9/ 2014

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

Milé čtenářky a milí čtenáři,
již osmý rok působím v redakci Lunarie, již osmý rok každý měsíc hledám téma
pro úvodník, často s obavami, abych se neopakovala. Pokud člověk vychází
z přírody, z ročních období, může se stát, že v určitých měsících se opakují
určité činnosti a situace, a tak se v textu úvodníku mohou objevit stejná slova
vztahující se k danému období. Když jsem si pročítala úvodníky minulých let,
zjistila jsem, že typickým měsícem toho, o čem se právě zmiňuji, je právě září.
V roce 2007 jsem napsala svůj první zářijový úvodník – uvědomila jsem si, že se
velmi hodí do letošního roku, a tak si společně zavzpomínáme.
S měsícem září nastávají v našem
životě pravidelné změny. Děti se
vracejí do školních lavic a jejich
každodenní rytmus podléhá rozvrhu
hodin, vlaštovky odlétají do
teplejších krajin a my, tak jako
každý rok v tuto dobu, věříme, že
ještě přijde babí léto, protože na
podzimní mlhy a chladna se těší
málokdo.
Velikou útěchou v této době pro nás
bývají procházky lesem, z nichž si
domů přinášíme košíky plné
nasbíraných hub. Letos si na jejich
nedostatek nemůžeme stěžovat, a
tak je přebíráme, krájíme, sušíme a
nakládáme s vědomím, že se v zimě
budou jejich zásoby určitě hodit.
Mnozí z nás se houbám již raději
vyhýbají, protože jich je tolik, že už
ani není chuť a čas je zpracovávat.
Takový je život, když je něčeho
málo, stěžujeme si, ale když je
něčeho naopak příliš, tak i to nám
vadí. Nebuďme smutní
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s odcházejícím
létem,
protože
krajina kolem nás poskytuje jiné
radosti. Sledujeme, jak mění své
barvy, a určitě se těšíme na to, že se
budeme brouzdat spadaným listím
a sbírat listy nejkrásněji vybarvené.
Stromy odhalí své nádherné koruny
na pozadí zoraných polí, v duchu
pochválíme naše zemědělce, že
stihli včas sklidit veškerou úrodu, a
klidně se můžeme vrátit domů, do
příjemného tepla, a cestou si dát do
kapsy hnědý a hladký plod kaštanu.
Proč? Jenom tak, protože se pěkně
drží v dlani, protože z něj vyvěrá
energie letošního léta, má hezký
tvar, je symbolem tajemství
skrytého v ostnaté slupce, protože
právě spadl ze svého velkého
stromu. Odpovědět si můžeme
různým způsobem, ale podstatné je
to, že v každém období v roce nám
příroda vždycky něco nabízí, ale my
bychom si měli brát jen s největší
opatrností.

Úvodník z roku 2011 je také stále aktuální, dokonce velmi aktuální.
Všimli jste si, že devátý měsíc, který
nese nádherné jméno září, je dobou
nových začátků a očekávání?
Děti začínají ve škole svůj nový
školní rok, v hlavách a v srdcích
ještě mají vzpomínky na již
skončené prázdniny, ale zároveň
vědí, že čas je neúprosný a je třeba
soustředit se na nové povinnosti.
Úroda na polích a na chmelnicích je
sklizena, pole se nám představují
v barvě krásné země, která čeká na
nové osetí, aby koloběh přírody
mohl pokračovat. Začátky a konce
se neustále opakují, ale právě v tom
je záruka pokračování života ne
této planetě. Letošní září však přišlo
v letních šatech. Myslím si, že to
vůbec nikomu nevadí, protože
slunce a modrá obloha vytvářející
malebné pozadí podzimní přírodě
nás těší a nabízí možnosti, jak
mnohem aktivněji trávit svůj volný
čas.
Začátek podzimu tentokrát nesplnil
naše očekávání, protože vypadá
jako léto, ale my si tajně říkáme, co
když je to počátek nové doby,
jiného střídání ročních období – a
my jsme toho součástí, my to

