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Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 5,- Kč

Milé čtenářky a milí čtenáři,
letošní únor, ač je to měsíc v zásadě
zimní, nám svou zimní tvář
představil pouze prostřednictvím
médií, ale ve velmi sváteční podobě
– formou olympijských her.
V televizi jsme sledovali bílý sníh,
modré nebe, zasněžené vrcholy
Kavkazu a milovníci zimních sportů
určitě zatoužili postavit se na lyže,
na brusle či na jiné náčiní a užít si
to.
Záměrně jsem použila tento výrok –
užít si to, protože mnohokrát zazněl
z úst našich sportovců, tak mladých,
tak skvěle připravených, tak
v mnoha případech úspěšných.
Úspěch je vrcholem snažení, a když
je potvrzen medailí, patří k těm
nezapomenutelným,
ale
mě
mnohem více oslovily úsměvy a
rozzářené oči těchto mladých lidí,
jejich
nadšení,
vitalita
a
optimismus, který zazníval ze
skromné a obyčejné věty – chci si to
co nejvíce užít.
Ano, v životě nejde pouze o
výsledky, ale především o proces,
kterým se k nim dostaneme. Život
by se neměl měřit mírou úspěchů a
nejlepších výsledků, život je cesta,
tvoření, hledání možností a vztahů,
a právě to by nám mělo přinášet
radost a uspokojení – v každé
minutě, hodině, každý den. Často se
dětí ve škole ptám, jakou radost
prožily během dne, a v jejich
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odpovědích obvykle nezaznívá to,
že se jim podařilo něco lépe než
tomu
druhému.
Nesrovnávají
výsledky své práce s ostatními, ale
často prožívají radost nad tím, že se
jim práce povedla lépe než před
týdnem, že se zlepšily. V jejich
odpovědích se objevují malé, ale o
to významnější radosti – maminka
mi udělala dobrou svačinu, podařilo
se mi udělat oční linky napoprvé,
našla jsem svůj ztracený pásek,
kamarádka mi napsala příjemnou
zprávu…
Cítíte v tom, podobně jako já,
změnu? Změnu v postoji k životu,
k jeho prožívání – čas, kdy je třeba
neustále srovnávat, abychom byli
lepší a nejlepší, pomalu končí. Čas
otrocké práce pro firmu, pro
někoho, pro národ, pro svět –
práce, která je měřena úspěšností a
podle toho finančně hodnocena,
není smyslem života, ale prožít den
tak, abychom si mohli říci, že jsme
si to užili, to je podstata toho, proč
tu jsme.
Ale samozřejmě nemusíte se mnou
souhlasit…
Marie Vránová

3. ročník turnaje ve stolním tenisu
O putovní pohár starostky Petrohradu
Dne 22. 2. 2014 se uskutečnil již třetí ročník turnaje ve stolním tenisu O putovní
pohár starostky Petrohradu.
Týmy byly rozděleny na kategorie děti a ženy. Turnaj mužů je naplánovaný na
15. 3. 2014. Celé odpoledne vládla sportovní a pohodová atmosféra. Potěšilo
nás, že se děti aktivně na turnaj připravovaly.
V kategorii dětí zvítězil a zároveň obhájil své prvenství Zoltán Karász. Na
druhém místě se umístila jeho sestra Monika Karászová a na třetím místě
skončil Jan Černý. Ostatním děkujeme za účast a věříme, že na podzimní turnaj
přijdou s dobrou náladou a s chutí si zahrát.
V kategorii žen také obhájila své prvenství Eva Učíková ml. Druhé místo
obsadila Eva Učíková starší a na třetím místě skončila Ivana Hečková. I když
nebyla tak hojná účast, myslíme, že si ženy toto odpoledne užily.
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu místostarostovi Miroslavu Vránovi za
předání pohárů a cen, Borisovi Köröšimu za zapůjčení sálu a Jiřímu Vránovi,
který se podílel na organizaci turnaje.
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Vzhledem k tomu, že děti z Petrohradu projevily zájem o stolní tenis,
umožníme jim, aby se mohly aktivně připravovat na další turnaj. Jelikož je na
dětském hřišti umístěn betonový stůl určený k hraní, bude v obchodě u Borise
Köröšiho k dispozici síťka, pálky i míčky. Zájemci si budou moci pomůcky
vypůjčit proti podpisu. Doufáme však, že každý bude zodpovědný a bude
dodržovat řádné vracení.
Eva Učíková ml.

