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

Informace z naší školy……..

Zápis do 1.třídy základní školy
Dne 10.02.2015 proběhne od 14,30hod, Zápis dětí do
1.ročníku ZŠ
Pro koho je zápis?
- Děti narozené v období od 1.9.2008 do 31.8.2009
- Pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
Prosíme přineste s sebou:
- Rodný list dítěte
- Občanský průkaz zákonných zástupců
Co se bude dít?
- Děti si užijí takřka školní odpoledne v tajuplném pohádkovém světě.
Stanou se hrdiny
- Rodiče vyplní na místě Žádost k zápisu a Zápisní list do 1.třídy
Mohou k zápisu i děti, které se narodily po 1.9.2009 ?
Mohou, ale je zapotřebí, aby měly doporučení:
-

děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.12.2015 z Pedagogickopsychologické poradny ( kontakt lze získat ve škole )
- Děti, které dosáhnou věku 6 let po 31.12.2015 z Pedagogickopsychologické poradny a od ošetřujícího lékaře pro děti a dorost (
pediatr )

PÍSNIČKY Z POHÁDEK
Kdo by neznal pohádku Tři veteráni, Lotrando a Zubejda,
Princové jsou na draka a další. Kdo by neznal písničky Jaroslava Uhlíře a
Zdeňka Svěráka. Každý z nás je zná, každý si alespoň jednu z nich někdy
zazpíval. Jsou notoricky známé, ale stále mají co říct, mají své kouzlo a
šarm. Pro svou melodičnost, rytmiku a skvěle vytvořené texty patří mezi
to nejlepší, co kdy bylo pro děti a nejen pro ně vytvořeno.
A tak jsme v předvánočním čase přijaly nabídku jedné
pražské agentury a pozvaly k nám do školy umělce, který nám všechny
tyto velké pohádkové hity připomněl. Zazpívali jsme si všichni, někteří i
sólově při mikrofonu, a nakonec i společně zatančili. Celý program byl v
tomto předvánočním čase velkým zpestřením, dětem se moc líbil,
odcházely nadšeny a v dobré náladě.

Mgr. Zuzana Höbeltová

ZA POHÁDKOU DO ZÁMEČKU
Jít a poslechnout si pěknou pohádku? Proč ne, zvláště,
když je to v čase, kdy kolem už čiší atmosféra blížících se Vánoc.
A tak jsme jako již tradičně přijali pozvání Psychiatrické
léčebny v Petrohradě, a na Mikuláše, my všichni ze školy i školky,
vyrazili na malý výlet za pohádkou. Strávili jsme odpoledne v
prostředí, které by nám mohl leckdo závidět, v krásném vánočně
vyzdobeném renesančním sále petrohradského zámku. Na takovou
návštěvu se vždy moc těšíme, neboť v nás zanechá pocity a
vzpomínky, na které i po čase rádi vzpomínáme. A jak to bylo
tentokráte?
Vřelé přivítání, příjemná atmosféra, milé vystupování.
Naše děti opět ukázaly, co v nich je, co dovedou a co umí, a to od
těch nejmenších až po ty největší, a že se za svá vystoupení rozhodně
nemusí stydět, ba naopak, v řadě z nich máme skryté talenty.
A tak loutková pohádka z "Divadla pod kapličkou" i
Mikulášská nadílka, byla posléze pro ně tou pravou zaslouženou
odměnou.
Zvláštní dík je třeba věnovat panu Janoušovi, který
jako vždy ochotně pomohl a celý náš školní program technicky
zajišťoval.
Všem moc děkujeme a těšíme se zas na příští návštěvu.
Za všechny děti i zaměstnance školy přeji všem
úspěšný a pohodový rok 2015.

Mgr. Zuzana Höbeltová

Informace z obecního úřadu……

Nakládání s komunálním odpadem
Zastupitelstvo Obce Petrohrad schválilo na svém 3. zasedání 19. ledna
2015 novou obecně závaznou vyhlášku o shromažďování, třídění a
odstraňování komunálních odpadů. Změna vyhlášky vychází z nových
právních norem , které od 1.1.2015 mění řadu podmínek pro třídění odpadu v
obcích.
Obec hledala cestu, která by nezvýšila náklady na odpadové
hospodářství. Obec nechtěla zvyšovat poplatky občanů za odvoz popelnic a
náklady obce na doplatky za vyvážení popelnic a za vyvážení
velkoobjemových kontejnerů. Pro informaci uvádím ceny za vyvážení
komunálního odpadu platné pro naši obec od 1.1. 2015 pro nejčastěji užívané
odvozové nádoby. Úplný ceník lze získat na obecním úřadě.

