04/2016

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

Stránka 1

Informace z naší školy ……
V měsíci dubnu naši žáci zažili spoustu nevšedních zážitků s prvky
prožitkové pedagogiky. 06. 04. Jsme přijali vyjednané pozvání a navštívili jsme MŠ
v Kryrech, kde jsme strávili krásné dopoledne na Dopravním hřišti. Žáci a děti z MŠ
si tak mohli prakticky osvojit zásady správného chování silničního provozu,
upevnit znalosti v poznávání dopravních značek, zažít si simulované rizikové a
nebezpečné situace na silnici. V rámci skupinové práce žáci řešili tematické rébusy
a luštěnky.
Dalším nevšedním zážitkem byla pro nás zajisté návštěva statku
Petrohradské společnosti, kde jsme byli přivítání stádem krav a telátek. Odborným
výkladem a celým dopolednem nás provázela profesionálka a milovnice zvířat
Jitka Idžakovičová. Žáci a děti MŠ tak měli možnost seznámit se s tak typickým
vesnickým druhem hospodářského zvířete.
Troufám si tvrdit, že oba dva dny byly pro všechny velkým přínosem,
proto bych za celou školu chtěla poděkovat především Ing. Čapkovi za nabídku,
příjemné prostředí a bezva zaměstnance, kteří byli nápomocni a věnovali se nám.
Mgr. Eva Učíková- učitelka
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ZŠ a MŠ Petrohrad
ve spolupráci s Obcí Petrohrad
zve širokou veřejnost na školní akci

čtvrtek 12. 5. 2016

zábavné odpoledne

 začínáme v 15.40 hod.
na nádvoří školy
 přijďte celé rodiny
 sportovní oblečení
 dobrou náladu s sebou
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zdravá výživa
sport
malování
tvoření z papíru
finanční gramotnost

Projektový den – Zdravé zoubky
Naše I. třída se zapojila do celorepublikového projektu,
který podporuje DM drogérie a to na téma Zdravé zoubky. Tomuto tématu
jsme se pilně věnovali téměř 2 dny. Interaktivně jsme poznávali ústní dutinu a
jednotlivé druhy zubů, prakticky osvojili zásady správného čištění chrupu.
V rámci českého jazyka jsme četli s porozuměním O dráčkovi, který se o svůj
chrup nevhodně staral. V pracovních a výtvarných činnostech jsme také
nezaháleli a vyrobili zdravé i zkažené zoubky, při čemž jsme využili různé
druhy materiálu. V neposlední řadě přišla na řadu dramatizace, kdy jsme si
vyzkoušeli roli zubaře a pacienta. Projektový den se vydařil nad očekávání.
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Informace obecního úřadu…….
Dne
26.4.2016
proběhla
schůzka
jednatele
firmy
Petrohradská,společnost s.r.o. pana Ing. Petra Čapka a starostky Obce
Petrohrad, kde bylo předběžně dohodnuto, že po domluvě s ostatními
jednateli firmy dojde ke směně a finančnímu vyrovnání pouze jedné parcely a
to 380/6 v k.ú.Petrohrad.
Jedná se o tu příjezdovou ke hřišti TJ Sokol v Petrohradě.O tomto
kroku musí ještě jednat a svým usnesením schválit Zastupitelstvo Obce
Petrohrad na svém dalším zasedání.