Druhá část turnaje – kategorie muži
se koná v sobotu 15. března
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ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY
Návštěva v první třídě
Protože se blížil čas zápisu do školy, byli se předškoláci ve čtvrtek 30.
ledna podívat u školáků v 1. třídě na vyučování.
Přestože naši předškoláci to mají do1. třídy jenom do vedlejších dveří,
někteří měli velké obavy a zaleskla se i slzička. Naštěstí slzičky i
obavy rychle zmizely již po krátkém pobytu ve třídě díky žákům a
paní učitelce, a tak nebránilo nic tomu, aby začalo společné
vyučování. Vyučovací hodina příjemně utekla a předškoláci si z ní
odnášeli první školní práci – pracovní list s razítkem za svou snahu.
Protože razítka byla pochvalná, stanou se z předškoláčků již brzy
šikovní školáci.
Zápis do 1. ročníku
Ve středu 5. února se Základní škola a mateřská škola Petrohrad
proměnila na hrad Školštejn, jenž otevřel svou bránu 11
předškolákům, kteří se přišli zapsat do 1. ročníku.
Hradem děti a jejich rodiče provázeli princové a princezny (žáci 3. a
4. ročníku). U hradní brány dostal každý erb s pořadovým číslem, v
první komnatě v přízemí se přihlásil a postupoval do dalších komnat
plných úkolů: stavěl se hrad z kostek, hledaly se rozdíly, poznávaly
pohádky, porovnávaly a počítaly klíče, vázaly mašle, kreslilo se a
zpívalo nebo recitovalo. Za splněné úkoly si děti odnesly omalovánky
a drobné reklamní předměty.
Děkuji žákům 3. a 4. ročníku a pedagogickým pracovnicím školy za
přípravu a realizaci tohoto projektu.
Návštěva divadla a muzea
Těšili jsme se na Hodinu zpívání s Jaroslavem Uhlířem. Dočkali jsme
se ve čtvrtek 13. února, kdy jsme autobusem odjeli do Žatce do
Městského divadla. S chutí jsme si s J. Uhlířem zazpívali známé písně,
došlo i na Zkoušení. Protože jsme bystré děti, poznaly jsme písně
podle zahrané melodie, většinu improvizovaných zvuků, snažily jsme
se doplnit text nové písně. Melodie nás nenechaly klidnými, a tak
jsme jen litovaly, že na tancování bylo málo místa.
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Výletu do Žatce jsme využili i k návštěvě Regionálního muzea K. A.
Polánka. Prohlédli jsme si expozici věnovanou čokoládě. Byli jsme
překvapeni, kolik různých čokoládových a kakaových obalů je tu
vystaveno. Přiblížili jsme si zpracování kakaových bobů, rozdíl mezi
hořkou, mléčnou a bílou čokoládou.
Přenesli jsme se také do pravěku a objevili tu nejrůznější stopy lidské
činnosti. Vyzkoušeli jsme si, jak se mlelo obilí a pracovalo s
tehdejšími nástroji, prohlédli si ukázku hrobu. V muzeu se je opravdu
na co dívat, škoda, že jsme si vše nestačili prohlédnout, a proto si jeho
návštěvu určitě zopakujeme.
_______________________________________________________
Z historie muzea
Počátky muzejní činnosti v Žatci spadají do devadesátých let 19. století.
V roce 1896 bylo založeno německé Městské muzeum v čele
s tehdejším ředitelem gymnázia Josefem Hollubem, strýcem slavného
cestovatele Emila Holuba.
Sbírky byly původně shromažďovány na radnici, později v budově
sirotčince v Husově ulici. V letech 1929 - 1939 bylo muzeum v budově
bývalého gymnázia na dnešním náměstí 5. května. Od roku 1940 se
muzeum přestěhovalo do svého současného místa působení v Husově
ulici.
Významnými osobnostmi, které řídily Městské muzeum, byli mj. ředitelé
dr. Maxmillian Wurdinger a dr. Hermann Fődisch. V národnostně
smíšeném prostředí Žatce bylo v roce 1925 založeno České menšinové
muzeum. V jeho čele stál učitel a vlastivědný pracovník Karel Alois
Polánek. Expozice byly pro veřejnost otevřeny v roce 1927 v budově
Obecné školy na dnešní Pražské ulici. Muzeum a Český muzejní spolek
pro kraj Žatecký vydávaly vlastivědný časopis Krajem Lučanů (1928 1949). V době okupace byly sbírky obou muzeí zčásti sloučeny.
S poválečnou činností muzea je spojeno jméno žateckého učitele
Františka Ladislava Kopeckého. Ten se zasloužil o znovuotevření v roce
1947, kdy muzeum prezentovalo sbírky obou předválečných institucí. Až
do roku 1960 fungovalo muzeum jako okresní, později jako Městské
muzeum v Žatci. Jelikož vždy v minulosti přesahovala činnost muzea
rámec katastru města, byl udělen v roce 1991 muzeu statut regionální
instituce rámcově pro oblast středního Poohří (Žatecko, Podbořansko).
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Sladký život čokolády aneb Hořkosladký příběh této neřesti.
Výstava vznikla ve spolupráci s Muzeem v Bruntále, firmou Nestlé
Česko a soukromých sběratelů čokoládových obalů. Hlavní součástí
expozice jsou čokoládové a kakaové obaly cca od 60. let minulého
století až do současnosti. Výstava vysvětlí, co je to nápoj bohů, kde se
čokoláda vzala, přiblíží pěstování kakaovníku, zpracovávání kakaových
bobů a jejich odrůdy, poodhalí rozdíl mezi hořkou, mléčnou a bílou
čokoládou. Dotkne se okrajově i největších výrobců čokolády, kteří
působili či působí v zahraničí i u nás.
Výstava potrvá do 27. dubna 2014.
______________________________________________________

