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Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 5,- Kč
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Informace z naší školy ….
Rozloučení se školním rokem
28. 6. 2018 se v ZŠ a MŠ Petrohrad uskutečnilo Rozloučení se školním rokem. Kvůli
deštivému počasí se v moře, pláž a přístav proměnila školní tělocvična.
Celý program zahájili Piráti z Karibiku v provedení 2. a 4. ročníku s Hrou na
kelímky a zpěvem písní Jdou po mně, jdou a Tři citronky.
1. a 3. třída kouzelně předvedla část pohádky o Zlatovlásce s nezapomenutelnou
rekvizitou, vozíkem Petrohradský ďábel. Poté zazpívala píseň Kolik je na světě věcí.
Děvčata z tanečního kroužku půvabně zatančila na několik písní, na hit Když
nemůžeš, tak přidej, vytvořila vlastní choreografii.
Děti z MŠ zazpívaly několik písní, Námořnickou doplnily cviky spouštějícími loď. Po
vyzvání se pohybově zapojili I rodiče a loď pro budoucí prvňáky byla spuštěna a
námořníci pasováni na kormidelníky. Kormidelníci čtvrťáci zazpívali píseň Hlídač
krav, čímž dali najevo smysl pro humor, nebo pro výběr povolání. Pasováním
čtvrťáků celý program vyvrcholil a hosté se přesunuli do Beach baru v jídelně, kde
ochutnali vlastnoručně vyrobené dobroty a speciality kuchařek ZŠ.
Za vydařené odpoledně děkujeme dětem a celému kolektivu ZŠ a MŠ, MAS Vladař a
paní Zeidlerové, rodině Pohlové, zaměstnancům Obce Petrohrad a především
rodičům za dokonalou stylizaci dětí do malých I větších námořníků, pirátů a
mořských víl.
Kateřina Boušková, učitelka MŠ

Stránka 2

Informace obecního úřadu ………..
Vandalismus, krádeže a nepořádek v obci
Se začátkem prázdnin dorazil do naší obce vandalismus. Vandalům se
neubránil nově opravený mostek přes potok, potažmo jeho zábradlí, umístěný
na cestě vedoucí od nádraží v Petrohradě k Psychiatrické léčebně p.o.. Na
zábradlí mostku si někdo dokazoval svoji sílu a tak jeho část skončila v potoce.
Díky všímavým občanům, kteří cestu využívají k procházkám, a poškození
nahlásili, mohlo dojít k včasné opravě zábradlí zaměstnanci obce.