Nádoba

Četnost
odvozů

Cena za odvozy za
rok + DPH (Kč)

Poznámka

Malá
80 l

popelnice 1 x týdně

1618,-

Malá
80 l

popelnice 1 x 14 dnů

1096,-

Velká
110 l

popelnice 1 x týdně

2087.-

Stejně se platí za objem 120
l

Velká
110 l

popelnice 1 x 14 dnů

1337,-

Stejně se platí za objem 120
l

Ceny pytlů na směsný komunální odpad: pytel o objemu 110 l stojí 51,-Kč
(cena bez DPH).
Pokud má někdo kombinovaný odvoz (v létě za 1 x 14 dnů a v zimě 1 x
týdně) vypočte se cena za rok tak, že se cena za jeden vývoz násobí celkovým
počtem odvozů za rok.
Každý si může spočítat zda a kolik obec doplácí za odvoz jeho popelnice.
Celková částka, která se na odvoz směsného odpadu doplácí z rozpočtu obce
je asi 200 tisíc Kč. V této částce jsou i náklady na vyvážení velkoobjemových
kontejnerů. Částka 200 000,-Kč by se mohla snížit tím, že budeme více třídit
odpad a tam, kde není využit objem velké popelnice používat popelnice menší.
Ušetřené peníze by se pak mohly věnovat na jiné věci ve prospěch občanů
obce.
Jak tedy ušetřit. Pro naši obec je nejvýznamnější cestou třídění odpadu.

Je potěšující, že si to většina občanů uvědomuje a část domovního odpadu
třídí. Od začátku platnosti nové vyhlášky budeme třídit:

papír – již se třídí a ukládáme ho do kontejnerů modré barvy
rozmístěných po obci

sklo - již se třídí a ukládáme ho do zelených kontejnerů rozmístěných
po obci

plasty – již se také třídí a ukládáme je do kontejnerů žluté barvy
rozmístěných po obci nebo do sběrných pytlů žluté barvy, které jsou a budou
pravidelně odváženy z míst, kde se přistavují k odvozu popelnice

nápojové kartony – do zvláštních sběrných pytlů oranžové barvy, které
jsou pravidelně sváženy první středu v měsíci z míst, kde se přistavují k odvozu
popelnice

kovy – do zvláštních hnědých nádob první sobotu v měsíci ( po dohodě s
Obecním úřadem Petrohrad i jindy) umístěných na oploceném stanovišti u
staré sušárny chmele v Petrohradě.

biologicky rozložitelný odpad (napadané listí, větve, tráva, rostliny,
ovoce zelenina apod.) - do velkoobjemových kontejnerů první sobotu v měsíci
( po dohodě s OÚ Petrohrad i jindy) umístěných na oploceném stanovišti u
staré sušárny chmele v Petrohradě a v Černčicích u čp. 8.

objemný odpad – do velkoobjemových kontejnerů první sobotu v měsíci
( po dohodě na OÚ Petrohrad i jindy) umístěných na oploceném stanovišti u
staré sušárny chmele v Petrohradě, pro Černčice u čp. 8, pro Bílenec pod
kostelem u čp. 38.

nebezpečný odpad (zbytky barev, olejů apod. ) bude i nadále odvážen
specializovanou firmou dvakrát ročně. Občané budou vždy včas informováni
místním rozhlasem, na webové stránce obce a na úřední desce.

dalšími místy pro odkládání odpadu, který by se jinak stal odpadem
komunálním, budou speciální kontejnery na starý textil, na drobné
elektrospotřebiče a baterie a případně na další složky, které budou v obci
instalovány. Papír, kovy a další materiál je možno prodat nebo odevzdat i ve
výkupnách sběru
Za tříděný odpad se neplatí skládkovné a navíc obec dostane u
některých složek tříděného odpadu od specializovaných firem za tříděný
odpad zaplaceno . Je v zájmu nás všech, abychom co nejvíce odpadu třídili a
tím snížili množství směsného odpadu za jehož odvoz platíme.
Redakce

Horký popel do popelnic nepatří
V právě probíhající topné sezóně se pracovníci firmy
Marius Pedersen potýkají s poměrně častým nešvarem, že lidé sypou do svých
odpadových nádob ještě žhavý popel. Ten do popelnic na směsný odpad sice
patří, ale až po řádném vychladnutí. V opačném případě, se vystavujete
nebezpečí, že vám nádoba shořícelá, to v případě plastové popelnice nebo její
obsah pokud se jedná o staré kovové nádoby.
“Pracovníci mají při svozu za úkol kontrolovat, zda není
popelnice teplá, takovou nádobu pak nevyvezou. Snažíme se tak předcházet
požáru ve svozovém voze, který by zničil auto a mohl ohrozit I posádku, nebo
požáru na skládce, kam komunální odpad svážíme. Před vyhozením popela do
nádovy je potřeba opravdu pečlivě zkontrolovat, zda je úplně vyhaslý. V
opačném případě nemůžeme vaši popelnici v termínu svozu vysypat.”
Marius Pedersen, Roman Městecký.

