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

Informace z naší školy ……
Bez práce nejsou koláče
Únor byl měsíc, kdy nám počasí moc nepřálo. Neviděli jsme skoro vůbec sluníčko a o
sněhu jsme si mohli také nechat zdát. Prostě žádné zimní radovánky.
A tak jsme si s dětmi hráli na řemesla. Pod názvem „Bez práce nejsou koláče“ jsme si
vyzkoušeli práci listonoše, kominíka, zedníka, švadlenky, pekaře, lékaře a zdravotní
sestry.
Šlo o to vysvětlit dětem, že každé řemeslo i povolání je velmi důležité. Děti řešily
proč musí jejich rodiče chodit do práce – přece proto, aby mohly dostat hračku, něco
dobrého, aby jim maminka mohla koupit pěkné šatičky, zařídit nový pokojíček, nebo
jet k moři. A věřte, že padlo mnoho dalších důvodů, proč by měli rodiče pracovat.
Děti měly možnost si práci vyzkoušet alespoň v podmínkách školky. Jako zedníci si
osahaly zednickou lžíci, fanku, vodováhu a jiné předměty. Z kostek si pak postavily
domy, ve kterých by chtěly jednou bydlet. Výborně se postavily i k práci pekaře.
Samy si zadělaly, upletly a následně po upečení snědly výborné pletýnky. Zahrály si
na poštu, balily balíky, razítkovaly, napsaly pohledy pro rodiče i prarodiče, které si
samy vhodily do schránky. Hledaly čísla domů.
Také si povídaly o důležitost čistění komínů. Na vycházce jsme je pozorovaly a
počítaly. Povídali jsme si také o tom, že kominík nosí štěstí.
Jako švadlenky si vedly velmi dobře dívky. Navrhly šaty, zařídily módní salon
„Kočička“. Všechny děti si vyzkoušely přišít knoflík a navlékaly také knoflíky na
vlasec.
Poslední týden jsme si vyzkoušeli práci lékařů a zdravotních sester. Zařídili jsme
lékařské ordinace, např. oční, pohotovost, dětské oddělení a nezapomněli jsme ani
na naše domácí mazlíčky. Pro ně jsme měli ordinaci zvěrolékaře. Děti práci lékaře i
sestřičky zvládly s velkým zápalem a pacienti se v čekárně chovali vzorně.
Celý tento program provázely tématické písničky, básničky i pohybové hry.
S dětmi jsme si na závěr povídali o tom, že je nutné rodičům doma pomáhat a po
sobě uklízet. Vždyť tady to začíná. I pro děti přece platí, že bez práce nejsou
koláče!!!

Radoslava Drdová

Informace obecního úřadu…….
Připomínáme ….
Finanční příspěvek na vybudování domovní čistírny odpadních vod
Zastupitelstvo Obce Petrohrad svým usnesením č. 05/27/2013
ze dne 10.06.2013 rozhodlo o vyhlášení zásad pro poskytování finančního
příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních vod, nebo na jiný způsob
individuálního ekologického řešení likvidace odpadních vod. Finanční
příspěvek byl stanoven v maximální výši 30.000,-Kč.
Příspěvek je určen pro fyzické osoby, které jsou vlastníky
nemovitostí v Petrohradě, Černčicích či Bílenci, a to tam, kde není možnost
likvidace odpadních vod napojením na veřejnou kanalizační síť.
Příspěvek může být poskytnut pouze na objekt, který je určen k
bydlení a žadatel byl k pobytu v obci hlášen nejpozději ke dni 01.01.2013 a
žadatel nesmí mít vůči obci žádné pohledávky.
Poplatek za odpad 2016
Poplatek “za odpad” pro rok 2016 je splatný do 31.05.2016, po
tomto datu se poplatníci vystavují nebezpečí vyměření poplatku včetně sankce
za nedodržení termínu. Poplatníkům, kteří vzhledem ke své finanční situaci
nejsou schopni uhradit poplatek včas a v plné výši, je dána možnost sepsat na
obecním úřadě splátkový kalendář a tím se vyhnout možným postihům. Sazba
poplatku je stanovena ve výši 1.000,-Kč pro rekreační objekty ( objekty které
nejsou trvale obydleny ), ve výši 500,- Kč pro trvale hlášené občany a ve výši
400,-Kč pro trvale hlášené občany, kteří sníží objem vyvážených odpadů oproti
roku 2008.
Poplatek za psa 2016
Poplatek za psa pro rok 2016 je splatný do 31.05.2016. Sazba
poplatku je stanovena za prvního psa ve výši 40,-Kč a za každého dalšího psa
ve výši 60,-Kč.