Pokud pomineme ničení majetku obce, tento majetek je vlastně
všech trvale bydlících občanů v obci, tak ještě horší variantou ničení majetku
je krádež. V první polovině měsíce srpna došlo ke krádeži nových vrat na
hřbitově v Petrohradě, vzhledem ke stylu odstranění vrat nešlo o odcizení za
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účelem likvidace v kovošrotu, ale pro prodej dalšímu uživateli. Případ krádeže
vrat si převzala k vyšetření Policie ČR.
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Nepořádek v obci
Neustálým tématem v obci je nepořádek kolem kontejnerů
určených na separovaný (tříděný) odpad, který vzniká u všech tzv.hnízd tj. jak
v Petrohradě na návsi, tak proti obecnímu úřadu i v Černčicích. Úspěchem je
že už většina obyvatel obce ví, kam tyto odpady patří, jen je stále mnoho
občanů nedokáže samostatně roztřídit do jednotlivých nádob a tak tyto
odpady končí v okolí kontejnerů. Někteří občané si dokonce tyto barevné
kontejnery pletou i s popelnicí a ukládají do nich odpad komunální. Poté už
stačí, aby trochu zafoukalo, a z odpadů povalujících se kolem kontejnerů jsou
ozdoby na stromech a nepořádek na veřejném prostranství.
V obci a jejích částech jsou rozmístěny kontejnery na tříděný
odpad ve složení – plast, sklo, papír a textil. Všichni obyvatelé obce mají také
možnost třídit doma odpady a to prostřednictvím pytlů na separované
odpady, které jsou sváženy zaměstnanci obce a to vždy první středu v měsíci.
Do pytlů je možno třídit plast, tetrapaky a kov.
Aby toho všeho nebylo málo, mají občané obce možnost využít i
možnost likvidace bioodpadu – tráva, větvě, odpad ze zahrad, a to na sběrném
místě v Petrohradě a v Černčicích, kde jsou umístěny na tento odpad
velkoobjemové kontejnery.
V neposlední řadě je možno i bezproblémově zlikvidovat vysloužilé
elektrospotřebiče, a to od těch nejmenších např.radio,fén,mixér až po ty veliké
jako je lednice, mrazák, kamna, výpočetní technika apod., kdy postačí
domluva na obecním úřadě a zaměstnanci obce provedou odvoz této
elektroniky na sběrné místo odkud je pak tento odpad likvidován. Drobné
elektro lze umístit k popelnicím vždy první středu v měsíci i bez předchozí
domluvy , kdy probíhá svoz pytlů separovaného odpadu.
Probíhá i likvidace velkoobjemového odpadu a nebezpečného
odpadu. V obci je prováděna tato likvidace vždy dvakrát do roka a to na jaře a
na podzim. V letošním roce proběhne 27.10.2018. Velkoobjemovým odpadem
se rozumí veškerý nábytek, podlahové krytiny (koberec,lino apod.),
nebezpečným odpadem jsou zbytky barev, olejů, zářivky apod. podrobně jsou
tyto odpady uvedeny na letácích informujících o termínu svozu. Znamená to,
že v sobotu 27.10.2018 mají občané možnost uložit odpad do připravených
kontejnerů na velkoobjemový odpad a nedělat skládku v centru obce
s týdenním předstihem.
Když už jsme se dostali až na konec možností třídění odpadů nezbývá
než apelovat na všechny občany obce, aby svědomitě tyto možnosti využívali a
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pokud se stanou svědky nesprávného třídění odpadů, aby dotyčné, kteří tak
činí upozornili. Žijeme všichni v jedné vesnici a přejeme si a chceme, aby zde
byl pořádek a nežili jsme poblíž skládek. Třídění odpadů by mělo být zájmem
všech, čím více odpadů se vytřídí, tím méně by mělo být komunálního
směsného odpadu v popelnicích, čím méně vyvezeného tohoto odpadu tím by
měl klesat poplatek za odvoz odpadů pro občany. V obci je měřen objem
vyvezeného směsného komunálního odpadu dle používaných sběrných nádob
a frekvence jejich vývozů. Pokud je třídění odpadů důsledné nemusí být u
každé nemovitosti ta největší popelnice s nejčastějším vývozem.
Chodník proti obecnímu úřadu
Začátkem měsíce srpna zahájila í firma Martin Kubelka –
pozemní a zemní stavby, výstavbu nového chodníku proti obecnímu úřadu.
Na tuto investici obdržela obec dotaci od Ústeckého kraje ve výši 145.200,-Kč.
Blíží se konec prázdnin a dílo je už v závěrečné fázi, již nyní lze chodník
využívat, dodělává se svod povrchové vody. Nový chodník je stavbou, která má
chránit chodce a dopravu v obci udělat bezpečnější.
Na časté připomínky občanů, že došlo, k zúžení silnice
sdělujeme: Chodník je budován v souladu s projektem a stavebním povolením.
Před stavbou proběhlo geodetické zaměření, které chodník „umístilo“ do
zeleného pásu mimo silnici. Silnice tak zůstala nezúžena, v původní šíři.
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Nové místo pro trávení volného času v obci
Začátkem srpna 2018 byl umístěn nový betonový stůl na stolní tenis před
bytové domy v novém Petrohradě. Podnět i instalaci vzešel od obyvatel této
místní části, aby zde mohly trávit čas a volné chvíle nejen děti zde bydlící. Nyní
už stačí vzít pálky a míček a hurá do hry.