můžeme sledovat, mít z toho radost
a očekávat něco úplně nového. Sice
často nevíme, co přesně by to mělo
být, ale ten pocit, který v sobě
máme, je nenahraditelný. Ano, teď
by mělo něco přijít, říkáme si,
změna, pohyb, nový nápad, nový
způsob života i myšlení, jiný pocit,
noví lidé…
Něco končí a něco začíná, ze stromu
padá první list, je nádherně červený
– ano, to je konec léta a začátek
podzimu, víme, co má přijít, ale
zároveň si přejeme, aby to bylo jiné.
Záleží na tom, co přesně čekáme.
Jsme-li skromní a realističtí, naše
představy se mohou splnit. Stačí
pro to něco udělat. Začít sám u sebe
naprostou maličkostí a drobností,
nezapomínat na své nejbližší ve
svém okolí, ale zároveň se podívat i
dál.
Náš svět nekončí za plotem
zahrady, na které nám je tak dobře,
protože máme svůj klid. Někdy se
musíme vydat i jinými cestami,
pokud očekáváme nějakou změnu
nebo jiný začátek. Je dobré to
zkusit…
MARIE VRÁNOVÁ
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Vážení obyvatelé Petrohradu, Černčic a Bílence, milí čtenáři.
Čtyři roky jsem měla možnost stát ve vedení Obce Petrohrad.
Nyní se mi naskýtají dva pohledy. První je pohled zpět, bilancování toho, co je
za mou prací a prací zastupitelstva vidět, a druhý, pohled vpřed, jak může
vypadat vývoj našich obcí v dalším volebním období.
Rok 2011 se nesl ve znamení stavby kanalizace Petrohrad - II. etapa výstavby.
Že to nebyla stavba jednoduchá, mohou uznat právě ti, kteří se podíleli na
rozhodování o tom, zda ji vůbec provést - zastupitelé. Vzhledem k vysoké
finanční náročnosti (33,5 milionů Kč) jsme stáli před rozhodnutím, zda přijmout
pro obec úvěr. Zdá se, že rozhodnutí přijmout úvěr ve výši 7 milionů Kč byl
správný. Dnes se již snížil na částku necelých 6 milionů korun a dokážeme ho
splácet z rozpočtu obce tak, že nejsou žádným způsobem zatíženy ostatní
kapitoly rozpočtu.
V Černčicích došlo k rekonstrukci chodníku, který byl v té době ve špatném
stavu, od pizzerie směrem do Černčic, v Petrohradě se započalo s přeměnou
nepoužívaného prostoru návsi na místo pro trávení volného času.
V Bílenci byla vybudována nová autobusová čekárna.
Na řadu přišla i kultura, kterou Petrohrad zatím neznal, povedlo se shromáždit
seniory naší vesnice ke vzájemnému posezení, popovídání i tanečku.
V roce 2012 došlo k samotné stavbě zmiňované kanalizace, k jejímu dokončení,
kolaudaci a k připojování jednotlivých obydlí.
Počátkem roku 2013 proběhla renovace části obecního úřadu, přeměna
knihovny a nákup nového vybavení, v Černčicích byla opravena opěrná zeď při
cestě na Mukoděly, ve škole vyměněny vstupní i postranní dveře do budovy,
došlo k opravě cesty kolem rybníka v Petrohradě. V Bílenci byla zafixována
výklenková kaple.
Letošní rok zastupitelstvo také nezahálelo, začalo se pracovat na projektování
parcel pro rodinné domy, zastupitelstvo schválilo přípravu projektu pro
zateplení budovy základní školy, dokončení rekonstrukce rozvodů vody a
odpadů ve škole, k opravě chátrající kaple na vrchu Všech svatých a povedlo se
vyměnit i autobusové čekárny v Petrohradě na návsi, v Petrohradě před pizzerií
a na státní silnici 1/6 Praha – Karlovy Vary. V Petrohradě probíhá výstavba
chodníku.
Na posledním mimořádném zasedání zastupitelstva Obce Petrohrad byl
schválen nový Územní plán Petrohrad, aby mohl pokračovat další rozvoj obcí.
Zaměstnanci obecního úřadu také nezaháleli. V průběhu let postupně
upravovali prostředí našich obcí, starali se o zeleň v obci, údržbu hřbitovů,
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pomáhali při rekonstrukcích ve škole, při přípravě kulturních akcí v obci, o
udržování obecních lesů i výsadbu nových dřevin.
Netvrdím, že každé rozhodnutí v průběhu 4 let bylo správné, ale minimálně
z mé strany bylo takové, aby pomohlo většině petrohradských obyvatel.
Práce, která je v našich obcích vidět, není práce jednotlivce, ale výsledkem lidí,
kteří mají k Petrohradu, Černčicím a Bílenci vztah, lidí, kteří jsou tu doma a mají
to tady rádi.
Děkuji vám všem, kteří jste se aktivně zapojili do dění v obci a pomohli vytvářet
příjemné prostředí, těm, kteří pomáhali při úpravách obce, při kulturním dění,
sportovních akcích, nebo pouze přidali dobrou radu.
Těm nespokojeným přeji správnou volbu v blížících se komunálních volbách.
Do dalšího volebního období pohlížím s optimismem, s vidinou sjednoceného
zastupitelstva bojujícího za další spokojený rozvoj našich obcí Petrohradu,
Černčic a Bílence. Šťastnou volbu!
Jitka Dondová, starostka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co se děje v knihovně
Prázdniny jsou pryč a také
naše
Obecní
knihovna
v Petrohradě
začala
svůj
provoz. Od září, každé úterý
od 16- 18 hod si můžete přijít
vypůjčit knihy nebo se jen tak
zastavit na kus řeči.
Největší zálibou se však stalo
v místní knihovně setkávání
mladých maminek a babiček,
které se svými dětmi vyrábějí
krásné výrobky. Jsem velmi
ráda, že je knihovna plně
využita a že plní svůj účel. Za
dva roky od modernizace se
zaregistrovalo 37 nových lidí,
což považuji za velký úspěch.
Touto cestou bych chtěla
velmi pochválit a podpořit Adélku Nachtnebelovou a jejího bratra Jakuba,
Natálku Nápravníkovou a jejího bratra Denise a Jana Černého, kteří si
pravidelně docházejí do knihovny půjčovat knihy.
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Jak dopadl turnaj?
Dne 20. 9. 2014 se uskutečnil TURNAJ VE STOLNÍM TENISU v Petrohradě,
který pořádal nově vzniklý spolek VEEV z. s.
Zakladatelkou spolku je Eva Učíková, která se v posledních letech podílela
téměř na každé organizaci kulturních akcí v naší obci.
1. místo – Lukáš Halámek
2. místo – Jiří Vrána
3. místo – Luděk Devera
Všem účastníkům turnaje děkuji za účast a výhercům gratuluji.
Další souboj chystáme na březen 2015.
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CO SE PŘIPRAVUJE
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Obec Petrohrad a Město Jesenice ve spolupráci
s organizátory projektu ,,Jesenicko. Za odměnu.“
srdečně zvou na