ŽATECKÝ STROJ ČASU
Od 17. prosince je veřejnosti zpřístupněna nová stálá expozice Žatecký
stroj času. Jádrem výstavy je prezentace historických fotografií a faktů
z dějin města zejména 19. a 20. století.
Zcela inovativní je způsob komunikace návštěvníka s expozicí. Ten je
vtažen do příběhu z počátku 19. století prostřednictvím tabletu
s připravenou hrou. Aby mohl postoupit ve hře dál, vyhledává a uplatňuje
indicie z panelů výstavy a dozvídá se tak hravou formou informace
o žatecké minulosti. Jednotlivá stanoviště jsou věnována tématům
z historie města, např. průmysl, školství, víra, osobnosti, zajímavosti.
Největším exponátem je „slepá mapa“ Žatce z r. 1843, do které musí
hráč k získání nápovědy dosadit na správné místo fotografie
významných objektů. V expozici najde i záhadnou truhlu, obsahující
historické snímky s informacemi nezbytnými k další cestě za
zapomenutým a po léta hledaným pokladem. Fotografie jsou doplněny
QR kódy, které zvídavé návštěvníky navedou k podrobnějším
informacím.
Díky použitým technologiím lze „Žatecký stroj času“ označit za výstavu
nového tisíciletí. Expozice je sice určena především školní mládeži, ale
zahrát si jistě mohou i návštěvníci škole dávno odrostlí.
(vybráno u internetu)
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DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
V sobotu 1. března se
petrohradské děti přišly
pobavit na tradiční
karneval, kde se jim plně
věnoval pan Karger.
Úspěšnost akce lze
hodnotit velkým počtem
návštěvníků, kteří si
určitě užili nejen tance,
ale také se zúčastnili
řady her a soutěží.
Je úžasné stát se alespoň
na chvíli někým jiným.
Děti v maskách vypadaly
nádherně.
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OBEC PETROHRAD
POŘÁDÁ