Rekonstrukce veřejného osvětlení
Zastupitelstvo Obce Petrohrad rozhodlo na svém 18.řádném
zasedání dne 11.04.2016 o pokračování v rekonstrukci stávajícího veřejného
osvětlení. Další fáze rekonstrukce veřejného osvětlení bude navazovat na již
provedené práce ve stare části Petrohradu.
Zápach kanalizace v Černčicích
Problémy zápachu byly na jejich počátku řešeny
technickými opatřeními na čerpací stanici, kde byla upravena automatika
tak, aby byla minimalizována doba zdržení a nedocházelo k zahnívání
odpadní vody v jímkách. Toto opatření nebylo účinné, proto jsme přistoupili
k řešení odstranění zápachu pomocí dávkování chemikálií, které reagují se
sirovodíkem a jeho deriváty, tedy látkami, které jsou produktem hnilobných
procesů v odpadní vodě. Standardně se pro tyto účely používá síran železitý,
zejména z ekonomických důvodů. Z logistických důvodů je v lokalitě
Petrohradu používán dusičnan vápenatý, který je účinnější a neokyseluje tolik
vodu. Dávkování této chemikálie bylo zahájeno dne 4.6.2015. Dávkování je
prováděni z IBC kontejneru o objemu 1m3, umístěného v záchytné plastové
vaně, pomocí membránového dávkovacího čerpadla. Dávka dusičnanu
vápenatého byla nastavena podle štítkového výkonu čerpadla odpadní vody,
provoz dávkování je synchronizován s provozem čerpací stanice.
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Pro kontrolu účinností dávkování jsme si pronajali on-line
sondu, která detekuje koncentraci sirovodíku v šachtě, do které je zaústěn
výtlak.
V průběhu měsíce března došlo z nám neznámého
důvodu ke zvýšení koncentrace sirovodíku. Na systému jsme neidentifikovali
žádný zjevný problém, proto jsme se zástupcem společnosti Kemifloc, od které
máme zařízení na dávkování a která je dodavatelem chemikálie tuto
záležitost projednávali. Na základě tohoto jednání provedeny následující
kroky:
1. Technikem Kemifloku bude zkontrolován stav čerpadla, nastavení
dávky dusičnanu.
2. Bude vyměněn IBC kontejner za nový, nepoužitý, aby nemohlo dojít
k ucpání sítka na sání čerpadla.
3. V provozním deníku bude zavedena evidence nastavení čerpadla a
spotřeba dusičnanu.
4. V místech výskytu zápachu zapěnujeme odvětrávací poklopy a osadíme
dva biofiltry na šachty
Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Ing.Pavel Matuška
Ředitel oblastního závodu Most

Geologické práce
- R6,křižovatka I/27
Lubenec obchvat

(Petrohrad),

hranice

kraje-Lubenec-R6

Firma AZ Consult spol.s.r.o., oznamuje že v období květen 2016
až červen 2016 budou prováděny geologické práce v katastru obcí Petrohrad,
Černčice a Bílenec za účelem doplňujícího geotechnického průzkumu akce
“R6,křižovatka I/27 (Petrohrad),hranice kraje-Lubenec-R6 Lubenec obchvat”.
V lokalitě bude proveden průzkum formou vrtaných prací ( 83 vrtů do hloubky
3 – 25 m ). Mapa se zákresem vrtů je zveřejněna na internetové úřední desce
obce www.petrohrad-obec.cz .
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Lesní hospodářský plán
Zastupitelstvo Obce Petrohrad na svém 18.řádném zasedání dne
11.04.2016 rozhodlo o zpracovateli nového Lesního hospodářského plánu pro
období 2018 – 2027.
Obec Petrohrad jakožto vlastník lesních pozemků musí mít pro
hospodaření na těchto pozemcích zpracován lesní hospodářský plan. Plánem
jsou určeny jak pěstební práce ( výsadba nových porostů) tak i těžební práce
(probírky, prořezávky, těžba ).
Zpracovatelem se na základě poptávkového řízení a rozhodnutí
zastupitelstva obce stala firma EKOLES-PROJEKT s..r.o. z Jablonce nad Nisou.
Zpracování tohoto plánu potrvá přibližně jeden rok.

Audit v ZŠ a MŠ Petrohrad
Základní škola a Mateřská škola Petrohrad je příspěvková
organizace, kterou na základě zřizovací listiny zřídila Obec Petrohrad. Tato
organizace je financována z rozpočtu obce, tj. Celkový provoz organizace a
doplatek mezd zaměstnanců organizace, a ze státního rozpočtu, tj. Úhrada
mzdových nákladů zaměstnanců organizace.
Kontrolu hospodaření s finančními prostředky plynoucími z
rozpočtu obce provádí obec v samostatné působnosti, zpravidla kontrolu
provádí na základě usnesení zastupitelstva obce finanční a kontrolní výbor.
Kontrolu hospodaření s finančními prostředky ze státního rozpočtu provádí
školní inspekce.
Obec Petrohrad je dle zákona o účetnictví povinna nechat
provést kontrolu hospodaření obce auditorem, pro obec provádí tuto službu
Krajský úřad Ústeckého kraje. Při kontrole hospodaření obce za rok 2014 a
2015 byly shledány chyby v účtování příspěvkové organizace a na základě
tohoto byl výsledek kontroly hospodaření obce shledán s chybami a
nedostatky.
V návaznosti na výsledky kontrol hospodaření obce za rok 2014
a 2015 bylo rozhodnuto zastupitelstvem obce dne 11.04.2016 o provedení
auditu ve zřízené příspěvkové organizaci – Základní škola a Mateřská škola
Petrohrad. Kontrolu by měla provést firma, která byla vybrána na základě
zadaného poptávkového řízení.
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Z kroniky obce …

Útržky z historie domů v obci – 9. část
Pokračování útržků z historie domů v Petrohradě.