Slavnostní otevření naučné stezky Jesenice

V sobotu 18. října 2014
PROGRAM
9.00 – 10.00 HODIN

Sraz všech zájemců o komentovaný výklad v autokempingu v Jesenici
Zde účastníci obdrží mapky
trasy a propagační tiskoviny.
Dospělí se mohou těšit na
ochutnávku medoviny a děti na
sladkosti.
Pod
vedením
odborníka
na
historii
a
zajímavosti regionu Romana
Hartla se půjde přes Luční
potok
po
jednotlivých
zastávkách naučné stezky. V
polích nad Jesenicí bude
vysvěcen opravený křížek (asi v
11.30 hod.) Kolem bývalé
hájovny Švýcárna pak vycházka
povede na Petrohrad ke
zřícenině a kapli Všech svatých.

12.30 – 13.00 HODIN

Slavnostní vysvěcení kaple
Všech svatých v Petrohradě
Na poutníky zde bude čekat
malé občerstvení a možnost
poohlédnout se do historie
pomocí sbírky fotografií a starých pohlednic sběratele Jiřího Bláhy.
Odtud se zájemci mohou vydat již individuálně po trase naučné stezky, tj.
nově přes Stebno a Krty zpět do Jesenice.
Celková trasa měří 20 km, zkrácená pak 15 km.
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ZÁŘÍ VE ŠKOLE
Rekonstrukce