Oprava hřbitovních zdí
V loňském roce provedla obec prostřednictvím firmy Remal
Group Ždár opravu hřbitovní zdi v Petrohradě. Oprava byla prováděna z
dotačního titulu Ústeckého kraje. Způsob provádění prací a používaný
material byl použit na základě požadavků Státního památkového úřadu,
který k opravě vydával stanovisko a to vzhledem k tomu, že se jedná o kulturní
památku.
Nyní probíhá reklamační řízení, protože umístění hřbitova a vliv
počasí způsobilo, že provedené práce budou muset být opraveny.

Uzavírka silnice I/27
Ředitelství silnic a dálnic ČR bude prostřednictvím firmy Silnice
Group a.s. provádět opravu silnice I/27 v úseku 76,300km – 76,950km. Silnice
bude úplně uzavřena v úseku od křižovatky se silnicí I/6 směrem na Žatec ke
křižovatce se silnicí III/2244 od Březnice.
Objízdná trasa pro vozidla do 3,5t bude vedena po silnici I/6 a
III/00610 přes Kolešov zpět na silnici I/27 směr Žatec a bude vedena
obousměrně.
Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5t bude vedena po silnici I/6
do Lubence a po silnicích II/226 a II/224 přes Podbořany zpět na silnici I/27
směr Žatec a bude vedena obousměrně.
Uzavírka silnice je plánována od 01.04.2016 do 30.04.2016.
Další uzavírka se chystá na stejné silnici v úseku 77,100 km –
83,200 km v termínu od 01.06.2016 do 30.06.2016. O té budeme informovat
po schválení příslušnými orgány.

Altán pro všestranné využití dětí
ZŠ a MŠ Petrohrad
Obec Petrohrad v loňském roce obdržela dotaci z Fondu
Ústeckého kraje dotaci na vybudování altánu pro všestranné využití dětí v ZŠ
a MŠ Petrohrad, ve výši 70.000,-Kč. Zastupitelstvo Obce Petrohrad na svém
16.řádném zasedání dne 17.02.2016 rozhodlo o vítězi poptávkového řízení na
dodavatele stavby a o zadání zakázky firmě Truhlářství Filip Křížek v
maximální ceně 145.000,-Kč.
V polovině měsíce března vybudovali zaměstnanci obce
podlahu altánu a poté nastoupila firma a začala se stavbou samotného
altánu, stavba byla dokončena ještě před velikonočními svátky, úprava terénu
v okolí stavby je dokončena. Nyní již děti mohou naplno altán využívat.