Opravy kulturních památek
V místní části Petrohrad a místní části Bílenec probíhají opravy
kulturních památek, tyto opravy by měly být dokončeny v průběhu měsíce
září, v tomto měsíci proběhne i slavnostní otevření zrestaurovaného interiéru
Kaple Všech svatých v Petrohradě, bližší informace naleznete na dalších
stránkách měsíčníku.
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Uzavření ordinace praktického lékaře
MUDr. Radim Šindelář, praktický lékař, oznamuje občanům obce, že
ve dnech 29.08.2018 – 31.08.2018 a 17.09.2018 – 21.09.2018 bude
ordinace ve zdravotním středisku Kryry uzavřena z důvodu čerpání dovolené.

Vítání nových občánků obce
V sobotu 21.07.2018 proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu
uvítání nového občánka obce. O hudební doprovod se postaraly sestry
Veronika a Tereza Janoušovy z Černčic. Malého Matouše Kantu přivítala
starostka obce, mamince byla předána květina a pro děťátko byl připraven
drobný dárek v podobě plyšového medvídka.
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Volební období 2014 – 2018
Blíží se konec volebního období současného zastupitelstva obce. Až se budete
rozmýšlet, co bude dál, nezapomeňte si připomenout vše, co se povedlo, s čím
jste byli spokojeni a co se nepovedlo a mohlo to být lepší.

Co se povedlo:
 oprava a rekonstrukce veřejného osvětlení – probíhala průběžně a byla
kryta z rozpočtu obce
 zateplení budovy školy – získali jsme dotaci 1,24 miliónu Kč
 vybudování altánu na zahradě školy pro všestranné využití – venkovní
učebna, obec získala dotaci ve výši 70 tis.Kč z fondu hejtmana kraje
 opraveny byly hřbitovní zdi v Petrohradě a v Černčicích (získána dotace
186 tis. Kč), v Bílenci nejsou zdi hřbitova majetkem obce, ale církve.
 bylo pokračováno v opravě výklenkové kaple v Bílenci – Statické
zajištění kaple(získána dotace 400 tis. Kč), štukatérské a
kamenosochařské práce ( získána další dotace 600 ti.Kč)
 opravena byla socha sv. Jana Nepomuckého na návsi v Petrohradě
(dotace 217 tis.Kč)
 oprava kaple Všech svatých (získaná dotace 700 tis.Kč)
 ve spolupráci Státního pozemkového úřadu a Obce Petrohrad proběhla
oprava cesty od zámku na nádraží, opravu hradil stát a opravená cesta
byla předána obci
 po dlouhém jednání a úsilí bylo dosaženo toho, že v obci zůstal poštovní
úřad i když musel být přestěhován, od 01.09.2017 funguje v obci
tzv.Pošta Partner
 mnohaleté řešení otázky Finklova rybníka bylo po řadě jednání
dovedeno do situace, že Povodí Ohře ustoupilo od požadavku prodeje
rybníku obci ( asi za 1,7 miliónu Kč)a nakonec souhlasilo s převodem
rybníka a okolních parcel obci Petrohrad zdarma, nyní se čeká na
potvrzení sjednané smlouvy vládou ČR
 je připravována úprava rybníčků za Bílencem a jejich uvedení do stavu
odpovídajícímu vodnímu zákonu, včetně možnosti sportovního
rybaření, náklady má hradit firma, která bude budovat dálnici D6.
 zpevněna byla cesta od silnice do Kryr k bývalému Novému mlýnu
(šrotovně) v Černčicích
 ve spolupráci s PL Petrohrad byl obnoven misijní kříž u hasičské
zbrojnice, pracuje se na náhradě oltáře v opravované kapli Všech
svatých a byla vybudována „Cesta českých svatých“ od zámku na Ovčín
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 vybudování nového chodníku proti obecnímu úřadu, získaná dotace od
Ústeckého kraje ve výši 145.200,-Kč
 zpracování nového lesního hospodářského plánu na období 2018-2027,
dotace na pořízení plánu bude poskytnuta Ústeckým krajem

