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VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 5,- Kč

Informace z naší školy……..
Cesta kolem světa za 30 dní
Přesto, že jsme neopustili naší školku, stačily jsme za 30 dní navštívít Afriku, Ameriku,
Grónsko i Asii. Na mapě jsme si našli, kde tyto kontinenty leží, paní učitelka nám
vysvětlila, proč je na mapě modrá barva, co znamenají zelená, žlutá i bílá místa. V
encyklopediích děti hledaly zvířátka, která patří do Afriky, S. Ameriky, jaká žijí v
Grónsku i v Asii. Děti přinesly z domova spoustu zvířátek, ale i encyklopedie a jiné
předměty, které se týkaly tématu.
Jako první navštívily Afriku, kam se dostaly letadlem. Tady si děti hrály na Masaje a
Pygmeje, vymýšlely jejich řeč, hrály hry afrických dětí, např. "Hurá pro vodu". Poznaly,
že africké děti mají i mnoho povinností. Stavěly vesnice, vytvořily skoroopravdové oázy
ve víku od krabice. Vyrobily africké masky. Navštívily Safari, kde pracovaly se zvířaty.
Další cíl byl Severní Amerika. Tady jsme k přepravě použili zaoceánský parník. Cesta
vedla samozřejmě mezi Indiány. Navštívili jsme indiánskou osadu Šošonů. Zde měly
děti možnost vyrobit si čelenku, náhrdelník z pravých medvědích zubů. Zjistily, kde
bydlí Indiáni, co je totem. Poslouchaly indiánské pohádky, které jim vyprávěla
náčelnice Velká medvědice. S Indiány pak stopovaly a do lasa chytaly divoké mustangy.
Se Šošony se rozloučily pravým indiánským tancem.
Rovnou z Ameriky se přesunuly do Grónska. Na interaktivní tabuli si prohlédly
grónskou krajinu a polární záři. Sami si pak vytvořily grónskou krajinu z textilií a
různých předmětů a obrázků zvířat. Postavily iglú, ve kterém si hrály na Eskymáky
(Inuity). Seznámily se s chlapcem Nanukem, který jim vyprávěl o životě v zemi plné
ledu a sněhu. Vypravily se na velrybářskou výpravu k prozkoumání velryb a poznaly i
lední medvědy a tuleně. Z "nalovených" rybiček si společně připravily rybí pomazánku,
kterou s chutí snědly.
Z Grónska jsme se letecky přenesli do Asie a po krátkém mezipřistání jsme přistáli v
Japonsku. Hned po příletu se děti naučily pozdravit i poděkovat japonsky (jsou přece
slušně vychované). Prohlížely si knihy s japonskými obrázky, četly pohádky o
japonských dracích. Jednoho osmihlavého si vytvořily z plastových víček po celé ploše
koberce. S mladým Okamurou zachránily japonskou princeznu, a pak je Okamura vzal
do restaurace, kde si děti vyzkoušely jíst rýži hůlkami. To byla zábava! Při návštěvě
rýžových polí si vyrobily pravé kloboučky proti slunci. Dostaly se i mezi zápasníky
suma. Tady měly děti možnost vyzkoušet si sami zápas sumo. Neodolal nikdo, zápasily
velmi poctivě. S Japonskem jsme se museli rozloučit a mimořádnou linkou Tokio –
Praha jsme se vrátili domů.
Dětem se "cestování" líbilo, myslím si, že jim pomocí her něco i dalo, spoustu věcí se
dozvěděly a už teď se těší na další výlet.
Radoslava Drdová