Z kroniky obce …

Útržky z historie domů v obci – 8. část
Pokračování útržků z historie domů v Petrohradě.
Číslo popisné 17
Toto popisné číslo bylo přiděleno budově pivovaru u Finklova rybníka. V
budově byl i byt pro sládka. Pivovar byl postaven jako náhrada za starý pivovar,
který stával v prostoru, kde je dnes západní křídlo zámku a byl po roce 1860 zbořen,
aby uvolnil místo pro dostavbu zámeckého komplexu. Budova navržená významným
českým architektem Josefem Zítkem, který si „udělal jméno“ řadou významných
staveb (Národní divadlo v Praze, Hlavní kolonáda v Karlových Varech,
spoluautorství budovy Rudolfina v Praze,Zemská galerie a muzeum ve Výmaru
(Weimar) v německém Durynsku atd.) nejen v tehdejším Rakousku – Uhersku, ale i v
dalších evropských státech, byla dokončena roku 1863. Stavbu nechal vybudovat
hrabě Evžen Karel Černín.
Po roce 1945 převzal pivovar československý stát. Pivo se zde vařilo až do
března roku 1967, kdy byla výroba zastavena a vybavení zčásti převezeno jinam a z
části zničeno.
V roce 1969 převzal prázdné budovy pivovaru národní podnik Léčivé rostliny
Zbraslav a zřídil zde sklad léčivých rostlin a balírnu bylinných čajů. Pivovarské
sklepy byly přeměněny na prostory pro zrání sýrů typu eidam pro Západočeské
mlékárny Kralovice.
Budova pivovaru je národní technickou památkou. Na areál si činí právo i
potomci posledního majitele Eugena Czernina-Morzina.
Po roce 1990 v rámci privatizačních akcí nejdříve odešly z areálu pivovaru
Léčivé rostliny a v nedávné době byla zrušena i výroba sýrů. Budovu pivovaru
posléze stát prodal pochybné firmě a ta zase další. Výsledkem je chátrání a
devastace areálu pivovaru a nedodržování pokynů památkářů ke konzervaci
chráněné budovy.
Číslo popisné 18
Dům s byty pro zaměstnance pivovaru postavený v letech 1862 – 1863. Každá
rodina, která zde bydlela za Rakouska- Uherska a za 1. republiky měla k dispozici i
dvorek a pak u Podvineckého potoka zahradu. Zahrady byly na pravém břehu
potoka v místech asi 100 metrů proti proudu od místa, kde je dnes u rybníka lávka
přes potok.
Dnes jsou v areálu pivovaru z domu jen trosky. Posledními obyvateli v tomto
domě byla rodina pana Miroslava Štemberka, která svůj byt opustila po roce 1970.
Číslo popisné 19
Budova parního mlýna postavená v letech 1871 až 1872 v těsné blízkosti
pivovaru. Firma, která mlýn vlastnila zbankrotovala a mlýn přešel do vlastnictví
černínského panství a po roce 1945 byl v držení Státního statku Petrohrad. Pak

budovu převzal nově zřízený Šlechtitelský a semenářský podnik v Petrohradě, n. p. a
v roce 1961 byla budova přejata Šlechtitelským a semenářským podnikem v
Doksanech, okres Litoměřice. Po reorganizaci semenářských podniků byla budova
opět předána státnímu statku. V privatizační vlně po roce 1989 se stala majetkem
Petrohradské s r. o.
Číslo popisné 20
Budova nádraží v Petrohradě postavená v roce 1871. Vnitřek budovy a fasáda
byly několikrát rekonstruovány. Nádraží bylo vždy v majetku společnosti, která
provozovala železniční dopravu. V době 1. republiky Československým státním
drahám (ČSD), od zabrání tzv. Sudet v roce 1938 hitlerovským Německem do května
1945 byla v držení německé Deutsche Reichsbahn (DRB) a po květnu 1945 se vrátila
do majetku ČSD.
Číslo popisné 21
Strážní domek ČSD u výjezdu z nádraží směrem na Žatec. Domek byl
přestavěn na obytný dům a je pronajímán majitelem (ČSD). Domek byl postaven r.
1871 společně s nádražím a bydleli a sloužili v něm železničáři.
Číslo popisné 22
Strážní domek ČSD u výjezdu z nádraží směrem na Plzeň. Domek sloužil po
roce 1945 jako byt pro železničáře. Po radikálním omezení železniční dopravy na
zdejší trati po začátku 21. století nebyl už trvale obydlen a v rámci likvidace budov v
areálu nádraží v roce 2015-2016 byl zbořen. Domek byl postaven v roce 1871.
Řadu let v něm bydlel s manželkou po odchodu do důchodu dlouholetý
přednosta a náčelník stanice ČSD Petrohrad Stanislav Široký.
Číslo popisné 23 (zbořeno)
Jednalo se o dům pro pracovníky chmelového hospodářství černínského
panství.
Číslo popisné 23 (současné)
Bytový dům se čtyřmi byty, byl v roce 1960 postaven pro zaměstnance
Lesního závodu Petrohrad. Ve vlastnitví Státních lesů zůstal i po zrušení
petrohradského závodu. Po roce 1990 byl dům prodán do soukromých rukou.
Číslo popisné 24
Restaurace „U nádraží“ postavená zřejmě v roce 1872 černínským panstvím.
U restaurace byl sál s jevištěm a zázemím pro herce a kulisy. Za 1.republiky si
restauraci pronajala a měla zde své sídlo místní organizace Národní jednoty
severočeské (NJS). Tato organizace měla za úkol zajišťovat kulturní rozvoj české
menšiny v severočeských regionech, které byly obydleny převážně německy mluvícím
obyvatelstvem. Jedním z úkolů NJS bylo budování sítě kulturních center pro Čechy. V
obcích a zejména ve městech, kde nebylo možno získat koupí či pronájmem budovu
pro kulturní a sportovní centrum byly stavěny tzv. Národní domy (nejbližší k