OSOBNOSTI JESENICKA A PETROHRADSKA
Pod názvem „Osobnosti Jesenicka a Petrohradska“ bylo v pátek 16.ledna
2015 v Jesenici předáno veřejnosti vydání knihy, kterou zpracoval kolektiv
autorů. Obsahem knihy vydané v rámci projektu podporovaného Programem
obnovy venkova, jsou životopisy dvaceti dvou osobností jejichž význam
přesahuje svým významem naši oblast. Vydání knihy je dalším počinem
navazujícím na obnovu naučné stezky Jesenicka, opravu střechy a části fasády
kaple Všech svatých v Petrohradě a znovu-osazení viklanu u Jesenice.
Vydavateli knihy jsou MAS Rakovnicko o.p.s. Obec Petrohrad, Město Jesenice a
MAS Vladař o.p.s.
V kolektivu autorů, který vedl Roman Hartl byl i petrohradský kronikář
Václav Špilar. V knize jsou životopisy šesti osobností přímo spojených s
Petrohradem, jedná se o tři příslušníky rodu Černínů ( Heřmana Václava
Černína, Humprechta Jana Černína a Jana Rudolfa Černína) , dále o dva
významné petrohradské rodáky Julia Ernsta Födische a Franze Viktora
Günzela a o zahradníka a správce parků v Petrohradě a v Krásném Dvoře z
období 1. republiky Ferdinanda Synka.
Kniha byla představena veřejnosti ve vznikajícím technickém muzeu v
Jesenici. Akce se účastnilo několik desítek občanů. Přítomné přivítal starosta
Jesenice Ing. Jan Polák. Mezi hosty byla starostka Obce Petrohrad Jitka
Dondová. Knihu a její autory představil vedoucí autorského kolektivu pan
Roman Hartl a pak vystoupili postupně všichni spoluautoři. Program byl
zpestřen vystoupením hudební flétnové skupiny.
Všem přítomným byly pak rozdány výtisky knihy a následovala
autogramiáda.
Po oficiální části pokračovala akce v klubu Truhlárna promítáním
historických fotografií a besedou s autory o práci autorů na knize.
Následovalo promítnutí staršího černobílého amatérského filmu z historie
jesenického vodáckého pionýrského oddílu.
Knihu je možno získat na obecním úřad Petrohrad. Knihu si bude možno
půjčit i v obecní knihovně. Jeden výtisk bude předán i školní knihovně v ZŠ
Petrohrad a další školní knihovně ZŠ v Kryrech jako pomůcka pro
seznamování s regionální historií.

Z kroniky obce …
Vážení čtenáři, na úvod roku 2015 si připomeneme některá „kulatá“ a
„půlkulatá“ výročí událostí z dějin obcí Petrohrad, Černčice, Bílenec a
Chlumčany.
1415 – zemřel Jindřich ze Šprimberga, majitel hradu Šprimberg (nad
Bílencem).
1445 – Jan Jenčík z Janovic, vnuk zakladatele hradu Petšpurk, rozprodal část
panství.
1545 Po smrti pan Wolfa z Guttenšteina se stává majitelem panství
Petršpurk jeho syn Viktoryn z Guttenšteina (páni z Guttenšteina byli druhým
šlechtickým rodem, který vlastnil panství Petršpurk, panství získali koupí
r.1483 od Jana Purkharda Jencze z Janovic).
1595 – Zemřel Jaroslav Libšteinský z Kolowrat, který získal panství Petršpurk
sňatkem se Zikunou z Guttenšteina, když větev Guttenšteinů, která vlastnila
Patršpurk, vymřela Viktorynem po meči r. 1554.
1635 – jesenický katolický děkan podává stížnost na skupinu věřících
českobratrské církve.
1650 – Hrabě Heřman Černín zahájil stavbu kaple Všech svatých na ruinách
hradu Petršpurk. Heřman Černín získal panství koupí zknfiskovaného majetku
Jaroslava Libšteinského v roce 1621.
1715 – Bílenecký občan Johann Gallerach postavil na návsi kapličku sv.
Antonína Paduánského.
1805 – V domě s dnešním čp. 7 v Petrohradě se usídlila německá škola. V
domě byla již německá mateřská škola, kterou spatvovaly jeptišky z kláštera v
Chebu..
1855 – ve škole v Petrohradě byl již vedle učitele i učitelský pomocník.
- v bíleneckém kostele sv, Maří Magdaleny byl postaveny nové varhany. Stavbu
provedl varhanář Ignác Müller z Chebu.
1865 – v tomto roce se ve zdejším kraji začala používat k sečení obilí a trávy
kosa. Do té doby se vše sekalo srpem.
1885 – hraběnka Josefína Černínová zřídila v budově čp. 7 v Petrohradě
dětský zaopatřovací ústav. Škola se odsud odstěhovala v roce 1859 do nové
budovy (pozdější č. p.82- budova se do dnešních dnů nedochovala) postavené
na účet hraběnky Josefíny Černínové.
1895 – Na východním křídlem zámku byla zbudována věžička s hodinami.
- Dne 11. května bylo ministerstvem vnitra ve Vídni povoleno sloučení
dosavadních obcí Chlumčany a Petšpurk. Úřední název nově vzniklé obce byl
Petersburg/Petrohrad.