akce v jednání:
 stavební parcely pro výstavbu nových rodinných domů ve staré části
Petrohradu – jedná se o finančně nákladnou akci, kdy bez vypsání
dotačních titulů není ve finančních možnostech obce provést zasíťování
těchto parcel
 Dům čp.8 v Černčicích – po přezkumu stavu a po projednání
v zastupitelstvu obce bylo rozhodnuto, že oprava této nemovitosti by
svou náročností byla nerentabilní a že dojde k demolici stavby,
v současné době je jednáno o vydání demoličního výměru.
 Oprava silnice Petrohrad – Stebno ( od hřbitova Petrohrad na hranice
katastru Stebno) – Ústecký kraj vypsal v polovině tohoto roku dotační
titul na opravu komunikací, obec žádost o dotaci podala. Investiční
náklady na tuto opravu činní cca 2,8 mil.Kč, tato investice bude
zahrnuta do rozpočtu obce pro rok 2019
 ukončení úpravy chodníku u bývalé pošty, který byl narušen při
kabelizaci elektrických rozvodů, oprava chodníku a komunikací
v Petrohradě.
 bylo s SVS dojednáno spolufinancování akce k odstranění zápachu z
kanalizace v nové části Petrohradu a v Černčicích, akce je zpomalena
dalšími požadavky SVS a.s., nyní probíhá úprava projektu
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Z kroniky obce ...