ŠKOLA V PYŽAMU ANEB "VÍTÁME VÁS NA PYŽAMOVÉ PARTY"
"Budeme tančit, zpívat, hrát si, budeme soutěžit a báječně se bavit. Těšíte se?",
tak zněla úvodní slova žáků čtvrté třídy základní školy. 20. března v naší
petrohradské školičce totiž proběhl "Pyžamový bál." A proč zrovna pyžamový bál?
Znáte to, ráno každý někam spěchá, nestíháte, říkáte si, co si zas mám vzít na
sebe? Tak proč jednou nejít do školy třeba v pyžamu? Navíc v pyžamu se člověk cítí
tak nějak jinak, uvolněně, nic vás netíží ani netlačí, no prostě cítíte se skvěle. Ne
nadarmo bylo pyžamo, kdysi dávno, při svém vzniku, považováno za společenský
oděv.
Smyslem celé akce ale nebylo jen samotné pyžamo nebo pobyt v něm, důvodem a
smyslem bylo tak trochu odlehčit dětem od každodenních školních povinností,
poopravit jim rozvrh dne, uvolnit v nich napětí, dodat dobré a ještě lepší nálady,
jednoduše připravit pro ně volné, nezávazné dvě hodinky pohybu, zpěvu, tance a
zábavy.
A tak sálem tělocvičny proběhly soutěže jako čepicová, židličková. hra na ostrov,
děti tančily s pomeranči, s koštětem, ploužily se jako velký had,.cvičily a tančily jako
indiáni, v pauzách, mezi písničkami, pak hádaly názvy pohádek. Své umění hry na
klávesové nástroje tu předvedla i Verunka Janoušová a dokonce i její mladší
sestřička Terezka. Pro šikovné děti, výherce jednotlivých soutěží, a posléze i pro
všechny přítomné děti, byla připravena sladká odměna.
Tuto báječnou diskotékovou a světelnou show technicky zajišťoval, jako již
tradičně, pan Janouš. za což mu patří velké díky.¨
Myslím, že jsme si tuto akci všichni hodně užili, a proto se budeme snažit něco
podobného přenést i do budoucna.
Mgr. Zuzana Höbeltová
**********************************************************

Z kroniky obce …
Dokončení ze zápisů Josefa Grygara:
1976 – V Černčicích byl svépomocnou akcí vybudován chodník a povrchová
kanalizace v délce 100 m.
Instalováno nové ústřední topení pro MŠ v Černčicích a na MNV.
Zahájena příprava pro výstavbu MŠ a skladiště.
Postaveny dva rodinné domky v Černčicích v prolukách – ČSSS- se čtyřmi byty
- tzv. okály. (dnes dvojdomky domky s čp. 6, 15, 9, 10 v Černčicích – Šp.)
Započata stavba rodinného domku – s. Dlouhý. (dnes čp. 71 v Petrohradě –
Šp.)
1977 – zahájena zemní úprava pro výstavbu MŠ jako svépomocná investiční
akce. Ve sledovaném roce na této stavbě byla vytvořena hodnota díla v částce 1 030
tisíc Kčs. Občané a složky NF (Národní fronta – Šp.) na této stavbě odpracovali

celkem 6344 brigádnických hodin.
(Jedná se o stavbu dvoutřídní mateřské školy pro 60 dětí se samostatným pavilonem
s kuchyní, jídelnou, ordinací lékaře pro dětskou poradnu a zázemím pro
zaměstnance. V areálu školy byly i výborně vybavené plochy pro dětské hry. Škola po
dokončení sloužila našim dětem. Areál byl v devadesátých letech prodán do
soukromých rukou, byl zde proveden pokus o přestavbu na jiné využití a
rozestavěné objekty zde „straší“ dodnes. - Šp.)Dále byla zahájena oprava budovy
ZDŠ v Černčicích s celkovým nákladem 2,5 miliónu Kčs.
Byla provedena generální oprava vozovek ve správě MNV a to dvě ulice v
Petrohradě a část vozovky k černčickému hřbitovu.
Koncem roku byla zahájena generální oprava elektrické sítě v Petrohradě a
zesílení trafostanice.
*****************************

