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Informace z naší školy ….
Výlet MŠ Petrohrad nejen za zvířátky
Dne 30.5.2019 se děti z petrohradské školky spolu s pedagogickým dozorem
vydaly na výlet do chomutovského ZOOparku. Děti pracují s celoročním
plánem „Jede vláčkem lvíček Rex“, virtuálně cestují po zajímavých místech
naší krásné země. Odměnou za roční putování se stal výlet opravdovým
vlakem, který byl pro některé děti premiérou.
Samotný počátek výletu začal dobrodružně. Na trase do Žatce probíhala
výluka vlakové dopravy, proto si děti cestu zpestřily jízdou v červeném
autobusu a první svačinkou. Z hlavního nádraží v Žatci jsme uháněli
mašinkou. Mladší děti zaujalo houkání vlaku, starší virtuální mapa s trasou
jízdy. Bezkonkurenčně největší „bombou“ byl průjezd tunelem.
Z nádraží Chomutov město začala naše pěší trasa. Za zpěvu oblíbených písní
jsme došli ke vstupu do ZOOparku. Společně jsme si zopakovali pravidla a
vstoupili do očekávané říše zvířat.
Po počátečním seznámení s nejbližším okolím se děti seběhly ke skluzavce
s lezeckými stěnami, kterou chvíli okupovaly. A hurá, čtyřicetiminutová cesta
Safari expresem s komentovanou prohlídkou. Viděli jsme sovy, výběhy poníků,
medvědů a mývalů. Dostali se na dohled velbloudů, vodních buvolů, sobů
polárních i evropských. V oboře Eurosafari děti z bezprostřední blízkosti
pozorovaly buvoly, zubry, koně Převalského. Ve skanzenu Stará Ves se objevila
roubenka, větrný mlýn a kaplička. Třistaletým kaštanovým sadem jsme se
vrátili zpět na zastávku. A co dál? Děti plné energie vystoupaly kopec a
odměnou jim bylo krmení oslíků a další svačinka. A cesta pokračovala dál.
Děti zhlédly plameňáky, tuleně, kachny a další hřiště, které si musely
vyzkoušet a naobědvat se. Naše putování bylo téměř završeno cestou po
visutém žebříku za opicemi Makak. Sladkou odměnou byl nanuk, několik
posledních sklouznutí a prohlídka nočního světa zvířat v čele s jezevcem. Na
úplný závěr děti zamávaly veverce, užovkám a rybkám.
Zpáteční cesta na vlak byla o poznání pomalejší, ale děti prokázaly svou
šikovnost ve správné orientaci v prostoru. Chvilku čekání jsme si zpestřili
zhodnocením výletu, který se po všech stránkách vydařil. Cestou domů děti
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odpočívaly, dojídaly poslední zásoby a těšily se na odpočinek a vyprávění o
nevšedních zážitcích rodičům.
Slunečný výlet naší školky dopadl na „jedničku s hvězdičkou“, děti byly
úžasné a odměnou pro nás byly jejich rozesmáté tváře a zářivé pohledy.
Těšíme se na další putování s našimi „školkáčky“.

