06/ 2015

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

Informace obecního úřadu…….
Uzavírka silnice I/27
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy rozhodl o úplné
uzavírce silnice I/27 v km staničení 77,100 – 83,200 v termínu od 24.06.2015 do
02.08.2015, název Jesenice – křižovatka se silnicí č. I/6, okres Rakovník, z důvodu
celoplošné opravy komunikace se zesílením krajnic.
Objízdné trasy:
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

Upozornění
Na žádost firmy Petrohradská, společnost s ručením omezeným,
sdělujeme, že v tomto roce již dvakrát neznámý pachatel narušil oplocení
pastevního areálu v obci Petrohrad. Díky tomu došlo k volnému pobíhání skotu
v katastru obce. Vzhledem k tomu, že ve stádě je plemenný býk dochází k ohrožení
občanů. Naposled bylo takto stádo vypuštěno mimo pastevní areál dne 07.06.2015.
Případ byl již předán k řešení Policii ČR.

Obecní knihovna
Knihovnice paní Mgr.Eva Učíková oznamuje všem čtenářům, že v době
letních prázdnin bude knihovna uzavřena a to od 30.06.2015 do 01.09.2015.

Rekonstrukce veřejného osvětlení
Obec Petrohrad začala s opravami veřejného osvětlení v části obce
Petrohrad – starý Petrohrad. Opravy se dotknou svítidel okolo pošty. Při těchto
opravách jsou kompletně vyměněny sloupy veřejného osvětlení a to včetně svítidla,
po dokončení by mělo dojít jak k úsporám elektrické energie tak ke zkvalitnění
osvětlení veřejných prostranství. Tato akce byla schválena Zastupitelstvem Obce
Petrohrad v měsíci únoru 2015.

Pivovar Petrohrad
Pivovar Petrohrad opět změnil svého majitele, kterým je nyní firma
Wallis Property, s.r.o., Branická 213/53, Braník, 14700 Praha 4. Tato společnost
přislíbila, že do konce měsíce srpna bude provedeno odstranění náletů z areálu
budovy, v září 2015 bude provedeno zazdění oken v průčelí objektu a v říjnu bude
provedeno vyklizení suti.

Zateplení budovy ZŠ a MŠ Petrohrad
Firma DESIGNSTAV Karlovy Vary s.r.o., započala dne 15.06.2015 se
zateplením budovy ZŠ a MŠ Petrohrad p.o.. Práce by měly být ukončeny do
31.08.2015.
Rodiče a děti měly možnost vybrat konečnou podobu fasády budovy a
to při akci školy – Loučení se školním rokem 2014/2015. Na výběr byly 4 barevné
varianty. Vyhrála varianta č.1 následovaná variantou č.3. O konečné barevnosti
fasády bude ještě jednáno.

Informace z naší školy……..

Dětský den v Základní škole a mateřské škole Petrohrad
Jak je všeobecně známo, 1.6. je den dětí. Tento svátek slaví děti na
celém světě a ani my jsme nezůstali pozadu. Pro naše děti jsme připravili zábavné,
ale i poučné dopoledne.
Děti vědí jak těžkou práci mají včelky, aby pro nás vyrobily sladký med.
A proto si vyzkoušely v praxi jejich povinnosti. Krmily včelí miminka, stavěly plástve,
uklízely okolo úlu, který vyrobily děti z mateřské školy, hledaly cestu z louky do úlu,
vyzkoušely si včelí "kuklení", a odpovídaly na včelí kvíz. Včelky strážkyně pomocí
svých žihadel bránily královnu a také poznávaly ovoce nebo zeleninu pouze podle
chutě.
Při této "práci" panoval na zahradě úžasný klid, děti (bylo jich přes
40) plnily úkoly zodpovědně a pomáhaly si navzájem, nikdo nezlobil, přesně jak to
chodí u včeliček. Vzorně spolupracovaly.
Musím také poděkovat paní Hečkové, paní Zelenkové, paní Dlouhé st. a paní Hůrkové
Růženě, že nám přišly pomoci a také našim kuchařkám, které nám upekly výborné
medové muffiny.
Myslím si, že se náš záměr vydařil, děti se pobavily a zároveň něco
dozvěděly. A o tom to je!
Drdová Radoslava
učitelka MŠ