Konec 2. světové války
Letos uplyne 70 let od konce nejkrvavějšího válečného střetu v dějinách. O
život přišly desítky miliónů lidí, vojáků i civilistů. Vzpomeňme na dny před 70 lety a
na to, co se událo v Petrohradě, Černčicích a Bílenci.
Počátkem ledna 1945 zabrala černínský pivovar vojska SS. V areálu pivovaru
umístili vojáci SS auta, zbraně a munici. Pak začali navážet velké zásoby potravin,
konzervy, likéry, cigarety látky, radia, boty a další zboží, které zabavili na území ze
kterého ustupovali před Rudou armádou. Zásob bylo přivezeno tolik, že je začali
vozit i do sálu restaurace „U nádraží“ a do nádražního skladiště. Téměř každý den
pak přicházejí Němci, kteří prchají z území osvobozovaných spojeneckými vojsky
(tzv. národní hosté).
Na petrohradském nádraží stál koncem dubna lazaretní vlak, u kterého byly i
vagony s municí. Tento vlak se stal 24. dubna 1945 cílem náletu angloamerických
hloubkových letců. Po náletu začal vlak hořet. Zaměstnanci nádraží po odletu
letadel odpojily od vlaku vagony s municí, které zůstaly nezasaženy náletem.
Dne 22. dubna dopravovali Němci transport vězňů – zajatců- ze Žatce do
Žihle. Vězni všech možných národností byli nacpáni do dobytčích vagonů, jejich
postavy připomínaly kostry potažené kůží. Mrtvé vězně vyhazovala doprovázející
eskorta prostě z vagonů ven. Část vězňů se pokusila utéci, stráže je pak honily v
lesích a chycené pak v Žihli postříleli.
Dne 30. dubna byly v Petrohradě, Černčicích i Bílenci vyvěšeny černé prapory,
neboť se němečtí obyvatelé dozvěděli, že Adolf Hitler spáchal sebevraždu.
Počátkem května kopali němečtí obyvatelé Petrohradu a Černčic zákopy u
silnice směrem k Bílenci (stará silnice, zbytky zákopů jsou dodnes patrné – Šp). V
poledne 5. května bylo zachyceno protektorátní české radio, které vyzývalo k pomoci
povstalé Praze. Česká menšina byla plna neklidu a očekávalo se co bude dál.
Ve všech obcích byl klid, 6. května začaly obcemi procházet německé hlídky.
Část tzv národních hostů v Petrohradě neskrývala radost nad koncem války a těšila
se, že se bude moci vrátit domů, tj. na území ze kterého před postupem spojeneckých

vojsk utekli.
Během 7. května přijela do Černčic kolona ustupujících vojáků wehrmachtu.
Vojáci zabrali k ubytování domy a stodoly. Přijeli nákladními auty a měli s sebou i
polní kuchyně. V noci jim místní Češi sebrali z aut nějaké zbraně a munici. Během
dne bylo zachyceno volání radia Svobodná Plzeň, které volalo americké vojáky na
pomoc proti Němcům.
Dne 8. května byl na silnici u Lubence spatřen výzvědný oddíl americké
armády. Německá kolona z Černčic se vydala tím směrem a vojáci se netajili tím, že
by uvítali, kdyby je Američané vzali do zajetí.
Rozhlas oznámil, že 8. května že Německo kapitulovalo.
Velitel SS v Petrohradě vydal rozkaz všem německým obyvatelům Petrohradu,
Černčic , Bílence a Stebna, aby na vlastních vozech odváželi materiál ze skladů v
pivovaru na nádraží, aby bylo možno uskladněné věci odvézt vlakem.
Z obcí prchají nejhorlivější zastánci Třetí říše. Někteří spáchali i sebevraždu.
Lazaretní vlak z nádraží vyjel směrem k Plzni. Na nádraží zůstal pancéřovaný vlak s
osádkou. V Černčicích ve stodole u čp. 1 byl zřízen německý vojenský lazaret.
9.května. Vojsko SS stále drží pivovar. Po silnici na Karlovy Vary prchají celé
kolony německého vojska. Zásoby si doplňují z nádraží ze zásob hlídaných vojáky SS.
V Petrohradě zástupci české menšiny převzali obecní úřad. Německá policie
jim vydala své zbraně. Češi z Petrohradu a Černčic obsadili nádraží a postavili
ozbrojené stráže u skladiště. Nádraží udržovali v provozu Němci pod dozorem
českých hlídek.
V noci na 10. května odjela z obce jednotka SS směrem na Lubenec.
Dopoledne 10. května přijelo do Petrohradu české vládní vojsko z Kralovic. Nechali
stráž na nádraží, jeli na obecní úřad a po zjištění, že je v českých rukou, odjeli do
zámku kde zajali jako kolaboranta Eugena Czernina a odvezli ho z obce.
Ráno 11. května přijeli opět do obcí vojáci vládního vojska a s nimi i české
četnictvo. Zajišťovali státní majetek. Kolem 10 hodin přijela po silnici od Lubence
hlídka americké armády. Vojáci se zdrželi krátce u nádraží a odjeli zpět. Kolem
poledne přijeli na autech , motocyklech a vozech tažených koňmi první sovětští
vojáci. Po zřízení spojovacího uzlu a zajištění ubytování odjeli dál. Ráno 12. května
přijela do obce Petrohrad velká sovětská jednotka. Vojáci se rozmístili nejen v
Petrohradě, ale i v Černčicích.
Pobyt sovětských vojáků zde pak trval s přestávkami až do 15. listopdu1945,
kdy poslední vojáci odjeli a vraceli se do Sovětského svazu.
RNDr. Václav Špilar, kronikář