Petrohradu byl a dosud je v Podbořanech).
S NJS úzce spolupracovaly i místní organizace Sokola, které měly většinou i
ochotnické divadelní soubory. V rozlehlé zahradě restaurace byl vybudován taneční
parket a velký kuželník. Na tanečním parketu se za doprovodu živé hudby o nedělích
a svátcích pořádaly taneční odpoledne. Pánové sem chodili po nedělním obědě hrát
kuželky. Tradice kuželkových zápasů se zachovala i řadu let po válce (pamatuji si,
jak jsem jako malý kluk chodil s kamarády stavět za limonádu kuželky).
Po roce 1945 se obnovila restaurace a sál byl využíván na ochotnická
představení, plesy a taneční zábavy, byla zde pořádána i vystoupení různých umělců.
Restauraci převzalo po roce 1948 Spotřební družstvo Jednota Podbořany. Pod
jejím vedením byly postupně všechny aktivity zrušeny. Došlo to tak daleko, že část
budovy se sálem zchátrala tak, že musela být zbořena. Po řadě dohadů přešla
budova do vlastnictví obce Petrohrad a po částečných opravách byla obcí
pronajímána.
V roce 1991 byla budova v dražbě prodána do soukromých rukou rodině
Wagnerových. Restaurace byla uzavřena majitelem v červnu 2012.
RNDr. Václav Špilar, kronikář obce

IX.Obecní bál
V pátek 04.března se konal na sále pohostinství Na návsi již tradiční
obecní bál, který pořádala Obec Petrohrad. Pro přítomné bylo připraveno
drobné pohoštění víno a slané pečivo , různorodá tombola a několik tanečních
vystoupení, k tanci a poslechu po celý večer hrála hudební skupina Bonus.
Bál zahájila starostka obce a svým vystoupením jej započala Natálka
Masopustová, která je mistryní světa v latinskoamerických tancích a
vícemistryní světa v Bachatě. Dalšími vystupujícími byly kryrské mažoretky a
posledním nejvíce očekávaným vystoupením bylo vystoupení Bíleneckých
Venuší, které jako vždy nezklamalo.
Dle stále plného tanečního parketu se dá usuzovat, že i letošní bál se
vydařil a všichni přítomní se dobře celý večer bavili. Nyní již nezbývá nic
jiného než se těšit na další bál, který bude již desátý.

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 30.04.2016
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.

Velikonoční turnaj ve stolním tenise
Již se stalo tradicí v naší obci, že se před Velikonocemi pořádá turnaj
ve stolním tenise. I letos jsme nezaháleli a utkání uspořádali. V mužské kategorii nás
navštívili i sportovci z okolních vesnic, což nás velmi potěšilo. Už teď se těšíme na další
ročník.
Za spolek VEEV, z. s. Mgr. Eva
Učíková
Výsledky v jednotlivých kategoriích :
Ženy:

Děti:

1.místo - Kateřina Černá

1.místo – Zoltán Käräsz

2.místo – Ivana Hečková

2.místo – Robert Lukášek

3.místo – Eva Učíková st.

3.místo – Jan Černý

Muži:
1.místo – Martin Domabyl
2.místo – Petr Bednár
3.místo – Lukáš Halámek

Obec Petrohrad
Usnesení
ze 17.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 14.března 2016
01/17/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen starostkou

02/17/2016

Zastupitelstvo obce neschvaluje uvolnění části parcely č. 1315 v k.ú. Petrohrad
k prodeji.

03/17/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a umístění
stavby č. 45/2016 mezi Povodí Ohře s.p., Obcí Petrohrad a Státním pozemkovým úřadem a
pověřuje starostku podpisem

04/17/2106

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního daru Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska.

05/17/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.500,-Kč Svazu
tělesně postižených ČR, Místní organizace Podbořany.

06/17/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce
Petrohrad, IČ: 00480975 za rok 2015 s výhradou.

07/17/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup modelu petrohradského pivovaru do výše 5.000,-Kč

08/17/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2016, která je přílohou zápisu

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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