Číslo popisné 25 (zbořeno)
Jednalo se o dům pro zaměstnance panství.
Číslo popisné 26 (zbořeno)
Jednalo se o dům pro zaměstnance panství.
Číslo popisné 27
Obytný dům a krám v blízkosti návsi v Petrohradě, postaven roku 1770
Franzem Machem. Dům po válce patřil obci a byl darován po roce 1990
Vilému Willfahrtovi a jeho manželce. V současné době je v majetku Veroniky
Šarlejové, dcery zemřelé paní Willfahrtové.
Číslo popisné 28
Postaveno roku 1901. Byl zde největší selský statek v Petrohradě. Statek
patřil německé rodině Scheinerů. Po roce 1945 převzala rodina Václava
Velicha. Po připojení statku ke Státnímu statku Petrohrad byl statek až na
obytné stavení zbourán a na parcele byla postavena silnice od bývalé školy na
náves. Obytné stavení se postupně dostalo do vlastnictví rodiny Kilikových.
Číslo popisné 29 (zbořeno)
Menší přízemní dům stával na západní straně petrohradské návsi.
Býval v místech, kde je dnes tabule na níž se dávají plakáty a malý parčík. V
domě býval od roku 1926 poštovní úřad. Dům byl v majetku černínského
panství a po roce 1945 v majetku státu.
Číslo popisné 30
Obytná a hospodářská budova na severní straně návsi. Dům patřil
Franzi Herzogovi. Za první republiky v části domu bývala četnická stanice.
Dům v roce 1945 převzal obchodník Jan Špilar, který převzal i obchod v domě
čp.58. V roce 1948 mu byl obchod znárodněn a on se s rodinou odstěhoval do
Plzně. Dům přešel později do majetku státního statku a byl užíván jako bytový
dům. Po roce 1990 byl prodán do soukromých rukou a jeho majitelem je pan
Petr Sochor.
Číslo popisné 31
Obytná a hospodářská budova v sousedství čp. 30. patřila za 1.
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republiky Anně Günzelové. Po roce 1945 přešel do vlastnictví státního statku
a sloužil jako bytový dům pro zaměstnance statku. Později se dostal do
vlastnictví rodiny Josefa Kaila. Dnes je majetkem paní Zdeňky Kailové
Číslo popisné 32
Obytná a hospodářská budova jejíž areál přiléhá k čp.31. Majitelkou
domu byla za první republiky Marie Schweizerová. Po roce 1945 převzal dům
Lesní závod Petrohrad a užíval ho jako bytový dům. Po roce 1990 byl dům
prodán do soukromých rukou a dnes je ve vlastnictví Josefa a Gabriely
Klimešových a Marcela Majera.
Číslo popisné 33
Bývalý hostinec „U zeleného stromu“ . Již od dob Rakouska - Uherska zde
byl hostinec s kuželkářskou dráhou v zahradě. Objekt patřil černínskému
panství. V době po 2. světové válce převzal areál do vlastnictví stát a byl
využíván jako garáže a opravna pro dopravní prostředky Lesního závodu. V
části, kde bývávala hospoda, byla truhlářská dílna. Areál byl prodán po roce
1990 do soukromých rukou a dnes je ve vlastnictví Josefa a Gabriely
Klimešových a Marcela Majera.
Číslo popisné 34 (zbořeno)
Rodinný dům vlastnil německý občan Anton Triltsch. Po roce 1945 se
dům stal majetkem obce a pro špatný stav byl zbořen.
Číslo popisné 35
Obytná budova postavená v roce 1878 černínským panstvím. Po roce
1945 dům převzal Lesní závod Petrohrad. Bydleli v něm zaměstnanci závodu.
Dům byl později prodán do soukromých rukou. Dnes patří manželům Bořivoji
Ritterovi a Vlastě Ritterové..
Číslo popisné 36
Dům vlastnila za 1. republiky Walburga Wanitschková. Po odsunu
německého obyvatelstva ho převzal Lesní závod Petrohrad jako byt pro své
zaměstnance. Řadu let zde bydlela rodina Belušiakových. Po roce1990 se stal
vlastníkem domu František Jurča a ten dům prodal Janu Hauptsovi.
Číslo popisné 37
Postaveno panstvím Petrohrad jako dům pro dělníky. Po 2.světové válce
zde žila rodina Papírníkových. Karel Papírník byl v letech 1949 – 1950
předsedou MNV Petrohrad. V 70. letech 20. století dům patřil Anně Wipernové
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a byl neobydlený. Během doby koupila dům jako rekreační objekt rodina
hokejisty Vladimíra Machuldy. V držení paní Olgy Machuldové je dům dodnes.
Číslo popisné 38 (zbořeno)
Obydlí postavené černínským panstvím pro dělníky. Po roce 1945
převzal státní statek, dům nebyl udržován a byl zbořen.
Číslo popisné 39 (zbořeno)
Dům patříval Adolfu Wokounovi. Po válce byl dům opuštěn a zbořen.
Číslo popisné 40 (zbořeno)
Dům patřil za 1. republiky Albínu Zimmermannovi. Po válce nebyl
obydlen a byl zbořen.
Domy č.p. 34, 38, 39 a 40 stály v blízkosti domů č. p. 35 a 36 u
„náměstíčka“ pod hrází bývalého rybníčku na návsi. Dodnes je zde zachována
studna, která byla pro všechny domy kolem „náměstíčka“ zdrojem vody.
Číslo popisné 40 (nové přidělení)
Číslo bylo přiděleno v roce 1968 nově postavené prodejně Jednoty v nové
části Petrohradu. Prodejna byla postavena v letech 1967 a 1968 v akci Z u
křižovatky silnice č.6. Po roce 1990, kdy Jednota začala opouštět své vesnické
prodejny byla budova prodána do soukromých rukou, přeměněna na
restauraci a později zde rodina Klimešova zřídila pizzerii.
RNDr. Václav Špilar, kronikář obce
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Den Země
V sobotu 23. 04. 2016 se uskutečnila akce s názvem Den Země.
Jako každý rok, jsme uklízeli okolí naší vesnice. Bohužel jsme měli plné ruce
ale i pytle . Nás to neodradilo a při úklidu jsme stihli splnit přichystané
úkoly, protože jsme věděli, že na nás čeká zajisté nějaká odměna. Počasí nám
sice nepřálo i přesto mohu tvrdit, že se nám den líbil.
Ještě jednou děkuji účastníkům a dobrovolným hasičům za zázemí.
Mgr. Eva Učíková – spolek VEEV, z. s.
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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.
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Petrohradské
čarodějnice
Slet se koná dne 30.dubna 2016
Začátek za hřištěm TJ Sokol Petrohrad na rozcestí u křížku od 15.00
hod. do 16.00 hod.
Pro děti a rodiče je připravena zábavná stezka plná čarodějnických
dobrot a závěr na dětském hřišti na návsi v Petrohradě s opékáním
buřtů.
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Obec Petrohrad
Usnesení
ze 18.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 11. dubna 2016