Uzavírka silnice I/27 , Jesenice – křižovatka se silnicí I/6
Krajský úřad Středočeského kraje na základě žádosti firmy Silnice Group a.s.
vydal rozhodnutí o povolení uzavírky silnice I/27 v úseku Jesenice – křižovatka se silnicí I/6
z důvodu celoplošné opravy komunikace se zesílením krajnic. Uzavírka silnice proběhne
následovně:
1. Částečná uzavírka silnice I/27
- V termínu od 01.dubna 2015 do 31.května 2015
2. Úplná uzavírka silnice I/27
- V termínu od 01.června 2015 do 30.června 2015
- V této době nebude možno jezdit z Petrohradu do Jesenic přes Chotěšov, pouze
přes Blatno případně Kolešovice
Objízdné trasy při úplné uzavírce silnice:
1. Pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t, směr Žatec – Plzeň
- Po značené objízdné trase, silnice I/6 – Černčice – silnice III/2063 – Blatno – silnice
III/2065 Krty – Jesenice – silnice I/27, délka cca 18 km
2. Pro vozidla o celkové hmotnosti do 3,5 t, směr Plzeň – Žatec
- Po značené objízdné trase, silnice I/27 Jesenice – silnice II/228 – Oráčov – silnice
III/2283 – Kolešovice – silnice III/2275 – silnice III/2284 Hořesedly – křižovatka se
silnicí I/6 Hořesedly – silnice I/6 – křižovatka se silnicí I/6 a se silnicí I/27, délka cca
24 km
3. Pro vozidla o celkové hmotnosti nad 3,5 t
- Obousměrně po značené objízdné trase po silnici č. II/229 Kralovice – Kožlany –
Čistá – Všesulov – Zavidov – Petrovice – Příčina – Lubná – Rakovník - silnice II/227
Hořesedly – silnice I/6 Hořesedly – Hořovičky – křižovatka silnic I/6 a I/27, délka
cca 50 km

Oprava silnice I/6
V termínu od 27.04.2015 do 20.05.2015 je povolena Krajským úřadem Ústeckého kraje
částečná uzavírka silnice I/6 z důvodu opravy komunikace v úseku průjezdem přes Obec
Petrohrad. Po celou dobu uzavírky bude zachován silniční provoz oboustranně v jednom
jízdním pruhu.

Grafické znázornění objízdných tras

Čtení s kreslenou pohádkou
Dne 11. 4. 2014 se v Obecní knihovně v Petrohradě konalo Čtení
s kreslenou pohádkou. Celým odpolednem děti provázel Ferda mravenec, Manka, Křemílek a
půvabná Maková panenka. Skupiny plnily nelehké úkoly, četly příběhy, vyráběly koláže
k pohádkám. Po činnostech děti čekalo hledání pokladu, na který se všichni moc těšili. Po
šťastném návratu a bohatém úlovku si hledači pokladu opekli vuřty a již netrpělivě čekali
příchod svých rodičů.
Akce se zúčastnilo téměř 40 dětí a již dnes se těšíme na příští rok.
Děkuji všem, kteří se aktivně zapojili do přípravy.
Eva Učíková

Turnaj ve stolním tenisu

Dne 28.3.2015 pořádal spolek VEEV,z.s. Turnaj ve stolním
tenisu. Hrálo se o krásný pohár a spoustu sladkostí. Jako již každý turnaj
vyhrál Zoltán Karazs. Na druhém místě se umístil Jan Černý a na třetím
místě Monika Karazsová.
Všem zúčastněným děkuji a již teď se těšíme na další podzimní kolo.
Za spolek VEEV, z.s. Mgr. Eva Učíková