Budova školy o prázdninách,
většinou klidná, odpočívající a
čekající, až se znovu naplní dětskými
hlasy, zažila mnoho stavebního
ruchu.
Přistoupili jsme k nutným opravám
rozvodu vody a zařízení kuchyně.
Aby voda používaná ve škole
vyhovovala hygienickým normám,
musí být vedena v trubkách z umělé
hmoty. Ve škole byl ale rozvod v
původních kovových. Při jejich
výměně jsme zjistili
příčinu stále vlhké
zdi v přízemí –
trubky byly prorezlé
a voda unikala do
zdi. Způsob ohřevu
teplé
vody
byl
optimalizován tak,
aby
se
ušetřily
náklady
na
její
pořízení. Proměnou
prošlo i sociální
zařízení
pro
mateřskou
školu.
Zbourány byly zdi mezi záchodky a
vznikl tak prostor pro ještě jednu
chybějící WC mísu. Jednotlivé mísy
jsou odděleny přepážkami. Sociální
zařízení pro mateřskou školu tak již
vyhovuje hygienickým normám.
Velkou změnu zaznamenala školní
kuchyně. Nevyhovující zařízení bylo
nahrazeno novým. Kompletně byla
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vyměněna kuchyňská linka a
zrenovován přípravný pult. Nově
byla položená i podlahová krytina. K
výměně podlahové krytiny došlo
také v tělocvičně školy. Původní
krytina již nevyhovovala bezpečnosti
při hodinách tělesné výchovy.
Finančně opravu vody zajistila Obec
Petrohrad. Výměna kuchyňské linky
a podlahové krytiny byla hrazena z
prostředků školy.
Fotografie z oprav školy jsou ke

zhlédnutí v budově školy nebo na
www.zspetrohrad.pcsa.cz.
Celá rekonstrukce byla časově
náročná, a že se vše stihlo do
začátku školního roku, za to patří dík
zaměstnancům Obce Petrohrad a
provozním zaměstnancům ZŠ a MŠ
Petrohrad.

První školní den
Na nádvoří naší školy jsme se 1. září
2014 přivítali s žáky, dětmi a rodiči.
Z 27 žáků je 14 prvňáčků. Ti, jako
připomínku svého významného dne,
obdrželi knihu. Kromě ředitelky
školy všechny přítomné přivítala
také starostka Obce Petrohrad a
místostarosta, který ani letos
nezapomněl na dort pro žáky,
tentokrát v podobě žabího
rybníčku, neboť žabky budou
žáky prvního a druhého
ročníku provázet celý školní
rok.
Po krátkém úvodu odvedli
starší žáci prvňáčky do třídy,
kde na ně již čekaly školní
pomůcky a také první
vyučovací hodina. Tu noví
žáčci hravě zvládli a těšili se
na druhý den.

Do mateřské školy je přihlášeno 18
dětí, je naplněna kapacita třídy. V
mateřské škole působí nová paní
učitelka Pavla Köröšíová, která
nastoupila místo Mgr. Chaloupecké.
Do konce kalendářního roku
proběhnou ve škole volby do
Školské rady.
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Cesta za přátelstvím
Cesta za přátelstvím je název
adaptačního pobytu, kterého se 24
žáci naší školy zúčastnili ve dnech
3. - 5. září 2014. Pobývali na
Kokořínsku, v Kanině.
Cílem projektu bylo vytvoření a
upevnění přátelství a prostředí mezi
žáky i vyučujícími, které bude
předcházet sociálně patologickým
jevům. Zejména bychom rádi
předešli jakékoliv formě ostrakismu.
Cílem bylo učit žáky přijímat sebe i
ostatní navzájem takové, jací jsou.
Pracovali
jsme
na
vytváření
prostředí důvěry a spolupráce,
zaměřili se také na vytvoření
funkčních pravidel jednotlivých tříd.
Adaptační pobyt byl intenzívní
program postavený na principech
zážitkové pedagogiky. Pracovalo se
ve skupinách podle tříd, žáci jedné
třídy společně, některé aktivity byly
zaměřeny na spolupráci žáků bez
ohledu
na
ročník.
Kromě