Loučení se školním rokem 2014/2015
Dne 18.06.2015 proběhlo na sále v Petrohradě
loučení se školním rokem, který opět utekl jako voda. Není to tak dlouho, kdy
jsme se sešli po prázdninách a měli celý rok před sebou. Zažili jsme toho hodně
- dobrého (a toho bylo mnohem víc) i špatného a teď se už těšíme na
prázdniny.
Noví žáčci - budoucí prvňáci se již těší do školy a
v rámci programu byli slavnostně pasováni na školáky. Loučili jsme se také se
staršími žáky, kteří se budou dále vzdělávat převážně v ZŠ Kryry z důvodu
neexistence 5.ročníku v naší škole. Přejeme jim všem hodně výborných
studijních úspěchů, radosti a spokojenosti.
Děkuji panu Petru Janoušovi za ozvučení celého
programu, paní Wágnerové za ušití sukének a kalhot pro děti z MŠ, rodičům
za vytvoření kostýmů, paním kuchařkám za výborné buchty, pedagogům za
trpělivost při přípravě programu, panu Borisi Köröšimu za zapůjčení sálu a
všem přítomným za krásnou atmosféru při našem slavnostním odpoledni.
Přeji příjemné a zážitkové prázdniny dětem, dovolenou
rodičům a zaměstnancům školy a v září se těšíme na shledanou.
Ivana Hůrková, ředitelka ZŠ a MŠ Petrohrad

Noc kostelů
Dne 29.05.2015 od 20,00 hod. se v rámci celoevropské akce
„Noc kostelů“ konal v kapli sv.Vavřince v Petrohradě koncert známého
zpěváka, kytaristy a bubeníka skupiny Kapatuplt Michala Šindeláře. Akce byla
uskutečněna ve spolupráci Obce Petrohrad a Psychiatrické léčebny Petrohrad
p.o. a pokud ji budeme hodnotit dle návštěvnosti, tak se jednalo o velmi
vydařenou akci, které se nezúčastnili pouze občané našich obcí, ale i blízkého
okolí. Doufáme, že se všem koncert líbil a budeme se těšit na příští rok na další
ročník.

Kaplička sv.Antonína v Bílenci
Zaměstnanci Obce Petrohrad započali v roce 2014 s opravami
kapličky sv.Antonína a v letošním roce byly dokončeny. Kaplička se dočkala
nové fasády, které předcházela oprava střechy a omítek jak interiéru tak
exteriéru. Každý může samostatně posoudit jak se tato oprava povedla.
Zakončením celé této snahy obce o zachování dominanty
místní části se stalo dne 13.06.2015 přátelské posezení u příležitosti 300.
výročí postavení této kaple. Na programu bylo požehnání kapli knězem
Markem Winiarskim, kulturní program zajištěný dětmi ZŠ a MŠ Petrohrad
vystoupení sester Veroniky a Terezy Janoušových a pan RNDr.Václav Špilar
zajistil výstavu dokumentů nalezených v makovici kostela sv.Máří Magdalény.

Čistý les
V sobotu 9.5.2015 proběhl v Petrohradském lese projekt Čistý les bez
odpadků. Cílem bylo, jak už napovídá název projektu, zbavit les odpadu, který tam
nepatří, ale člověk ho tam bohužel zanechal. Odpadu bylo opravdu mnoho. Mezi
nejzajímavější úlovky patří část staré matrace, konstrukce z houpacího koníka,
sušák na prádlo a především stará toaletní mísa. Po ukončení úklidu lesa bylo
přichystáné občerstvení, po kterém následovala vědomostní soutěž o přírodě.
Závěrem této akce byla střelba ze vzduchovky a praku. Veškerý roztříděný odpad
byl odvezen do sběrného dvora v Petrohradě.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří tuto akci podpořili a všem, kteří
se jí zúčastnili.
Roman Dáňa ml. (autor projektu)