Významná výročí pro obec Petrohrad končící osmičkou
1358 – zřejmě nejstarší zápis o tom, že Petr z Janovic, zvaný Pešek, je
zakladatelem a spolu s Petrem z Vrtby majitelem hradu Petršpurk (Petersburg,
Petrohrad)
1378 - z tohoto roku je zachována písemná zmínka o Kunce (Kunigunda) vdově
po Bohunkovi jednom z majitelů hradu Šprimberg,který stával nad Bílencem.
1408 - Farář Jan si vyměnil svůj úřad s Litoborem farářem v Příbenicích. Jako
patron kostela je uváděn Jindřich ze Šprimberga.
1458 - Zemřel Jindřich ze Šprimberga a odkázal svůj majetek své sestře Kunhutě
a jejímu manželovi Janu Purkhardovi z Janovic, pánu na Petršpurku. Jan vedl
spor o část majetku po Jindřichovi, spor vyhrál, ale musel své příbuzné vyplatit.
Od té doby panství Šprimberg bylo už stále součástí panství Petršpurk.
1628 - Anna Sidonie, dcera Jaroslava Libštejnského z Kolowrat provdaná za
Clonna z Felzu podala stížnost na nízký odhad majetku svého otce a tím na své
poškození. Heřman Černín, který koupil zkonfiskovaný majetek Libštejnských ji
pak dodatečně vyplatil 6000 kop míšeňských zlatých.
1668 – majitel petršpurského panství Humprecht Černín zahájil stavbu
Černínského paláce v Praze v němž po vzniku Československa sídlilo ministerstvo
zahraničích věcí Československa a nyní ministerstvo zahraničních věcí České
republiky.
1808 – byla římskokatolická lokálie v Petrohradě povýšena na farnost. Do
farního obvodu spadaly obce Petršpurk, Chlumčany, Bílenec a Černčice.
Petršpurk ani Chlumčany a Černčice neměly svůj kostel. V Petršpurku se
bohoslužby konaly v kapli sv. Vavřince v zámku, která v roce 1808 získala statut
farního kostela.
1818 - byly zbořeny hradby kolem zámku. Vjezd do areálu zámku byl do té doby
branou v hradbě u domu čp.4, který stojí dosud. Zbytek hradeb, který nebyl
zbořen a je stále funkční je u cesty vedoucí z návsi ve staré části Petrohradu
jižním směrem do kopce (slepá ulice).
- panská cihelna v Bílenci byla dána do plného provozu. Podle regionálního
historika Ponfikla byla na svou dobu moderně vybavena.
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1838 – byla vybudována cesta z Petršpurku do Bílence přes les Bažantnice. Část
této cesty je dosud užívána. Téhož roku byl u zámku vybudován velký palmový
skleník, který byl zničen při požáru zámku v roce 1915.
1858 – byla zahájena v Chlumčanech stavba školní budovy. Budovu nechala
postavit hraběnka Josefina Černínová, rozená Paarová. Po sloučení obcí
Petršpurk a Chlumčany v roce 1895 převzala školní budovu nově vzniklá obec
zvaná Petersburg/Petrohrad. Škola byla německá.
1898– před zámeckou kaplí sv. Vavřince byla postavena socha sv. Wolfganga.
1908 – V Černčicích byla postavena škola. Byla to přízemní budova na místě, kde
dnes stojí budova ZŠ a MŠ Petrohrad. Vyučovací jazyk byl německý. Před rokem
1908 chodily černčické děti do školy v Petrohradě.
1918 – vznik Československa. Protože Bílenec, Petrohrad i Černčice byly v té době
osídleny především německy mluvícím obyvatelstvem, nebylo nadšení pro vznik
nového státu nijak veliké. Sympatie získali osobnosti, které po rozpadu Rakouska
– Uherska chtěli tzv. Sudety připojit k Rakousku nebo Německu.
- v Černčicích se ujímá majetku firmy Havlíček (cihelna a velká truhlárna) zeť
továrníka Havlíčka Cífka.
1928 - 1. září 1928 byla ve škole v Petrohradě zahájena výuka v jedné třídě s
českým vyučovacím jazykem. Třída byla v německé škole a byla expoziturou
české školy v Černčicích. Do třídy chodilo 20 dětí 1., 2. a 3. posupného ročníku.
Prvním českým učitelem v Petrohradě byl Alois Rak, který přišel ze Soběslavi.
- Jsou záznamy o prvních fotbalových zápasech v Černčicích, hrála proti sobě
mužstva německých a českých chlapců.
- v kostele v Bílenci bylo zavedeno elektrické osvětlení
1938 - 1. máje se v Podbořanech konala velká protihitlerovská manifestace
Čechů a německých antifašistů z obcí Podbořanska. Téhož dne se v Jesenici
konala německá manifestace z Podbořanska a Jesenicka. Zde se sešli ti, kteří
sympatizovali s politikou Hitlera. Hlavním řečníkem v Jesenici byl poslanec
Henleinovy strany Hacker z Černčic.
- během částečné mobilizace československé armády v květnu 1938 byli v
Černčicích zatčeni a uvězněni v Krušovicích představitelé Henleinovy strany z
Černčic Eduard Hacker a Fritz Semm.
1948 - zámek v Petrohradě byl ministerstvem školství a osvěty do užívání
Státního statku Petrohrad.
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Události kolem února 1948 proběhly v Petrohradě celkem klidně. V noci sice
chodily po vsi hlídky komunistů, ale k žádným větším problémům nedošlo.
1958 - Byla zahájena příprava stavby přeložky silnice č.6 . Přeložka byla pak
postavena od Bílence až k petrohradské cihelně a její křížení se železniční trať
Plzeň – Žatec je mimoúrovňové. „Stará silnice“ v tomto úseku je dosud využívána
jako místní komunikace.
Dokončení v dalším čísle.