dopoledních a odpoledních aktivit
měli žáci čas také na odpočinek,
navštívili hrad Kokořín a svezli se
vláčkem, nechyběl ani táborák.
Pobyt rychle a příjemně utekl.
Důležité je, že splnil svůj účel a žáci
mají plno příjemných vzpomínek. Cíl
projektu bude nadále rozvíjen po
celý školní rok.
Adaptační pobyt jsme mohli
uskutečnit díky dotaci Ústeckého
kraje v rámci dotačního programu
"Prevence rizikového chování v
Ústeckém kraji v roce 2014". Z
tohoto programu byla hrazena
podstatná část nákladů, menší částí
se podílela škola a svůj podíl měli i
rodiče žáků. Že se pobyt žákům líbil,
můžete vidět i na fotografiích
umístěných na
www.zspetrohrad.pcsa.cz.
Ivana Hůrková, ředitelka školy
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VOLEBNÍ PROGRAM
Nezávislí č. 1 a č. 2
(lídři: Ing. Jiří Vrána & Mgr. Eva Učíková)
1. Efektivně využívat a čerpat z dotačních programů na obnovu,
rozvoj a zvelebování obcí Petrohrad, Černčice a Bílenec (oprava
hřbitovů v Bílenci, Petrohradě a Černčicích, zateplení místní školy,
rozšíření již vzniklého dětského hřiště, vybudování multifunkčního
sportoviště v Petrohradě a dětského hřiště v Bílenci a Černčicích).
2. Úspěšně dokončit realizaci zasíťování pro nově vzniklé rodinné
domky v Petrohradě na parcele 1148 v k.ú. Petrohrad.
3. Spojit obce Bílenec a Petrohrad prodloužením tzv. „staré
karlovarské silnice“.
4. Zvýšit ekonomiku obce a zamezit peněžním ztrátám, což znamená
účelně hospodařit s těžbou dřeva - obnovení samovýroby pouze pro
občany naší obce.
5. Vytvořit lepší podmínky pro rozvoj sportu a kultury, a tímto
zamezit nežádoucímu vlivu sociálně patologických jevů v našich
obcích, který negativně působí na mladou generaci.
7. V rámci veřejného referenda budou mít občané Petrohradu,
Bílence a Černčic možnost vyjádřit se k budoucnosti a zároveň
rozhodnout řešení situace Finklova rybníka - zda bude rybník
prodán, pronajat či ponechán v majetku obce a vyčištěn využitím
dotačního programu.
8. Realizovat naučnou stezku od obecního úřadu po „staré
karlovarské silnici“ přes Bílenec k rybníku U Skřivánka v Petrohradě a
k tomuto účelu využít i dalších přírodních možností v obci.

VOLEBNÍ PROGRAM
Nezávislí č. 3 pro Obec Petrohrad
- Hájit zájmy občanů obce v oblastech veřejného života.
- Chceme naslouchat názorům občanů obce a o všech důležitých
rozhodnutí Vás informovat.
- Pokusit se posílit příjmy obce získáním grantů a dotací a ty
využít na zvelebení našich obcí.
- Postupně opravit pouliční osvětlení v našich obcích.
- Trvale podporovat školství a mimoškolní aktivity našich dětí.
- Podporovat aktivní zájmové kroužky a sdružení v naší obci.
- Správně a účelně hospodařit s majetkem obce (nemovitosti,
lesy, finance). Nezadlužovat obec.
- Úspěšně dokončit již probíhající projekty obce.
- Spolupracovat s firmami a podnikateli v obci a obcích přilehlých.
Spolupracovat s okolními obcemi.
- Chránit životní prostředí, spravovat, udržovat a rozvíjet veřejná
prostranství.
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Nezávislí pro OBEC I.
Nezávislí pro OBEC II.
Nezávislí pro OBEC III.
Nezávislí Hasiči
Tyto volební strany se shodly na stejném volebním programu, chtějí
i v dalším volebním období pracovat na zvelebování obce.

VOLEBNÍ PROGRAM
Prostředí v obcích: vybudování inženýrských sítí na stavebních
parcelách pro nové rodinné domy, oprava chodníků, vysazování
zeleně, oprava komunikací, obnova zapomenutých studánek
Veřejné osvětlení: postupná rekonstrukce
Škola: zateplení, zázemí odpočinkové zahrady
Odpočinkové plochy: herní prostor v Černčicích
Turistika: budování naučných stezek, využití historických, kulturních
a přírodních památek k podpoře cestovního ruchu
Odpady: snížení cen za svoz komunálního odpadu
Kultura: oprava kulturních památek, podpora kulturních akcí,
podpora zájmových a sportovních celků
Finklův rybník: tlak na opravu a následné napuštění
Dotace: využívání nabízených dotací při chodu obce
15/

