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

Informace z naší školy……..

Ředitelka ZŠ a MŠ Petrohrad, p.o.
Srdečně zve děti školou povinné a rodiče
Na zahájení školního roku 2015/2016
dne 01.09.2015

Návštěva hejtmana v obci
Ve čtvrtek 30. července 2015 navštívil Petrohrad hejtman Ústeckého
kraje Oldřich Bubeníček s dvoučlenným doprovodem. Byla to první oficiální
návštěva hejtmana v Petrohradě. Na obecním úřadě ho uvítala starostka Jitka
Dondová spolu s místostarostou RNDr. Václavem Špilarem. Pak proběhlo
jednání při němž starostka nejprve seznámila hejtmana se situací v obci, a pak
přišla na pořad témata jako dostavba rychlostní silnice R6, čerpání dotací obcí
Petrohrad v současné i minulé době, možnost čerpání dotací z Fondu Ústeckého
kraje a rekonstrukce budovy petrohradské školy. Hejtman se zajímal i o historii
obce Petrohrad a o spolupráci obce se zdejšími firmami. Na závěr setkání dostal
hejtman knihu Z historie obcí Petrohrad, Černčice, Bílenec. Před odjezdem si
ještě krátce s místostarostou zavzpomínali na dobu, kdy se pravidelně setkávali
v Ústí nad Labem jako krajští zastupitelé.
Po skončení návštěvy obecního úřadu odjel hejtman v doprovodu
starostky na návštěvu Psychiatrické léčebny Petrohrad, která je příspěvkovou
organizací Ústeckého kraje. Zde si spolu s ředitelem léčebny ing. Ladislavem
Henlínem prohlédl celý areál a byl seznámen s každodenním provozem léčebny
a plány do budoucna. Hejtman ocenil dobré vztahy mezi obcí a léčebnou, která
je jedním ze zaměstnavatelů lidí v obci i lidí z okolí. Ředitel Ing. L. Henlín
pozval hejtmana na Zahradní slavnost v červnu 2016

Informace obecního úřadu…….

PETICE
Občané Obce Petrohrad se svým podpisem mohli připojit
k PETICI Obce Lubenec jež vyjadřovala zásadní nesouhlas se záměrem
Ministerstva vnitra zřídit detenční zařízení pro uprchlíky v Drahonicích,
v prostorách bývalé věznice. Petiční archy byly umístěny v obchodech a na
obecním úřadě. Petici podpořilo 168 občanů.

OBECNÍ KNIHOVNA
Obecní knihovna oznamuje, že bude znovu otevřena od
08.09.2015 a to od 16,00 hod. do 18,00 hod.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA KŘIŽOVATCE
V úterý 25. srpna bylo na křižovatce silnice č.6 místní řízení za účasti
zástupců DI Policie ČR, Ředitelství silnic a (ŘSD) a Obce Petrohrad. Byly
řešeny stížnosti občanů obce i řidičů z jiných obcí na dopravní značení v okolí
křižovatky (přemíra dopravních značek mezi jízdními pruhy, které brání při
odbočování řidičům ve výhledu). Tyto stížnosti tlumočila starostka obce v
minulých týdnech dopravnímu inspektorátu, ŘSD i dopravnímu odboru
Krajského úřadu. Na místě byla oprávněnost stížností potvrzena. Zástupce
ŘSD oznámil, že dopravní značení bude změněno tak, aby nezakrývalo výhled
řidičům v okolí křižovatky a přitom bylo v souladu s platnými předpisy o
provozu na veřejných komunikacích.

CESTA PARKEM
Dne 11.srpna proběhlo předběžné jednání zástupců Státního
pozemkového úřadu (SPÚ), projektantů a Obce Petrohrad o rekonstrukci cesty
z nádraží Petrohrad do Petrohradu k zámku. Stavba bude prováděna i
hrazena SPÚ a půjde i přes pozemky, které jsou v majetku Českých drah a
obce. V rámci stavby se počítá i s opravou mostu přes Podvinecký potok. V
Petrohradě bude vyústění u zámku na odbočku ze silnice k PL u nádraží bude
vyústění na plochu před nádražní budovou. Vozovka má mít asfaltový povrch.
ZŠ A MŠ PETROHRAD
Všichni občané mají možnost sledovat stavební akci na budově školy v
Černčicích. Stavbu provází řada problémů, které jsou většinou vyvolány
provádějící firmou. Obec Petrohrad dosáhla toho, že kontrolní dny na stavbě
jsou jedenkrát týdně. Technický dozor kontroluje v zastoupení obce důsledně
dodržování projektu, technologie a kvality práce. Díky tomu se podařilo
některé odchylky a vady v technologii prací, které pracovníci stavební firmy
provedli, včas zastavit a musely být opraveny. Stavba se i díky tomu dostala do
skluzu. Situací se bude zabývat mimořádné zasedání zastupitelstva obce
svolané na 31.srpna. Zahájení školního roku v ZŠ bude 1. září. Problém bude,
že dokončovací práce budou zřejmě probíhat i během začátku září

OPRAVY HŘBITOVNÍCH ZDÍ
Jak si již mohli občané obce povšimnout tak obec započala s
opravou hřbitovních zdí na hřbitově v místní části Černčice a v Petrohradě.
Opravu zdi v Černčicích provádí obec prostřednictvím svých zaměstnanců.
Opravu zdi v Petrohradě provede dle výsledku poptávkového řízení a
rozhodnutí Zastupitelstva Obce Petrohrad firma Remal Group Emanuel
Malich. Součástí opravy zdí je i výměna hřbitovních vrat, vrata vyrobí a
instaluje firma pana Marcela Majera z Petrohradu. Opravy by měly být
dokončeny do konce měsíce září 2015.