RNDr. Václav Špilar

Památná lípa
V roce 1968, tedy před 50. lety, oslavovalo Československo 50. let od svého
vzniku. V rámci oslav bylo centrálními orgány státu rozhodnuto vysadit v obcích
lípy, které budou připomínat dalším generacím historické datum 28. října 1918.
V Petrohradě se rada místního národního výboru usnesla dne 10. října 1968
(tedy zhruba dva a půl měsíce po obsazení Československa vojsky Varšavské
smlouvy) vysadit pamětní lípu na viditelné místo k silnici Praha – Karlovy Vary.
V usnesení se doslova praví „ Rada MNV souhlasí s tím, že bude u příležitosti
oslav slavnostní schůze společně s vesnickou organizací KSČ. Dále pak se Rada
MNV usnáší zabezpečit výsadbu pamětního stromu k 50. výročí samostatnosti
státu. Výsadba bude provedena na prostranství před novou prodejnou u hlavní
silnice Karlovy Vary – Praha. Pamětním stromem bude lípa, kterou zajistí Lesní
závod Petrohrad“. (Novou prodejnou se myslí budova, v níž je dnes pizzerie).
Kousek od lípy byl, jako v řadě okolních obcí, postaven kovový „květ svobody“ v
barvách státní trikolory, ten byl ale později odstraněn.
Lípa tam stojí a roste již 50 let a věřme, že tam bude připomínat vznik
Československa ještě desítky nebo i stovky let.
Pro mladší generace: V Bílenci a v Černčicích lípy vysazeny nebyly, protože od
roku 1960 byly obě obce již součástí obce Petrohrad.
V. Špilar
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Spolek VEEV z.s. …….
Fotbalový turnaj
Dne 28. 07. 2018 proběhl v Petrohradě Fotbalový turnaj. I přes obrovské teplo se sešlo
bezmála 80 namotivovaných hráčů. Jako minulý rok se při turnaji vybíralo na onkologicky
nemocnou Lynettku. Vybralo se krásných 12 000 Kč v rámci dobrovolného vstupu a
zakoupením kotlíkových dobrot.
Možná i díky vysokým teplotám se turnaj neobešel bez červených karet. Hráči prahli po
vítězství tolik, že někteří neustáli své emoce. I přes drobné a zbytečné strkanice turnaj
dopadl nad naše očekávání. Diváci mohli shlédnout jako každý rok vynikající zápasy,
ochutnat kotlíkové specialitky, dát si vychlazené pivečko a točenou limonádu.
A jak turnaj vůbec dopadl? Své prvenství obhájilo mužstvo SPARTAK LUBENEC. Druhé
místo obsadili kamarádi z Loun ( Allstars Louny) a na třetím místě se umístilo BEER
Kladno. V letošním roce jsme vyhlašovali nejlepšího střelce a nejstaršího hráče turnaje.
Střelcem turnaje se stal Pavel Vinš, který hrál za mužstvo ALLstars Louny. Pavel je však
rodák z Petrohradu a o to víc nás výsledek potěšil. Nejstarším hráčem turnaje byl vyhlášen
ze samého mužstva pan Pavel Hendrych.
Za celý spolek VEEV bych velmi ráda poděkovala těm, kteří se aktivně zapojili do
organizace a příprav, především panu Martinovi Zelenkovi, Lukáši Halámkovi, Radimovi
Worzischkovi, Martinovi Domabylovi, kotlíkářům, obci Petrohrad za finanční přispění a
zapůjčení lavic, Jabubovi Kulíškovi za odvoz branek.
Pozn. Více fotografií z celého turnaje naleznete na našich stránkách: veev.webnode.cz
Za spolek VEEV, z.s. – PhDr. Eva Učíková

Konečné umístění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

místo – SPARTAK Lubenec
místo – Allstars Louny
místo – BEER Team Kladno
místo – Legendy Petrohrad
místo – Trafic Kladno
místo – Plzeňáci
místo – Vyhaslé hvězdy Petrohrad
místo – Roma team Mutějovice
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SPARTAK Lubenec