7. OBECNÍ BÁL
pátek 7. března 2014
od 20 hodin

na sále hostince Na Návsi

HRAJE ORCHESTR BONUS VROUTEK
VSTUPNÉ 100, - KČ
PŘEDPRODEJ MÍSTENEK OD 3. BŘEZNA 2014
NA OBECNÍM ÚŘADĚ V PETROHRADĚ
PŘEDTANČENÍ A BOHATÁ TOMBOLA
_____________________________________
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Z kroniky obce …
Z historie silnice č. 6
V roce 1804, tedy před 210 lety, byla dokončena stavba císařské silnice Praha
– Karlovy Vary, dnes silnice č. 6. Podívejme se na několik významných dat
existence této silnice, která umožnila přímé spojení nejen do Prahy a
Karlových Varů, ale i do Bochova, Řevničova, Nového Strašecí, Hořesedel a
dalších obcí. Je nutno si také připomenout, že v té době vedla silnice naší obcí
místy, kde byla jen pole. Přímo procházela pouze Bílencem. Teprve po více než
šedesáti letech byla stavěna železnice a nádraží. Stavby domů tvořící dnes tzv.
novou část Petrohradu byly prováděny až po pozemkové reformě z doby
druhé poloviny 20. let minulého století.

Nová silnice měla po svém
vzniku
velký
ekonomický
význam zejména pro Bílenec.
Obcí začaly projíždět kočáry
vezoucí poštu i cestující. Je
zaznamenáno, že první poštovní
vůz přijel v roce 1811.
Do obce začaly přijíždět po
silnici i kolotoče a houpačky.
Zastavovali zde i potulní
muzikanti, kteří pořádali na
návsi své „koncerty“. Nejméně
jednou do roka přijeli i loutkáři,
aby předvedli občanům své
umění.
Vesnicí začala procházet také
procesí věřících na Svatou
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horu u Příbrami nebo k Panně
Marii Pomocnici do Žlutic. Na
podzim byla po silnici hnána
hejna jatečných husí do Saska.
Po císařské silnici projížděly i
povozy vezoucí plátno od tkalců
z Krušných hor a cibuláři
prodávající cibuli vázanou do
copů a česnek.
Bílencem
samozřejmě
projížděly formanské vozy
s různým zbožím. Význam obce
byl zvýšen i tím, že zde byla
stanice finanční stráže a
projíždějící povozy zde musely
platit mýto. V obci byly také dva
velké hostince, které žily

z provozu na silnici.
Devadesát let od zprovoznění
silnice Praha – Karlovy Vary –
v roce 1894 - projelo naší obcí
první auto.
V roce 1960 byla zahájena
stavba přeložky státní silnice č.
6 v úseku Bílenec – cihelna
Petrohrad. V souvislosti s touto
stavbou byl zbořen rodinný
dům čp. 169 v nové části
Petrohradu
patřící
Karlu
Domabylovi. Stát financoval
stavbu nového domu na
pozemcích pana Domabyla. Při
stavbě
přeložky
bylo
vybudováno i mimoúrovňové
křížení silnice č. 6 se železniční
tratí Plzeň – Žatec. Do provozu
byla stavba předána dne 17.