Z kroniky obce …
Výpis z kroniky obce z roku 1975
Rok 1975 byl prvním, ve kterém byla kronika obce Petrohrad psána
podle tehdy platných právních předpisů o kronikách obcí. Zápisy z let 1945 až
1974 byly zapsány jako tzv. zpětné zápisy a bylo při nich čerpáno většinou z
poznámek a materiálů ing. Jaroslava Härtela, pana Pfeifera, archivu MNV
Petrohrad, záznamů Františka Hahna z Černčic,záznamů Ladislava Hahna z
Petrohradu, nádražní kroniky železniční stanice Petrohrad atp. Letos tedy
uplyne 40 let od zahájení pravidelných ročních zápisů, které jsem v roce 1975
zahájil a zpracovávám dodnes. V dalších řádcích uvádím stručný výtah ze
zápisu pro rok 1975.
Místní národní výbor ( MNV) Petrohrad spravoval v roce 1975 původní
obce Petrohrad, Bílenec a Černčice. Předsedou MNV byl Josef Grygar z Černčic
a tajemníkem František Kuttelwascher z Lubence. MNV se skládal z 23
poslanců z nich 8 tvořilo radu MNV. Členy rady byli, vedle předsedy MNV a
tajemníka, Josef Henlín z Petrohradu, Jaroslav Spal z Černčic, Václav Mareš z
Petrohradu, Jarmila Nesrstová z Bílence, Jiří Exner z Petrohradu a Václav
Bláha z Petrohradu.
V Bílenci pracoval občanský výbor jehož předsedkyní byla Jarmila
Nesrstová a členy František Týml, Josef Týml, Vanda Huschinová a Jiří Strejc.
Při MNV pracoval Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) pod vedením
Marty Karlíčkové. V roce 1975 bylo SPOZ přivítáno 33 novorozených dětí, dne
důchodců se v sále Jednoty v Petrohradě (dnes sál restaurace Na návsi)více
než 140 důchodců.
V obci pracovaly následující politické a společenské organizace – v
závorce je uveden předseda organizace): KSČ (Fr. Jurča st.), Socialistický svaz
mládeže (Otto Hubka),
Český svaz žen (Ludmila Šťastná), TJ Sokol (Pavel Koudelka), Československý
svaz zahrádkářů (Josef Habr), Československý sbor požární ochrany (ČSPO)
Petrohrad
(Ladislav Folda), ČSPO Černčice (Augustin Hermann),
Československý myslivecký svaz Černčice (Josef Henlín), Svaz československosovětského přátelství (Vladimír Lochman), Československý červený kříž (Erna
Kailová), Československý rybářský svaz (Josef Vávra – důvěrník)
Zásobování obce zajišťovalo Lidové spotřební družstvo Jednota
Podbořany, které mělo v Petrohradě samoobsluhu (dnes prodejna B.
Köröšiho), v nové části Petrohradu prodejnu smíšeného zboží (dnes pizzerie),
která zásobovala i Černčice a Bílenec byl zásobován pojízdnou prodejnou,
která přijela každé úterý a sobotu. V Petrohradě vedle samoobsluhy byla i

prodejna textilu a restaurace (dnes restaurace Na návsi – B. Köröši). Další
restaurace - „U nádraží“ - byla v nové části Petrohradu a provozoval ji MNV.
Zásobování masnými výrobky a masem bylo řešeno jednak prodejem
balíčkovaného masa v prodejnách Jednoty, jednak pojízdnou prodejnou masa,
která přijížděla do obce dvakrát týdně.
V obci fungovala i sběrna
odpadových surovin. Jedenkrát za 14 dnů přijížděla do obce pojízdná sběrna
čistírny oděvů a rovněž byl zajištěn rozvoz propan-butanových lahví pro
domácnosti.
Pod poštovní úřad Petrohrad spadaly Petrohrad, Bílenec, Černčice a
Stebno. Na poště pracovala vedoucí Marie Vomastková a tři doručovatelky.
V roce 1975 byly zahájeny stavby tří rodinných domů – v nové části
Petrohradu stavěl František Schimitzer a Karel Rott a v Černčicích Miroslav
Vrána. Zdeněk Benda a Josef Domabyl zahájili přístavbu svých rodinných
domů. Dokončena byla stavba rodinného domu čp. 126 Antonína Tůmy a
přístavba domu čp. 171 Ing. Petra Čapka – oba domy v nové části Petrohradu.
Na výstavbu rodinných domů dostávali stavebníci na krytí části nákladů
nenávratné půjčky a dále mohli získat i finanční podporu od MNV jako
příspěvek na stavbu v pohraničí.
Ve školním roce 1974/75 a školním roce 1975/76 byl ředitelem základní
školy v Petrohradě František Čapek. Dalšími vyučujícími byly Eva Krajcová a
Věra Mereššová. Ve školy byly tři třídy s 1. až 5. postupným ročníkem.
Vyučovalo se ve staré školní budově v Petrohradě. Ve školním roce 1975/76
bylo ve škole 68 žáků. V obci byly dvě mateřské školy, jedna v Petrohradě
( ředitelka Milada Křížová, učitelka Jana Cechlová)a jedna v Černčicích
(ředitelka Zdenka Hönigová z Kryr, učitelka Soňa Slavatová).
Základní zdravotní péči zajišťovalo pro obec Petrohrad zdravotní
středisko Kryry. Ve středisku byla ordinace obvodního lékaře pro dospělé
(MUDr. Zdeněk Hoffmann), ordinace pro děti v níž se lékaři střídali a zubní
ambulance (zubní technik Štěpán Kypta). V rámci péče o matku a dítě byla
zřízena v budově MNV Petrohrad dětská poradna, pravidelně jedenkrát za 14
dnů zde ordinoval dětský lékař. Tato poradna sloužila pro obvod MNV
Petrohrad a obvod MNV Stebno. Náročnější a specializované lékařské služby
poskytovala nemocnice s poliklinikou v Podbořanech, kde bylo sídlo i
pohotovostní lékařské služby Nejbližší lékárna byla v Kryrech.
Fotbalový oddíl kopané TJ Sokol Petrohrad hrál v tomto roce v okresním
přeboru.