1915 – z 8. na 9. dubna vypukl v západním křídle zámku, kde byl vojenský
lazaret požár. Zničena byla asi polovina zámku a zničena část umělěeckých a
archeologických sbírek včetně vzácné knihovny
1925 – panství Petrohrad přebírá poslední z „petrohradské“ větve Černínů
JUDr. František Černín. Zavedl na všech svých panstvích češtinu jako úřední
jazyk. Zemřel ve věku 72 let v roce 1932. Jím „petrohradští“ Černínové vymřeli
po meči a majetek přešel pak do rukou vedlejší větve Černínského rodu.
1935 – Ve volbách do parlamentu byla v obci nejúspěšnější Sudetendeutsche
Partei (sudetoněmecká strana Konráda Henleina). Na druhém místě se
umístila Komunistická strana Československa.
1945 - Všechny tři obce, Petrohrad, Černčice a Bílenec, byly 11. května
osvobozeny vojáky Rudé armády. Před koncem války bylo nádraží v
Petrohradě, na němž stál mimo jiné lazaretní vlak, bombardováno
americkými hloubkovými letadly. Vojáci Rudé armády zůstali v Petrohradě a
v Černčicích (zde bydleli vojáci v budově školy) až do poloviny listopadu 1945.
Současně byl v obci malý oddíl československé armády (vojáci byli umístěni v
domě, kde je dnes poštovní úřad).
- Z Petrohradu byl 10. května československými vojáky zatčen a
odvezen do internace Eugen Czernin. Tím skončila v obci éra Černínského
rodu.
- Byly ustaveny správní komise, které v obcích, které po Mnichovské dohodě v
roce 1938 byly připojeny k Německu nahrazovaly Místní národní výbory a
měly, mimo jiné, připravit tyto obce na svobodné volby v roce 1946 a
zajišťovaly, aby byl v obcích uplatňován československý právní řád. V
Petrohradě byl předsedou této komise Josef Špilar, v Černčicích Vojtěch Zíka a
po něm Josef Bulín, v Bílenci zřejmě pan Klaboch a pak Vojtěch Šajner.
- Na základě Postupimských dohod vydal prezident Československé
republiky Dr. Edvard Beneš dekret o odsunu německého obyvatelstva. Odsun
proběhl i v Petrohradě, Černčicích a v Bílenci.
1955 – V Bílenci bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo (JZD). V
Černčicích bylo JZD založeno již v roce 1951 a v Petrohradě JZD nebylo, zde se
zemědělská výroba soustředila ve Státním statku.
RNDr. Václav Špilar
kronikář

Co se chystá……..

Který se uskuteční

dne 21.02.2015

od 15,00hod.

V Pohostinství Na Návsi
Plesem provází DISKOTAČENÍ
Vstupné zdarma
Všichni jsou srdečně zváni!!!