VÝKLENKOVÁ KAPLE BÍLENEC
I v letošním roce bude pokračováno v záchraně kulturní památky
nacházející se u cesty ke kostelu sv.Maří Magdalény v Bílenci a to Výklenkové
kaple. Obec na tuto záchranu obdržela dotaci z fondu Ústeckého kraje.
Předmětem letošní etapy oprav bude zajištění architektonických prvků kaple,
toto zajištění provede firma SPOP – Obnova památek s.r.o. Plzeň a statické
zajištění a narovnání, které zajistí a provede firma ULAS s.r.o. Ústí nad
Labem. Práce by měly být provedeny v průběhu měsíce září a počátku měsíce
října 2015.

-------------------------------------------Z kroniky obce …

Útržky z historie domů v obci – 2.část
Než budu pokračovat historií dalších domů, chci zareagovat na
připomínky občanů na první část. V textu jsou jen informace, které jsou
zaznamenány v dokumentech kroniky nebo které jsem získal z jiných mně
přístupných materiálů. Ne u všech domů je znám rok stavby, osoba toho, kdo
dům vybudoval atp. Pokud při dalším studiu materiálů zjistím další informace
zveřejním je jako poznámku u dalších částí tohoto „seriálu“.

Číslo popisné 9 (zbořeno)
Po rodičích převzal německý sedlák Karl Vogel. Po odsunu rodiny Vogelů
převzal Václav Spal. V roce 1950 se dům i statek dostává do rukou jeho syna
Jaroslava Spala. V době po roce 1951 zde JZD Černčice zřídilo družstevní
vepřín. Po roce 1960, kdy JZD Černčice zaniká a jeho hospodářství převzal
Státní statek Petrohrad stavba chátrá a posléze je zbořena. Na místě, kde stála
obytná budova statku je dnes dvojdomek s čp. 9 a čp.10.
Číslo popisné 10 (zbořeno)
Výměnek ke statku čp. 9, zbořeno společně se statkem.
Číslo popisné 9 a Číslo popisné 10 (současné)
Dvojdomek, který vybudoval Státní statek Lubenec pro své zaměstnance.
Číslo popisné 11 (zbořeno)
Dům patřil černínskému panství v Petrohradě a bylo zde veliké
zahradnictví a sad a několik budov. Od panství jej koupil za 1. republiky
zahradník Max Bayer. V jedné budově zde byla za 1. republiky mateřská škola.
Za německé okupace zde bydlela paní Megerlová. Po osvobození v jedné
budově bydlela němá paní Czechová a pan Lukáš. Posledním majitelem domu
byl pan Hlobůček, který vykupoval kožky. Po jeho smrti byl dům opuštěn,
chátral a byl zbořen.
Číslo popisné 12
Dům postavil pro svoji dceru Karl Hupka. Do rodiny se přiženil Herman
Gohout. Gohout provozoval v domě obchod. Rodina byla po válce odsunuta a
dům převzal český obchodník Josef Bulín. Jeho rodina zde žije dosud.
Číslo popisné 13
Dům vlatnil Franz Dieneld. Byl s rodinou odsunut a dům převzal Jan
Vítek. Dalším majitelem byl Miroslav Křenek a po něm Václav Spal. Od V. Spala
koupil dům Arnošt Bláha.
Číslo popisné 14
Statek patřil bohaté německé selské rodině Hackerů. Poslední sedlák
Eduard Hacker byl odsunut a statek převzal Zdeněk Černý, který však
hospodaření nezvládal a odešel. Dalším majitelem se stal Karel Rott, který na
něm hospodařil až do vzniku JZD Černčice. JZD využívalo zdejší velkou sušárnu
chmele a sýpku. Statek po roce 1960 převzal Státní statek Petrohrad.