Petrohradské čarodějnice
Slet se koná dne 30.dubna 2015

Začátek na hřišti TJ Sokol Petrohrad
kde v době od 16,00 hod. do 17,00hod.
Začíná pro děti a rodiče zábavná stezka s ukončením na
dětském hřišti na návsi v Petrohradě, tam bude pro
děti , které dokončily stezku připravena sladká odměna a
opékaní vuřtů.
Všichni jsou srdečně zváni
Děkujeme Všem čarodějnicím pomocnicím, které se již přihlásily
na pomoc s organizací. Vítáme každou, slet pomocnic
v 15,15hod. na hřišti

Zájezd pro děti a rodiče

Muzikál Sněhová královna
Obec Petrohrad připravila zájezd pro děti a rodiče do
Divadla Hybernia v Praze na muzikál Sněhová královna. Zájezd se
uskuteční dne 07.06.2015, začátek představení je v 11,00 hod.,
autobusovou dopravu zajišťuje obec. Čas a místo odjezdu budou
upřesněny.
Zájemci o představení si mohou zakoupit vstupenky na
obecním úřadě nejpozději do 15.května 2015 nebo do vyprodání
vstupenek. Cena vstupenky je 290,-Kč.

Noc kostelů 2015

Obec Petrohrad ve spolupráci s Psychiatrickou léčebnou
Petrohrad, p.o. připravuje na 29.05.2015

Koncert,
který se uskuteční v Kapli sv.Vavřince Petrohrad
ve večerních hodinách
Bližší informace budou zveřejněny na plakátech a internetových
stránkách obce www.petrohrad-obec.cz

Sběrová sobota v obci Petrohrad, Bílenec,
Černčice

Ve spolupráci s OÚ Petrohrad bude ve Vaší obci dne 2.5.2015
provedena sběrová sobota nebezpečného, objemného odpadu a
elektroodpadu se zaměřením na tyto druhy odpadu.

Nebezpečný odpad:

nádoby od barev a olejů, zářivky,
znečištěné textilie od olejů, olejové filtry, oleje, barvy,
olověné akumulátory ...

Objemný odpad:

nábytek, koberce …

Elektroodpad:

televizory, lednice, drobné domácí elektrozařízení …

Svod 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.

Obec Petrohrad

Usnesení

z 06.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 13.dubna 2015
01/06/2015

02/06/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření bodu Organizační záležitosti
(veřejné osvětlení, Smlouva mezi Obcí Petrohrad a Operačním programem životního prostředí,
Smlouva o smlouvě budoucí mezí Obcí Petrohrad a Státním pozemkovým úřadem, Zpráva
z provedených kontrol finančním a kontrolním výborem)
Zastupitelstvo obce schvaluje Roční účetní závěrku za rok 2014 bez výhrad

03/06/2015

Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 05/05/2015

04/06/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 3.000,-Kč Občanskému sdružení Za
záchranu kostela sv.Jiljí v Lybni u Lubence, na vitrážový strop

05/06/2015

Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 06/05/2015

06/06/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru ve výši 10.000,-Kč na sportovní činnost Alaskan
Teamu manželů Václava a Jany Zetkových

07/06/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o převodu uvolněného obchodního podílu mezi Obcí
Petrohrad a Skládkou Vrbička s.r.o. a pověřuje starostku podpisem

08/06/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Petrohrad,
Severočeskou vodárenskou společností a.s. a Státním pozemkovým úřadem

09/06/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi
Obcí Petrohrad a Státním pozemkovým úřadem

10/06/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje ponechání odměn členů zastupitelstva, předsedů výborů, členů
výborů a místostarosty v původní výši beze změny.

11/06/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření pojistné smlouvy mezi Obcí Petrohrad a Kooperativa
pojišťovna a.s.

12/06/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu mezi Obcí Petrohrad firmou Atlas software a.s. na odběr
elektronické verze zákonů a schvaluje ukončení předplatného u firmy Moraviapress a.s.

13/06/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Petrohrad a Státním fondem
životního prostředí

14/06/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2015, která je přílohou zápisu

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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