Kateřina Boušková, učitelka MŠ
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Školní výlet do Klášterce nad Ohří
V úterý 18. Června bylo krásné počasí, svítilo sluníčko a někdo by si řekl,
že nejlépe bude u vody, ale já vás přesvědčím o tom, že bylo krásně i na
školním výletě. Děti z petrohradské školy hned ráno odjely autobusem na výlet
do Pohádkové země Vítězslavy Klimtové na zámek v Klášterci nad Ohří. Cesta
nám rychle utekla a po příjezdu do zámeckého parku se ozval u všech dětí
obrovský hlad, posilnili jsme se vydatnou svačinou a pitím a už nás vítal
pohádkový skřítek, který nás provázel po zámeckém okruhu. První zastavení
bylo ve vyhlídkové věži, kde vládnou skřítkové a víly na téma „Bylo, nebylo“.
Viděli jsme keramické figurky Věry Štefánkové, které znázorňují postavy
z legend a pověstí severozápadních Čech. Všem kraluje víla Egerie, dobrý duch
tohoto kraje a každých pět set let vystupuje z hladiny řeky Ohře, aby zdejšímu
krásnému kraji požehnala a dobře se tu žilo. Z úplného vrcholu věže byl
krásný výhled na řeku Ohři, Krušné hory, zříceniny a lesy. Potom jsme
v podzemí zámku navštívili výstavu keramických figurek Stanislava Hlaváče
s názvem „Skřítkové paní Klimtové“, tady jsme se hodně pobavili, viděli jsme
Skřítčí vodní mlýn, dráčka Dobráčka, skřítka Chůvičku a Schovávače,
Postelníčka snového a další. Poslední zastávka byla na výstavě historických i
současných loutek rodiny Kopeckých. Děti hádaly názvy pohádek, což pro ně
nebyl vůbec těžký úkol – např. Zlatovláska, Popelka, Princ Bajaja a další. Na
zámku nás také čekalo hudební divadlo „Hnedle vedle“ a pod vedením klauna
Toma jsme shlédli pohádku „Šípková Růženka“, ve které si zahrály i některé
naše děti. Pohádková klauniáda byla plná známých písniček, legrace a
vtipných scén a tak rozpohybovala všechny přítomné děti. Po menším
občerstvení v zámecké cukrárně jsme odjeli k největšímu českému výrobci
porcelánu Thun 1794 a.s. na expozici „Holky z porcelánu“. Exkurze začala
v recepci přes firemní vzorkovnu až do výrobního procesu porcelánu. Pro děti
zde byla připravena „Porcelánová školička“, kde si vyzkoušely práci
dekoratérů porcelánu, samy si ozdobily hrneček, talířek či misku a výrobek po
vypálení dostanou domů.
A tak vidíte, že i den plný sluníčka se dá strávit zajímavým, poučným ale i
legračním způsobem. Výlet se nám všem moc líbil, plní zážitků a dojmů jsme
se vraceli zpátky do Petrohradu. Cesta domů nám uběhla ještě rychleji,
protože nás jí většina prospala. A teď už se jenom budeme těšit, až nám do
školy přivezou naše keramické výrobky.
Školní výlet byl financován z projektu OPVVV „Chceme se společně zlepšovat
II“, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008850
Věra Sokolová
vychovatelka ŠD
Poznámka: další fotografie si prohlédněte na www.zsmspetrohrad.cz
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Informace obecního úřadu ………..
Kompostéry
Zájemci o kompostéry, kteří si jej doposud nevyzvedli mohou tak učinit v
pracovní době obecního úřadu ( Po a St 7,00h.-17,00h., Út+Čt+Pá 7,00h. –
14,30h.), kde jim bude kompostér vydán po podpisu Smlouvy o výpůjčce.
Kompostéry jsou k dispozici i zájemcům, kteří nevyplňovali anketu.

Knihovna Obce Petrohrad
Oznamujeme občanům, že v době letních prázdnin tj. od 01.07.2019 do
31.08.2019 si budou moci zapůjčit knihu v obecní knihovně kdykoli v pracovní
době obecního úřadu tj. Po+St – 7,00h.-17,00h., Út+Čt+Pá – 7,00h – 14,30h.

Oprava komunikace – silnice I/6 – Černčice – Ležky
Krajský úřad Ústeckého kraje vydal veřejnou vyhlášku – Opatření obecné
povahy ohledně stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
v souvislosti se stavbou “Oprava komunikace I/6 Černčice – Ležky v km 67,635
– 69,935 a 71,535 – 72,875”. Oprava bude probíhat v termínu od 08.07.2019
do 25.08.2019, znamená to, že v uvedeném termínu a úseku bude komunikace
průjezdná pouze jedním pruhem.
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Distribuce novin 5+2
V průběhu 2.pololetí 2019 proběhne další rozsáhlá obměna
distribuční sítě týdeníku 5plus2 , která se dotkne i distribučního místa v Obci
Petrohrad. V rámci této obměny nebude týdeník 5plus2 v obci nadále
distribuován.