Allstars Louny

Beer Team Kladno
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Příměstský tábor I.turnus 16-20.7.2018.
Léto je v plném proudu, a my máme úspěšně za sebou další příměstský tábor v
Petrohradě. Celý týden byl pro děti připraven bohatý a zajímavý program
díky podpořenému projektu z programu Ústeckého kraje – Podpora mládeže
2018. a finanční podpory Obce Petrohrad. Hned v pondělí jsme navštívili
svíčkárnu a čokoládovnu v Praze, kde si děti vyrobily svíčky, sůl do koupele,
gelová mýdla, čokoládu. V průběhu dne měly možnost navštívit i mini farmu,
která byla součástí areálu. Ve středu byl pro ně připraven neméně zajímavý
výlet do Března u Postoloprt, kde si během krásného slunečného dne mohly
vyzkoušet umlít mouku, z ní vyrobit těsto a upéct si placky na ohni, také
vyráběly a opracovávaly kamínky, ze kterých si vyráběly přívěsky. Čtvrteční
den byl ve znamení navštívit a navázat přátelské vztahy s místní organizací
PL Petrohrad. Zde se nás ujal pan Pavel Kadlec se svou partou. Dětem se s
ochotou a trpělivostí věnovali. Představili nám práci s keramikou a FIMO
hmotou. A jelikož jsme tento den nepospíchali, strávili jsme i příjemné chvíle
na nádvoří objektu. Čtvrteční den měly možnost děti přespat v místní škole a
toho také každý využil. Volné dny jsme s dětmi trávili převážně na školní
zahradě. Hrálo se na pískovišti, sportovalo, jedlo, hodně pilo a užívalo se
pohody. V pátek jsme pro všechny připravili vodní bitvu s balónky, což
nesmírně potěšilo rodiče, které si své ratolesti odváželi mokré. Myslím, že
mohu za všechny tvrdit, že příměstský tábor si děti užily, protože my i přes
menší vyčerpanost nad míru. Už teď se těšíme na srpnový turnus, kde nás čeká
například výlet za hasiči do Karlových Varů, moderovaný program bubnování
nebo chemická shou.
Více fotografií naleznete na stránkách spolku: veev.webnode.cz
Za spolek VEEV – PhDr. Eva Učíková
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II. turnus příměstského tábora v Petrohradě