Devadesát devět starostů
V naší obci kandiduje ve volbách do obecního zastupitelstva 11 volebních
uskupení, tedy 99 kandidátů. Je dobře, že v naší obci se našlo tolik občanů,
kterým není život v obci lhostejný a především mají dostatek sebevědomí a
kvalit, aby mohli zastávat v obci funkci nejvyšší.
Je možné namítnout, že ne každý, kdo je na kandidátce, chce být
starostou, ale to by bylo podceněním možností jednotlivých kandidátů. Pokud
se podíváme na předcházející volby v roce 2010, tak dnešní paní starostka
zvítězila prakticky z nevolitelného místa, kdy dostala 76 hlasů voličů, což bylo v
té době 14% občanů s volebním právem. Do zastupitelstva postoupila díky
systému poměrného zastoupení, kdy naopak nepostoupili kandidáti s vyšším
počtem obdržených hlasů (Josef Halámek 89, Venuše Huschinová 80, Jiří Trepeš
79, Ivana Hůrková 77).
Toto uvádím jako příklad, že starostou – starostkou se může stát kdokoliv
z kandidátů. Proto za sebe budu volit to volební seskupení, které ve svém
programu jasně sdělí, kdo je jeho kandidátem na tuto funkci. Žádný z kandidátů
není nepopsaný list a je možné předpokládat, že tak, jak se choval do dnešního
dne, bude se chovat i jako starosta. Těžko ten, kdo nezvládá hospodaření své
rodiny, zvládne hospodaření obce.
Takže za sebe budu volit kandidáta, který má vztah k naší obci a pro
rozvoj obce bude přínosem. Pokud taková osoba jasně na starostu kandidující v
žádném volebním seskupení nebude, volbám se vyhnu.
Při pročítání seznamů kandidátů mne překvapilo, kolik kandidátů se stydí
za své povolání. Připomnělo mi to román Zdeňka Jirotky – Saturnin, kde hlavní
postava říká: Pokud byl otec švec, jeho syn si již píše jako povolání velkovýrobce
obuvi a pokud otec někoho byl truhlář, tak syn již je majitelem strojní továrny
na nábytek.
Na seznamu kandidátů máme státní zaměstnance (to je i uklízečka na
ministerstvu), podnikatele (něco asi jako Jan Antonín Baťa) a operátory
(nezaměňovat s MUDr. Pafkem). Potěšilo mne, že naopak se někdo nestydí, že
je u Policie ČR anebo že je řemeslník. Zaplať Pán Bůh za ně!
Petr Čapek
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Z kroniky obce …
Kde to bylo?
V červnu jste mohli vidět fotografii staré truhlárny, která bývala u silnice na
Mukoděly. Dnes se můžete podívat na obytnou budovu jediného „českého“
statku v Černčicích (čp.5), který patřil sedláku Františku Vítkovi. Můžete se
opět zamyslet, kde tento dům stál. Určitě se v Černčicích i v Petrohradě najde
řada lidí „dříve narozených“, kteří se na tuto stavbu budou pamatovat.
Za domem jsou
vidět obytné domy
dalších
statků,
z nichž jeden dosud
stojí a je obydlen.
Fotografie pochází
zřejmě z doby
první republiky.

Další fotografie je z doby starší. Byla pořízena někdy brzo po roce 1904. Obraz
je, vzhledem ke špatnému stavu originálního snímku, i po úpravě počítačem
málo kvalitní. Jako orientační bod, podle kterého se lze orientovat, je možno
vzít
černčickou
kapli. Věřím, že
podle ní se řadě
z Vás, kteří si kapli
ještě pamatujete,
podaří
určit
fotografované
místo.
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Jednoposchoďový dům s průjezdem a dům na pravé straně s jakousi dřevěnou
přístavbou byly již dávno zbořeny. Stejně tak byla zbořena kaple, která se rýsuje
ve středu obrázku. Jako nápovědu je možno použít fakt, že v místech domu na
pravé straně byl později postaven dům obecního úřadu obce Černčice, v němž
byla i hasičská zbrojnice.
Rozluštění otázek zveřejním v dalším čísle Lunarie.
RNDr. Václav Špilar, kronikář