Uzavření ordinace praktického lékaře
MUDr.Radim Šindelář, praktický lékař, oznamuje, že v době od 01.07.2019
do 14.07.2019 bude ordinace ve zdravotním středisku Kryry uzavřena z
důvodu čerpání dovolené. Pacienti se mohou obracet na MUDr.Petra Ráliše,
který má své ordinace ve městě Podbořany (Po – 7,30 – 11h., Út – 8 – 11,h., St
– 13 – 15h, Čt – 7,30 – 11h, Pá – 13 – 15h. ) a obci Lubenec ( Po – 13-16h., Út –
13-16h., St – 7 -11h., Čt – zavřeno, Pá – 7 -11h. ). V případě žádosti o předpis
léků je nutno vzít s sebou obal užívaných léků s přesným dávkováním.
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Přerušení dodávky elektrické energie – ČERNČICE
Společnost ČEZ Distribuce a.s., oznamuje občanům, že dne 17.07.2019
v čase od 07,30hod. do 15,00 hod. dojde k přerušení dodávky elektrické
energie v Obci Petrohrad místní části Černčice u níže uvedených nemovitostí:
Nemovitosti s čísly popisnými: 10 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 2
29 , 3 , 30 , 33 , 36 , 40 , 42 , 48 , 49 , 53 , 56 , 57 , 58 , 59 , 6 , 63 64
65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 7 , 70 , 71 , 72 , 8 , parc.č. 107 , parc.č. 510/1
parc.č. 52

Svoz nebezpečného odpadu – TAKTO NE !!!
V sobotu 01.06.2019 proběhl v našich obcích Petrohrad – Černčice – Bílenec
svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu. Že bude tento svoz
proveden si museli všimnout nejen občané naší obce, ale i lidé projíždějící naší
obcí. Pohled na sběrné místo nebyl zrovna takový, že by jsme se s ním mohli
pyšnit a být hrdi na jinak vždy uklizenou a upravenou obec. Někteří naši
spoluobčané tento svozový den pojali jako šanci k vyklizení všemožného
„nepořádku“. Mezi odloženými věcmi se nacházelo nejen oblečení, které je
mimo jiné možno odložit do kontejneru na textil, ale i stavební suť, usušené
pečivo, pneumatiky apod.
Pro upřesnění účelu tohoto svozu tedy uvádíme, že tento svoz je Obcí
Petrohrad ve spolupráci se svozovou firmou Marius Pedersen a.s. zajišťován
vždy dvakrát do roka ( jaro a podzim ). Účelem těchto svozů je dát možnost
obyvatelům obce zlikvidovat nebezpečný odpad ( zbytky barev, látek od barev
apod., zářivek, olejů, olejových filtrů apod.), dále pak velkoobjemový odpad
jako je nábytek či koberce a v neposlední řadě i elektroodpad. Svoz
nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu není určen pro osoby
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podnikající a právnické osoby, tyto jsou povinny si zajistit likvidaci odpadů
samostatně.
Na likvidaci elektroodpadu je možno se domluvit i průběžně během celého
roku, kdy je tento odpad soustředěn na sběrovém místě u kontejneru
v Petrohradě. Pokud některý z občanů nemá možnost větší elektro samostatně
na místo dopravit, může se na odvozu domluvit s pracovníky obce. Při
pravidelných svozech tříděného odpadu, který provádí zaměstnanci obce, je
možno zlikvidovat i drobné elektrospotřebiče ( vysavač, mixér, fén, varná
konvice apod.).
Co se týče pneumatik, tak jejich likvidaci si zajišťuje konečný spotřebitel tj.
majitel vozu, v naší oblasti je možno bezúplatně předat k likvidaci pneumatiky
například v Pneuservisu Helus v Podbořanech, Auto – pneu Karel Zerner
Podbořany.
Je na každém z nás jak se k tzv. veřejným prostranství v obci bude chovat, tyto
plochy reprezentují celou obec. Pokud je budeme znečišťovat, tak se tu nebude
líbit nám ani našim potomkům. Obec se prostřednictvím svých zaměstnanců
neustále snaží veřejná prostranství udržovat v čistotě, posekané, upravené a
opravené. Investuje nemalé finanční prostředky do údržby a oprav obce tak,
aby byly zachovány i pro další generace.
Nekažme si místo, kde žijeme!!!!
Takto velkoobjemový a nebezpečný odpad opravu nemá vypadat!!!!
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Z kroniky obce …
Zásobování obce pitnou vodou
(historický pohled)
pokračování z minulého čísla