června 1964. Délka přeložky je
3 km. V roce 1973 byla dána do
provozu další část přeložky od
Bílence ke křižovatce silnic č. 6
a č. 27. Jedná se o obchvat
Bílence vedený severně od
obce.
Od roku 1973 se poloha silnice
č. 6 v obci již neměnila a je
nutno doufat, že plánovaná
přestavba na rychlostní silnici
R6 (která má míjet obec) bude
hotova ještě v tomto století.
Všechny dosavadní plány a
termíny
výstavby
byly
v posledních desetiletích vždy
slavnostně vyhlášeny a krátce
poté zrušeny nebo odloženy.
RNDr. Václav Špilar, kronikář

AUTOMOBIL ROKU 1894
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Vážení spoluobčané,
již je za námi druhý měsíc tohoto roku, a tak mi dovolte přiblížit vám,
co se pro letošní rok chystá, o čem se mluví, o čem se nemluví a co
nás čeká.
Budu psát o investičních akcích, nikoli o těch kulturních, které plánuje
kulturní komise pod vedením paní Vránové.
Obec chce, stejně jako v jiných letech, dobře hospodařit s obecním
rozpočtem, ale zároveň zajišťovat rozkvět našich obcí. Neslibuji, že se
všechny akce podaří zrealizovat, ale snahou mou i všech zastupitelů
bude jistě vytvořit co nejlépe odvedenou práci.
Důležitou, ač málo viditelnou akcí pro občany, je vytvoření nového
územního plánu, dokumentu, který ukazuje směr vývoje obce pro
příští léta. Již několikrát se o něm psalo, nyní dochází k jeho
dokončení po námitkách zúčastněných orgánů a bude následovat
veřejné projednání - seznámení veřejnosti a možnost podání
doplňujících údajů občany. Jeho zhotovitel Ing. arch Myška přislíbil
svou účast na březnovém zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad,
kde nás bude o aktuálním stavu územního plánu informovat.
V tomto územním plánu se nám ukazují i navrhnutá nová místa
k bydlení. Zastupitelstvo rozhodlo, že podpoří vznik stavebních parcel
nap. č.1148 v k.ú. Petrohrad, tj. pozemek proti domu p. Motejzíka
směrem k bývalé sušárně chmele. Tuto plochu bychom chtěli nejprve
projekčně zabezpečit a následně pak provést i zasíťování.
Pracujeme na přípravě nových chodníků. Jeden by mohl vzniknout
v Petrohradě v zatáčce kolem domu pana Šáchy. Začínal by u domu
pana Motejzíka a končil u vstupu na náves, druhý chodník by vedl v
místech přímo proti budově obecního úřadu. U obou chodníků musí
dojít ke geometrickému zaměření pozemků, vytvoření projektů,
získání všech povolení a teprve potom k následné stavbě.
Důležitou součástí naší obce je škola. Loni jsme začali usilovat o
získání dotace na její zateplení. Tato akce proběhne pouze v případě
získání dotace, chystáme se však pomoci škole při modernizaci
kuchyně a provést další část opravy rozvodů elektřiny, vody a
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odpadů, kde to bude třeba. Započato s opravami bylo již loni. Nyní
probíhá poptávkové řízení na materiál na oplocení rozšířené školní
zahrady. Oplocení provedou zaměstnanci obce a pak by mohla
vzniknout příjemná společná akce za účelem osázení stromy a tím
vytvoření odpočinkové zahrady.
V Černčicích je obec majitelem stodoly, tuto používáme na
uskladnění posypového materiálu, parkování traktoru, úschovu
sezonních potřeb apod. Polovina střechy byla již v minulosti opravena
a druhá, na které jsou betonové tašky, je v havarijním stavu, a tak
zjišťujeme možnosti, jak ji nejlépe opravit.
V Bílenci se začalo již loni se statickým zabezpečením výklenkové
kaple a s její opravou chceme pokračovat i letos.
Na silnici I/6 Praha – Karlovy Vary se rozpadají plechové autobusové
zastávky, a tak, pokud bude v rozumných finančních možnostech
opatřit nové, nahradíme i ty.
Stejně jako v minulých letech se budeme snažit o udržování čistoty a
pěkného prostředí v našich obcích a postupně dle aktuálních
požadavků řešit vzniklé problémy.
Ve spolupráci s Městem Jesenice chystáme opravu kaple Všech
svatých v Petrohradě.
Dalo by se namítat, že jsou naplánovány finančně náročné akce, které
si ,,zadlužená obec“ nemůže dovolit, proto připojuji informaci pro
skeptiky. Obec Petrohrad sice v roce 2012 přijala úvěr ve výši 7
miliónů korun, nyní má více jak 1 milion splacen z obecního rozpočtu,
ale zároveň je nutno dodat, že obec disponuje s prostředky na
běžném účtu ve výši 8 mil. Kč.
Ráda bych byla optimista a slíbila, že se vše podaří. To však slíbit
nemohu, protože letošní rok ještě dělí komunální volby, a některé
akce se možná novému zastupitelstvu budou zdát zbytečné. Nechci
však předbíhat, věřím, že každé další vedení obce se bude snažit
udělat pro prosperitu obcí Petrohradu, Černčic a Bílence to nejlepší.
Přeji všem příjemně strávený rok 2014, málo starostí a hodně radostí.
Jitka Dondová, starostka
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Usnesení