Obec Petrohrad

Usnesení

z 8. mimořádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 22. září 2014
01/8M/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/8M/2014 Zastupitelstvo obce projednalo
Návrh „Opatření obecné povahy č. 1/2014“, kterým se vydává ÚP Petrohrad, zpracovaný
společností UNITED ARCHITECT STUDIO s.r.o.,Zelený pruh 1090, 140 00 Praha 4,
zastoupený jednatelem společnosti Ing. arch. Jaromírem Myškou, číslo autorizace ČKA
02 788.
03/8M/2014
Zastupitelstvo obce souhlasí
s vyhodnocením výsledků projednání ÚP Petrohrad a v souladu s ust. § 172 odst. 5
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů
a rozhodnutím o námitkách : 1) Petrohradská společnost s.r.o., Hořesedly 12;
2) Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha; 3) České dráhy, a.s. Praha; 4) PRK PARTNERS
s.r.o. Praha, zastupující Ekostavby Louny s.r.o.; jak je uvedeno v Odůvodnění opatření
obecné povahy, kterým se vydává ÚP Petrohrad.
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04/8M/2014
Zastupitelstvo obce vydává
po ověření podle § 54 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění,
že ÚP Petrohrad není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2008, se Zásadami
územního rozvoje Ústeckého kraje a se stanovisky dotčených orgánů a jako orgán
příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění,
za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 84 odst. 2 písm. y) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění ÚP Petrohrad formou
„Opatření obecné povahy č. 1/2014.“
05/8M/2014
Zastupitelstvo obce ukládá
Paní Jitce Dondové, starostce obce:
1) Zajistit zveřejnění Oznámení o vydání ÚP Petrohrad opatřením obecné povahy
č.1/2014po dobu 15-ti dnů v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu.
2) Zajistit u projektanta předání vydaného ÚP Petrohrad ve čtyřech/třech
vyhotoveních.
3) Zajistit u pořizovatele po nabytí účinnosti „Opatření obecné povahy č. 1/2014,“
opatřit vydaný ÚP Petrohrad záznamem o účinnosti ve smyslu § 14 odst. 1 vyhl.
Č. 500/2006 Sb.,o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Zajistit uložení vydaného ÚP Petrohrad a dokladů o jeho pořízení na OÚ Petrohrad
a zveřejnění vydaného ÚP Petrohrad na webových stránkách Obce Petrohrad.
06/8M/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ze dne
02.05.2011 – navýšení ceny díla o 50tis.Kč.
07/8M/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku na činnost TJ Sokol Petrohrad – navýšení příspěvku o 16tis.Kč.

Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad
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JitkaDondová
starostka Obce Petrohrad

Vzpomínky z archivu
aneb
KDY TO BYLO?

20/

21/

Pořádek dělá přátele
Čeradická 1014, 438 01 Žatec

Sběrová sobota v obci Petrohrad, Bílenec,
Černčice
Ve spolupráci s OÚ Petrohrad bude ve Vaší obci dne 18.10.2014
provedena sběrová sobota nebezpečného, objemného odpadu
a elektroodpadu se zaměřením na tyto druhy odpadu.
Nebezpečný odpad: lednice, televizory, nádoby od barev a olejů, zářivky,
znečištěné textilie od olejů, olejové filtry, oleje, barvy,
olověné akumulátory ...
Objemný odpad:
nábytek, koberce
Elektroodpad:
Textil:

televizory, lednice, drobné domácí elektrozařízení ….

veškeré druhy oblečení,obuv,hračky,bytový textil,lůžkoviny,
přikrývky
ULOŽTE DO IGELITOVÉHO PYTLE !!!!

Svoz odpadu bude probíhat z těchto stanovišť:
HODINA

STANOVIŠTĚ

8,30 – 9,00 hod.

Bílenec – autobusová zastávka

9,10 – 9,40 hod.

Černčice – náves

9,50 – 10,20 hod.

Petrohrad (dolní) – před. Obec.úřadem

10,30 – 11,00 hod.

Petrohrad (horní) – náves

Sběrová sobota se netýká podnikatelů a právnických osob, které mají
povinnost zneškodňovat odpady dle zákona č.185/01 Sb., o odpadech.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v září 2014

Kail Walter – Petrohrad
Jandová Marie – Petrohrad
Domabylová Anna – Černčice
Míka Josef – Černčice
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