01/18/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen starostkou, včetně
rozšíření bodu Organizační záležitosti (rozpočtová změna č. 3, oprava rozhlasů, oprava VO,
nákup stromků)

02/18/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění parcely p.č. 1311, p.č. 1307 a p.č.1312 v k.ú. Bílenec k
nájmu.

03/18/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje firmu EKOLES-PROJEKT s.r.o., Mládí 4024/15a, Jablonec nad
Nisou ke zhotovení Lesního hospodářského plánu za cenu dle nabídky

04/18/2106

Zastupitelstvo obce pověřuje firmu TRIGGA AUDIT – CZ, spol. s r.o., Malešická 19, Praha 3
zhotovením kontroly hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Petrohrad za rok 2015

05/18/2016

Zastupitelstvo obce pověřuje firmu SOVT Radio, s.r.o. Vodňany zhotovením kontroly rozhlasů
dle cenové nabídky

06/18/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje opravu veřejného osvětlení 2. část ve staré části Petrohradu
v částce do 105.000,- Kč

07/18/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2016, která je přílohou zápisu

08/18/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu č. 2016-633 mezi Obcí Petrohrad a firmou
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. na dodávku reprodukčního materiálu lesních dřevin

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

______________________________________________________
LUNARIA, měsíčník Obce Petrohrad
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