z 32. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 10. února 2014
01/32/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/32/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění části parcely č. 45/1 v k.ú. Bílenec
dle zákresu k pronájmu.
03/32/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o půjčce mezi Obcí Petrohrad a
MAS Vladař o.p.s. na předfinancování projektu „Kontejnery na BRO na
území MAS Vladař“.
04/32/2014 Zastupitelstvo Obce Petrohrad schvaluje zařazení svého správního území
do území působnosti MAS Vladař o.p.s. na období 2014-2020.
05/32/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Svazu
tělesně postižených ČR, MO Podbořany ve výši 1500,-Kč na činnost
v roce 2014.
06/32/2014 Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí sponzorského daru Sdružení
Sv.Václava.
07/32/2014 Zastupitelstvo obce neschvaluje připojení se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“.
08/32/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2013, která je
přílohou zápisu.
09/32/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2014, která je
přílohou zápisu.
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10/32/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizaci majetku Obce Petrohrad
za rok 2013.
11/32/2014 Zastupitelstvo obce neschvaluje navýšení odměn neuvolněných členů
zastupitelstva, neuvolněného místostarosty, předsedů a členů výborů,
členů a předsedů komisí a ponechává výši odměn v původních částkách.
12/32/2014 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku vypsáním poptávkového řízení na
vypracování dokumentace k územnímu řízení a dokumentace pro stavební
povolení stavby včetně stavebního povolení pro parc.č. 1148 v k.ú.
Petrohrad.
13/32/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č.1/2014 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu v Obci Petrohrad.
14/32/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu o činnosti orgánů Obce
Petrohrad podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2012.
15/32/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu o činnosti orgánů Obce
Petrohrad podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2013.
16/32/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova Ústeckého kraje na výstavbu nových chodníků.

17/32/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 1/2014 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Obce Petrohrad na činnost oddílu TJ Sokol
Petrohrad.
18/32/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy
venkova Ústeckého kraje na opravu výklenkové kaple Bílenec.
19/32/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení hospodářského výsledku zřízené
příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Petrohrad za rok
2013 a jeho převedení do rezervního fondu organizace.
20/32/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje Závazné ukazatele pro zřízenou
příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Petrohrad, p.o. pro rok 2014.
Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v únoru 2014

Provázek Josef – Bílenec
Šiklová Jiřina – Petrohrad
Dobrovolná Božena – Petrohrad
Votavová Věra – Černčice
Holoubková Olga – Petrohrad
Málková Helena – Petrohrad
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