný podzimní den.
Poděkování za vydařenou akci patří všem, kteří se podíleli na přípravách.

Pro ty, kteří se nemohli dostavit na slavnostní otevření nabízíme termín:
Kaple bude opět pro veřejnost otevřena 28.09.2018 a 29.09.2018
vždy od 14,00hodin do 16,00 hodin.
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Fotografická soutěž

Léto je téměř pryč, a vy jste mohli fotit letní přírodu, opalující se kamarády,
zvířata, která se sluní na rozpáleném paloučku prostě to, co Vás uchvátilo v
naší krásné obci. Opět jsme vybrali tři fotografie, které postupují do
finálového kola, které se uskuteční na konci roku.
A protože nám začíná barevný podzim, vyhlašujeme další kolo fotografické
soutěže. Uzávěrka je 11. 11. 2018. Tak pojďme do toho:)

Za spolek VEEV, z.s. - Božena Worzischková Adámková
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Obec Petrohrad

Usnesení

z 42.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 10.září 2018
01/42/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření bodu 2. Prodej
pozemků a bodu 5.Organizační záležitosti

02/42/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely č. 300/5 v k.ú. Bílenec panu Tomášovi
Krejčímu a paní Tereze Měřičkové za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Veškeré
náklady spojené s prodejem hradí kupující.

03/42/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění parcely č. 45/1 v k.ú. Bílenec k pronájmu.

04/42/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění části parcely č. 33 v k.ú. Černčice u Petrohradu
k prodeji.

05/42/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce přijmout na základě směnné smlouvy část
parcely č. 1152 v k.ú. Petrohrad do majetku obce

06/42/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu odpisového plánu zřízené příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Petrohrad p.o.pro rok 2018

07/42/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení hřbitovních vrat za cenu v maximální částce
45.000,-Kč

08/42/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej reklamních a informačních předmětů obce za
cenu pořizovací
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09/42/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje vybírání dobrovolného vstupného do Kaple Všech
svatých v Petrohradě

10/42/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.8/2018, které je přílohou zápisu č.
2. Navýšení příjmu rozpočtu 137.199,-Kč, snížení výdajů rozpočtu -5.801,-Kč, snížení
financování rozpočtu – 143.000,-Kč.

11/43/2018

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku provedením rozpočtových opatření pro rok 2018,
tato rozpočtová opatření budou předložena zastupitelstvu na vědomí na následujících
zasedáních.

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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