Co už proběhlo……

Dne 17.01.2015 proběhla v obci „Poslední leč“. Myslivci
z Mysliveckého sdružení Petrohrad se společně s hosty sešli v 8,00hod. na
návsi v Petrohradě ke slavnostnímu zahájení a poté se vydali do honitby na
hon zvěře. Hon byl ukončen slavnostním výřadem v 16,00 hod. na návsi
v Petrohradě. Nepostradatelnou součástí této poslední leče je i zábava, která
se uskutečnila na sále Pohostinství Na Návsi od 19,00hod., k tanci a poslechu
hrálo DUO UNIVERSAL a samozřejmostí byla i bohatá myslivecká tombola,
kde hlavní cenou byl jelen sika.
Zpestřením zábavy bylo vystoupení Spolku Venuše s jeho
pojetím havajských tanců, jako vždy sklidilo představení velký potlesk a
uznání. Tento spolek prostě nikdy nezklame. Každý kdo se zúčastnil této
zábavy zajisté nelitoval a sobotní večer si příjemně užil. Jako každý rok šlo o
výborné nastartování plesové sezóny v obci.
Poděkování za přípravu celé akce si zajisté zaslouží všichni kdo
se alespoň nějakou činností zúčastnil přípravy celé akce. Všem díky za skvělou
zábavu a příjemně strávený večer.
Redakce

Posklizňová linka Petrohrad
Obec Petrohrad byla požádána o vyjádření ke stavbě v platnosti nového Územního
plánu, a proto byl zastupitelům Obce Petrohrad dne 19.1.2015 představen projekt
stavby, která má vzniknout v průběhu tohoto roku v areálu Petrohradské
společnosti, s r.o.
Záměr představil pan Roman Maryško, zástupce investora stavby, firmy TOP HOP
s.r.o., která je majoritním vlastníkem firmy Petrohradská, s r.o. a ke stavbě m.j.
uvedl:
V areálu firmy vznikne posklizňová linka na uskladnění cca 4 tisíc tun obilovin tj.
váha, násypný koš, čistička a bečky. Provoz této linky je plánován max. na 15 dní
v roce, výstavbou linky nebude v obci navýšena doprava, prašnost ani hluk.
Do areálu bude naváženo obilí, které se tam už stejně vozilo, ale za jiných, čistších
podmínek. Dosoušení obilí nebude v Petrohradě prováděno, v případě potřeby bude
dosušeno jinde a dovezeno a následně skladováno již suché.
Zastupitelé se nesjednotili pro odhlasování usnesení. Nabízeno bylo vypsání ankety
pro souhlas či nesouhlas občanů se zamýšlenou stavbou, nebo souhlas či nesouhlas
zastupitelů. Vzhledem k situaci, která vznikla, bylo s panem Maryškou domluveno
zveřejnění článku o zamýšlené stavbě v našem měsíčníku. Pro představu čtenářům
přidáváme vizualizaci toho, jak bude možná příjezd do Petrohradu v budoucích
desetiletích vypadat.
Pro zájemce, kteří by se chtěli se stavbou seznámit blíže jsou na obecním úřadu
v Petrohradě k nahlédnutí náhledy z různých světových stran i možnost
telefonického spojení na pana Maryšku , který je ochoten zodpovědět případné
dotazy.

Obec Petrohrad
Usnesení
z 03.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 19.ledna 2015
01/03/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen starostkou

02/03/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů..

03/03/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení a pověřuje
starostku podpisem

04/03/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění odběru textilu a pověřuje starostku podpisem

05/03/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2014, která je přílohou zápisu

06/03/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí sankce ve výši 3.852,-Kč MAS Vladař o.p.s.

07/03/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce 2 ks kontejnerů BRO mezi MAS Vladař o.p.s.
a Obcí Petrohrad a pověřuje starostku podpisem

08/03/2015

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Sdružení sv.Václava

09/03/2015

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Sdružení Aragonit

10/03/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu č. 1/2015 o poskytnutí neinvestičního příspěvku na
činnost TJ Sokol Petrohrad pro rok 2015

11/03/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje Strategii rozvoje Obce Petrohrad pro období 2015- 2018

12/03/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje Závazné ukazatele pro rok 2015 pro Základní školu a Mateřskou
školu Petrohrad, p.o

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

Uvítání nových občánků obce
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně zákonných norem
týkajících se využití dat evidence obyvatel, nelze automaticky zasílat rodičům
nově narozených dětí v obci pozvánku na vítání občánků.
Rodiče nově narozených dětí však o možnost přivítání svých
dětí mezi občany obce nepřicházejí, pokud budou chtít nechat své dítě přivítat
mezi členy obce, stačí dojít pouze na obecní úřad a tuto skutečnost ohlásit.
Nyní nabízíme rodičům nově narozených dětí v roce 2014
zúčastnit se tohoto slavnostního uvítání a současně rodiče vyzýváme, že
pokud mají o toto uvítání zájem ať se nahlásí na OÚ a to nejpozději do
16.února 2015 ( osobně, telefonicky – 415 219 020, emailem:
obec.petrohrad@iol.cz ) .
Vítání nových občánků Obce Petrohrad by bylo uskutečněno
dne 14.března 2015 od 14,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
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