V zámecké kapli sv. Vavřince se pravidelně konaly římsko-katolické
bohoslužby. Mši svatou sloužil každou neděli odpoledne a ve významné
církevní svátky páter Jan Zemánek z Malměřic. Farář Zemánek vedl i církevní
obřady při pohřbech některých občanů. Jiné církve v obci bohoslužby
nekonaly. Věřící církví Československé husitské a pravoslavné měli nejbližší
fary v Podbořanech. Náboženství se v obci nevyučovalo.
Na zemědělské půdě v obci hospodařil Státní statek Lubenec. Z
pěstovaných zemědělských plodin byly zastoupeny např. pšenice, ječmen, bob,
cukrovka, silážní kukuřice a samozřejmě chmel. Živočišná výroba byla
zastoupena chovem hovězího dobytka (krávy 390 ks) a ovcí (575 ks).
V Petrohradě pracovaly i další podniky – Severočeské cihelny n.p.,
Specializované kooperační opravny Žatec, Západočeské mlékárny Klatovyzávod Kralovice (sklad sýrů ve sklepích bývalého petrohradského pivovaru) a
balírna Léčivých rostlin Zbraslav n. p. v budově bývalého pivovaru.
Nelze opomenout ani Psychiatrickou léčebnu Petrohrad, která byla
spravována OÚNZ Louny a která zaměstnávala v roce 1975 asi 80 lidí, z toho
5 lékařů. Ředitelem byl MUDr. Vladimír Kornfeld.

RNDr. Václav Špilar, kronikář obce

Co se chystá…..

Občané Bílence ve spolupráci s Obcí Petrohrad
Zvou na

Tradiční akci v obci Bílenec
Kdy:

25.07.2015 od 13,00 hod.

Kde:

náves Bílenec

Program:

odpoledne pro děti, kterým bude provázet animátor
Večer do 18,00 hod. hudební skupina PARADOXY
Táborák a volná zábava

Občerstvení zajištěno
Všichni jsou srdečně zváni !!!!
Bližší informace budou uveřejněny na plakátech

TJ SOKOL PETROHRAD ve spolupráci s OBCÍ PETROHRAD
pořádá

v sobotu

27.6.2015
od 14.00 hodin
na fotbalovém hřišti TJ Sokol v Petrohradě
Na děti čekají zábavné soutěže o ceny
Občerstvení zajištěno

Obec Petrohrad

Usnesení

z 08.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 08.června 2015
01/08/2015

02/08/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření bodu Organizační záležitosti
(Žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 1343 v k.ú. Petrohrad, Žádost o odkoupení části
pozemku parc.č. 669/1 v k.ú. Černčice u Petrohradu, KVB právní služby, parcela č. st. 227/8
v k.ú. Petrohrad)
Zastupitelstvo obce neuvolňuje k prodeji parcelu č. 1003 a parc.č. 1153 v k.ú. Bílenec

03/08/2015

Zastupitelstvo obce neuvolňuje k prodeji část parcely č. 1343 v k.ú. Petrohrad

04/08/2015

Zastupitelstvo obce uvolňuje k prodeji část parcely č. 669/1 v k.ú. Černčice u Petrohradu

05/08/2015

Zastupitelstvo obce uvolňuje k prodeji stavební parcelu č. 227/8 v k.ú. Petrohrad - včetně stavby
– bez čp. , če)

06/08/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na Opravu hřbitovních zdí ve výši 186.000,-Kč
(usnesení Ústeckého kraje č. 90/22Z/215) a pověřuje starostku podpisem smlouvy

07/08/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na Opravu Výklenkové kaple v Bílenci ve výši
400.000,-Kč ( Usnesení Ústeckého kraje č. 83/22Z/2015) a pověřuje starostku podpisem
smlouvy

08/08/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje roční závěrku ZŠ a MŠ Petrohrad p.o. za rok 2014 bez výhrad

09/08/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o pojištění odpovědnosti za újmu způsobnou provozem
vozidla ( traktor a přívěs ) mezi Obcí Petrohrad a Koopertiva pojišťovna a.s. a pověřuje
starostku podpisem od 01.07.2015

10/08/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje odstoupení od pojistné smlouvy – odpovědnost za újmu
způsobenou provozem vozidla na malotraktor Tera MF70

11/08/2015

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí příspěvku Svazu tělesně postižených, formou
odkoupení reklamní plochy – Projekt Senior taxi

12/08/2015

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí příspěvku Stacionáři Stonožka Ostrava na
dostavbu rehabilitačního centra v Dívčím Hradě u Osoblahy

13/08/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Petrohrad a KVB advokátní
kancelář na právní služby – Malá obec PLUS (v rozsahu 20 hodin)

14/08/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2015, která je přílohou zápisu

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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