Číslo popisné 15 (zbořeno)
V domě byla pekárna, která patřila pekaři Bergmannovi. Po odsunu
Bergmannovi rodiny převzal pekárnu český pekař Antonín Míka. Po roce 1948
převzal jeho bratr František, který se vrátil z Francie. V roce 1970 byla již
pekárna neobydlená a ne(funkční. Později byla zbořena. Budova stávala mezi
čp. 14 a čp. 56.
Číslo popisné 16
Statek, který patříval rodině Hackewaldových. Po odsunu převzal
Oldřich Šainer. Statek se po jeho odchodu užívám JZD Černčice – byla zde
ustájena část mladého dobytka a pak Státním statkem Petrohrad a Státním
statkem Lubenec.
Číslo popisné 17
Dům získal dědictvím po paní Samnelové Pavlik. Od něj koupil dům Josef
Fischer. Bydlel zde i pan Roh. Po odsunu Němců zůstal dům prázdný a pak ho
převzal Rudolf Kratochvíl. Jeden rok zde byla drůbežárna JZD Černčice. Později
dům získal Walter Kail.
Součástí domu je zadní přístavba,která má samostatné čp.49.
Číslo popisné 18 (zbořeno)
Statek patřil Karlu Kaderschawkovi. Po jeho smrti ho převzala jeho
vdova, která byla po válce odsunuta. Statek převzal Ladislav Březnický a po
zrušení JZD Černčice Státní statek Petrohrad. Neobydlený statek chátral a byl
celý zbořen. Stával v místech, kde dnes stojí dvojdomek s čp. 23 a 24.
Číslo popisné 19 (zbořeno)
Po rodičích zdědil Josef Kralitschka. Byl odsunut a statek převzal Václav
Lavička., který zde hospodařil až do vzniku JZD Černčice v roce 1951. Po
nějaké době si pak koupil rodinný dům v Petrohradě a odstěhoval se. V domě
pak bydlel Karel Jeschke, který se s rodinou do obce přisthoval. Po odstěhování
Jeschkeových do jiného statku byl dům opuštěn a celý statek pak zbořen (ještě
před rokem 1970). Staek stával v místech, kde dnes zahrada, která patří domu
čp.54.
Číslo popisné 20
Dům postavila Obec Černčice. V přízemí byla kovárna a požární
zbrojnice a v poschodí byty. Po válce zde bylo sídlo Místního národního výboru
(do roku 1960, kdy byly Černčice spojeny s Petrohradem). Pak zde byly byty.

Číslo popisné 21
Samota Nový mlýn. Byl zde mlynář Lang pak Kašpar a před válkou
Marschal. Marschal postavil u mlýna vilku (čp. 74). Za okupace tu byl Bohumil
Seidl. Po roce 1945 převzal mlýn mlynář Sosna, po něm volyňský Čech Horský.
Po zrušení mlýna převzal celý areál mlýna Státní statek Petrohrad a byla zde
šrotovna v níž se vyráběly šroty pro hospodářská zvířata. Mlýn později sloužil i
jako sklad Lesního závodu Petrohrad. Dnes je vše až na stodolu a vilku.
Číslo popisné 22 (zbořeno)
Hájovna,která stávala za Novým mlýnem. Zachovala se jména
posledních hajných: Bachmann, Müller, Pekárek. Za války zde byl lágr pro
válečné zajatce, kteří pracovali v lese. Hájovna během války vyhořela a po
válce v roce 1946 byla zbořena.
Číslo popisné 23 (zbořeno)
Dům pro dělníky. Nejstarší známý majitel byl Stroner. Od něho ho koupil
Josef Brož. Za 1. republiky Brož prodal dům sedláku Hackerovi, kterému
sloužil dům jako ubytovna pro dělníky. Po roce 1945 připadl dům Černému a
po něm Karlu Rottovi, který nechal stavení v roce 1954 zbořit. Dům stál mezi
domem čp.13 a čp.14.
Číslo popisné 24 (zbořeno)
Patřilo rodině Waiglových. Jedna z dcer se provdala za Egera a
hospodařili, k domu patřila i pole. Eger asi v 60 letech dům opustil, dům
chátral a byl zbořen. Dnes je na jeho místě rekreační objekt. Dům stával blízko
Nového mlýna.
Číslo popisné 25 (zbořeno)
Dům postavil Václav Štěpánek, když zemřel, patřil dům jeho manželce.
Po její smrti získal dům František Koča z Petrohradu z čp. 154, který si vzal
Štěpánkovu schovanku. Později zde bydlela rodina rodina Niklových, rodina
Františka Grygara a další. Dům byl později majetkem MNV Petrohrad.
Posledním nájemníkem byl Jan Kočička s manželkou Aloisií. Když Kočička
zemřel, zůstal dům neobydlen a byl zbořen. Dům stál na pravém břehu potoka
Rovná při vjezdu do Černčic od Petrohradu. Dnes je zde veřejná zeleň.
Pokračování v dalším čísle.

RNDr. Václav Špilar, kronikář obce

SDH Petrohrad a Obec Petrohrad
Pořádají

PYROKROS
Dne
Start:
Cíl:

29.08.2015 od 14,00 hodin
Dětské hřiště na návsi
hřiště TJ Sokol Petrohrad
Na závěr akce je připraveno opékaní buřtů
Občerstvení zajištěno
Všichni jsou srdečně zváni. Děti vemte rodiče s sebou.

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 2015
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 18.září
2015 ( osobně, telefonicky – 415 219 020, emailem: obec.petrohrad@iol.cz ) .
Vítání nových občánků Obce Petrohrad by bylo uskutečněno
na rozmezí měsíce září a října 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přesný termín rodičům bude upřesněn.
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