V termínu od 06. 08. – 10. 08. 2018 jsme opět uskutečnili II turnus
příměstského tábora v Petrohradě. Základnou se nám stala opět místní ZŠ a
MŠ Petrohrad, sice jsme měli trochu bojové podmínky, jelikož nám tam
malovali a pokládali lino, ale byli jsme rádi za tuto možnost. Účast byla
opravdu hojná. V pondělí jsme přivítali 35 dětí ve věku 3 – 14 let a vyrazili na
výlet do Karlových Varů. Zde jsme navštívili svět záchranářů, kteří měli pro
naše děti připravený nádherný a poučný program. V úterý nás navštívil
kamarád z Prahy, který pro nás přichystal terapii s bubny. Přijeli si s námi
zabubnovat i přátelé z PL Petrohrad. Středeční den se nesl v duchu pokusů.
Děti si mohly vyrobit jejich oblíbený sliz, modelínu či chrlící příšeru. Nejvíce
však přivítaly pobyt v chladném lese, kde opět stavěly příbytky pro skřítky.
Čtvrteční den jsme opět čekali zajímavou návštěvu. Měli jsme možnost
shlédnout profesionální chemickou shou. Bohužel, díky teplému počasí se
některé pokusy nezdařily. Na závěr jsme si vyrobili barevné gely, ze kterých
měly děti ohromnou radost. Celý týden nás doprovázelo extrémně teplé
počasí, proto jsme dětem umožnili celodenní vodní hrátky. Za odpolední
svačinky děkujeme obětavé paní Hečkové, za velké obědové porce panu
Halámkovi a jeho skvělým kuchařkám. Musím konstatovat, že díky velké
finanční podpoře z projektu Podpora mládeže 2018 z Ústeckého kraje jsme
mohli dětem zpříjemnit oba turnusy nevšedními zážitky. Doufám, že byly
všechny děti spokojené a příští rok se na všechny těšíme.
Více fotografií naleznete na stránkách veev.webnode.cz
Za spolek VEEV, z.s. – PhDr. Eva Učíková
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PETROHRAD A OKOLÍ NOVÝMA OČIMA
Podívejte se na Petrohradsko pohledem botanika a archeologa - i tak by mohl
znít titulek pozvánky na dvě výjimečné exkurze, které v září proběhnou
okolím Petrohradu. Už od letošního jara probíhají na Podbořansku exkurze,
které organizuje projekt Místa zblízka. Po Buškovicích a Nepomyšli
organizátoři zaostřili na Petrohrad a tak se můžete 1. září a 29. září přidat na
exkurze s archeologem Vojtou Peksou a botanikem Albertem Šturmou. V
sobotu 1. září v 10 hodin začíná u kostela Narození Panny Marie v Kryrech
cyklovýlet s názvem Krajinou Podvinického potoka. Od kostela se pojede dál
kolem Podvinického potoka do malebné vesničky Bílenec a pak přes hrad
Šprymberk k pravěkému hradišti Vlčí hora. "Na své si přijdou milovníci
přírody i historie. Šestnácti kilometrová trasa tam i zpět není náročná a
zvládnou ji i netrénovaní cyklisté. Zpátky pojedeme přes Březnici zase do
Kryr," říká organizátorka Edita Langpaulová. Poslední zářijová sobota bude
opět patřit Petrohradsku. Sraz je ve 13 hodin u bývalého pivovaru, pěší túra
pokračuje k zámku a přes smírčí kříž na hrad. "Řekneme se něco k přírodní
památce Háj Petra Bezruče a pokračujeme dál žulovým údolím kolem potoka
zpět do Petrohradu," přibližuje program organizátorka. Botanik Albert
Šturma v místní krajině našel zalíbení, ovšem trápí ho přemnožený bolševník.
O i téhle invazivní rostlině bude řeč. Dozvíte se něco o jejích vlastnostech a o
tom, jak s ní účinně bojovat.
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Obec Petrohrad

Usnesení
z 41.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 16.července 2018
01/41/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření bodu
2. Prodej pozemků a bodu 7.Organizační záležitosti

02/41/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění části parcely č. 933/3 v k.ú. Bílenec
k prodeji. Kupující zajistí na své náklady oddělující geometrický plán, kdy
při jeho zhotovení bude přítomen zástupce obce, veškeré související
náklady s prodejem nemovitosti hradí kupující.
Zastupitelstvo obce neschvaluje uvolnění části parcely č. 928/1 v k.ú.
Bílenec k prodeji

03/41/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění parcely č. 300/5 v k.ú. Bílenec
k prodeji. Veškeré související náklady s prodejem nemovitosti hradí
kupující.

04/41/2018

Zastupitelstvo obce neschvaluje uvolnění parcely č. 627/10 v k.ú.
Černčice u Petrohradu k prodeji.

05/41/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje udělení souhlasu s realizací
kompenzačních opatření v trase D6

06/41/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí
Petrohrad a firmou Pozemní a vodní stavby – Martin Kubelka na akci –
Chodník proti OÚ v maximální ceně 370.281,69Kč.
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07/41/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě s firmou
Alnio Group s.r.o.

08/41/2018

Zastupitelstvo obce neschvaluje prezentaci obce v knize Ústecký kraj –
Kultura bez hranic

09/41/2018

Zastupitelstvo obce neschvaluje nabídku firmy DARUMA spol. s r.o.

10/41/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.7/2018, které je
přílohou zápisu č. 2

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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Kontakty: tel./fax : 415 219 020 e-mail: obec.petrohrad@iol.cz
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