V roce 1981 došlo k reorganizaci státní zprávy a některé obce byly vybrány
jako tzv. střediskové a ve zbývajících obcích byly zrušeny místní národní
výbory a obce byly organizačně připojeny ke střediskovým obcím. Jednou ze
střediskových obcí byly ustanoveny Kryry a k nim byly připojeny dosud
samostatné obce Stebno, Petrohrad ( i se svými částmi Černčice a Bílenec),
Strojetice a Běsno. V červnu 1981 byly nové volby a byl zvolen střediskový
Místní národní výbor Kryry. Petrohrad v něm měl 14 poslanců. Předsedou
střediskového MNV Kryry byl zvolen Miloslav Knop z Kryr, místopředsedou se
stal Jiří Sailer ze Stebna a tajemníkem MNV byl zvolen Miroslav Vrána z
Petrohradu – Černčic. Organizace života v Petrohradě se tak přenesla do Kryr.
Po roce 1960, kdy bylo vytvořeno nové uspořádání Československa a
nově vzniklé kraje a okresy se zorientovaly ve svých rajonech, bylo započato se
zvelebováním a zabezpečováním jednotlivých nových územních celků. Jedním
z úkolů bylo i zabezpečení pitné vody pro celá území okresů. V letech 1965 –
1968 vybudoval stát na řece Střele u Žlutic tzv. akumulační vodní nádrž, která
měla v budoucnu zásobovat kvalitní pitnou vodou mimo jiné i Žatecko a
Podbořansko v okrese Louny.
V rámci tohoto nového systému plánování a rozvoje bylo později mimo
jiné také rozhodnuto, že Petrohrad a Černčice budou připojeny na jeden z
přivaděčů vody ze žlutického vodovodu. S Bílencem nebylo v tomto rozhodnutí
počítáno.
Roku 1987 byla pak zahájena výstavba přivaděče, který měl do
Petrohradu a Černčic vodu dodávat. Prioritou bylo napojit nejdříve novou část
Petrohradu a Černčice. Větev přivaděče byla budována od vodojemu, který je u
křižovatky odbočky na Malměřice a Blatno se silnicí č. I/6.
Stavba pokračovala r. 1989 výstavbou vodovodního řadu od železniční trati
podél bývalé silnice č.6 směrem k budově dnešního obecního úřadu a dále
směrem na Černčice podél silnice z Petrohrad – Černčice. V roce 1988 bylo
rozhodnuto, že vodovodní řad do starého Petrohradu povede od průrazu pod
železniční tratí přes pole směrem k nádraží a pak parkem přes Podvinecký
potok až k zámku. Stavba byla ukončena v roce 1990. V roce 1991 pak
pokračovala stavba vodovodu (přípojky k jednotlivým domům) v nové části
Petrohradu a v Černčicích.
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V Černčicích a domech nové části Petrohradu, které jsou mezi silnicí č.
I/6 a Černčicemi, se zároveň buduje kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny v
čistírně odpadních vod u černčického hřbitova, kterou postavil již dříve Státní
statek Lubenec jako součást výstavby montovaných rodinných domků a
dvojdomků typu „okál“ pro své zaměstnance. Kanalizace v Černčicích byla
vybudována celá na gravitačním principu.
Koncem února roku 1990 se na základě přání většiny občanů
Petrohrad, Černčice a Bílenec oddělily od střediskové obce Kryry a byla
obnovena samostatná obec Petrohrad v rozsahu jaký měla do připojení ke
Kryrům v roce 1981. Stavba vodovodu v Černčicích doběhla ještě podle
dřívějších plánů a byla dokončena v roce 1992. Ve stejném roce byla ukončena
i stavba kanalizace v Černčicích.
Pokračování stavby ve staré části Petrohradu bylo zatím odloženo,
protože se měnily právní předpisy v nově vznikajícím státě, který měnil
několikrát i svůj název. Nestabilita se projevila i řízení naší obce. Ve volbách
roku 1994 byl zvolen starostou Václav Vacek. Složení zastupitelstva vyšlé z
voleb však nebylo šťastné. Z řady schůzí zastupitelstva nebyla přijata usnesení
a třenice končily tím, že koncem října 1995 došlo k rozpadu zastupitelstva
obce a musely být ministerstvem vnitra vypsány nové volby. Nové
zastupitelstvo vzešlé z mimořádných voleb v únoru roku 1996 pod vedením
starosty ing. Jiřího Motejzíka a zástupce starosty Ladislava Henlína
stabilizovalo situaci a mimo jiné vytvořilo i podmínky pro pokračování
výstavby vodovodu v Petrohradě. V 1997 pokračovala stavba vodovodních
přípojek, a to ve staré části Petrohradu v ulicích kolem pošty a podél silnice k
zámku.
V roce 1998 byly připojeny na vodovodní řad bytové domy u nádraží a
několik rodinných domů podél silnice k nádraží. V témže roce byly v listopadu
řádné volby a novým starostou obce byl zvolen Jan Ritter. Pod jeho vedením
pokračovaly další práce na budování přípojek. V roce 2000 byly připojeny na
vodovod domy v nové části Petrohradu od budovy obecního úřadu podél
bývalé silnice č. 6 směrem k Bílenci a ve staré části Petrohradu v části domů
východně od návsi.
V roce 2000 se podařilo otevřít i jednání o připojení Bílence na žlutický
vodovod.
(pokračování v dalším čísle)
RNDr. Václav Špilar, kronikář
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Uskutečněné akce spolky…..

Pojďme spolu na puťák
Tak jako minulý rok, jsme se vydali s dětmi na menší turistický pochod. V
sobotu ráno nám přivezli rodiče své ratolesti na vlakové nádraží do Blatna a
my se s třicítkou dětí vydali do nedaleké Žihle, odkud jsme se pěšky vydali na
Chvojkovský mlýn. Sice mírně znaveni, ale všichni jsme došli do cíle. Počasí
nám celý víkend nepřálo, ale my jsme si to všichni patřičně užili. Pro děti byla
připravena poznávací trasa s hledáním pokladu, sportování, stolní hry,
klouzání mezi chatkami a párty v chatkách. Každý si noc bez rodičů užil po
svém. Děti spokojené, nevyspané, ale šťastné jsme v neděli předali rodičům s
pocitem, že příští rok nás čeká další puťák s fajn dětmi.
Za spolek VEEV, z.s. PhDr. Eva Učíková
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Vítání prázdnin 2019
V neděli 16.06.2019 se na fotbalovém hřišti uskutečnil sportovní den, který pořádal
TJ Sokol Petrohrad za finanční podpory Obce Petrohrad. Na hřišti bylo připraveno
několik stanovišť, na kterých děti musely plnit sportovní disciplíny zaměřené na
jejich všestrannost (kuželky, střelba ze vzduchovky, skok v pytli atd. ) po každém
splnění disciplíny děti dostaly odměnu a po splnění všech stanovišť dostaly medaili
za všestrannost. Za pomoc na stanovištích bychom chtěli poděkovat spolku VEEV z.s
a starostovi SDH Martinu Zelenkovi.
Za TJ Sokol Petrohrad: Radim Worzischek
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Obec Petrohrad
Usnesení
z 08.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 10.června 2019
01/08/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu paní Lenku Bláhovou a pana Radima
Worzischka

02/08/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření bodu
5. Organizační záležitosti

03/08/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Petrohrad za rok 2018 bez výhrad.

04/08/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4005919/VB/1 mezi Obcí Petrohrad a
firmou ČEZ Distribuce a.s.

05/08/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o úplatném dočasném záboru pozemků
parc.č. 1063, parc.č. 1065 a parc.č. 1066 vše v k.ú. Bílenec mezi Obcí Petrohrad a
Lesy České republiky s.p.

06/08/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru TJ Sokol Petrohrad na stavbu
přístřešku ve výši 10.000,-Kč a uzavření darovací smlouvy č. 2/2019.

07/08/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí ČR
v rámci programu 11531 – Operační program životního prostředí 2014-2020, registrační
číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008392 ve výši 707.093,75Kč.

08/08/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Výpůjční smlouvy na kompostéry mezi Obcí
Petrohrad a jednotlivými vypůjčiteli na dobu 5ti let.

09/08/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019, které je přílohou č.3
zápisu
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10/08/2019

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce prováděním rozpočtových změn v období
červenec 2019 a srpen 2019. Provedené rozpočtové změny budou zastupitelstvu
předloženy na vědomí na nejbližším zasedání

11/08/2019

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Nadačnímu fondu
FOLIVORA na obnovu ZOO Ústí nad Labem

Radim Benda
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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