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Informace z naší školy ….
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Informace obecního úřadu ………..
Povinné čipování psů do 01.01.2020
Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č.
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů,
s účinností od 01.ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým
čipem.
Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku,
v době prvního očkování proti vzteklině. Očkování psa proti vzteklině je od
1.1.2020 platné pouze pokud je pes označen čipem. Psi, kteří byli označeni
tetováním před 3.7.2011 nemusí být označeni čipem.

Kontejnery v Petrohradě přemístěny
Dlouhou dobu jsme byli zvyklí vídat kontejnery na tříděný odpad uprostřed
návsi v Petrohradě. Jednoho krásného dne se však kontejnery ztratily. Oni se
neztratily, ale byly úmyslně převezeny ke sběrovému dvoru blízko hasičské
zbrojnice v Petrohradě. Důvod je prostý. Umístění uprostřed návsi, v blízkosti
dětského hřiště, na oku všem kolemjdoucím nedělá zrovna dobré jméno naší
obci. Někteří lidé totiž neřešili, že by měli přemýšlet, že do nich mají vytřídit
odpad dle komodity a tak se mnohdy do kontejneru na plasty dostal ostatní
komunální odpad. V případě, že byl kontejner plný, začaly se vrstvit kupy
nepotřebného materiálu kolem a vytvářet tak nepěknou skládku uprostřed
obce. Věřím, že lidé, kteří jsou zvyklí třídit odpad využijí i tak kontejnery na
tříděný odpad, byť k němu musí dojít o kus dál, nebo budou třídit do
barevných pytlů a počkají, až ji je pracovníci vždy 1.středu v měsíci odvezou.

ARCHEO-EXKURZE na Vlčí horu za Bílencem.
V sobotu 17.8.2019 měli občané možnost účastnit se ARCHEO-EXKURZE na
Vlčí horu za Bílencem, kterou pořádal Projekt Místa zblízka.
Cílem vycházky bylo seznámit s archeologickým výzkumem a nálezy z roku
2019, který byl financován z prostředků na záchranné archeologické výzkumy
z rozpočtu NPÚ.
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V letech 2017- 2019 se archeologové z NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem a z ÚAPP
SZ Čech v Mostě museli vypořádat s nutností zdokumentovat narušené
archeologické situace na Vlčí hoře u Bílence (okr. Louny). Na kopci Vlčí hora
s relikty pravěkého hradiště totiž zjistili nelegální výkopy nepoučených
detektorářů, kteří tuto lokalitu opět „navštívili“, jako v minulosti již
vícekrát, a provedli zde dvě „sondy“. Archeologické terénní práce probíhaly
v místě poškození lokality. V jeho blízkém okolí byl proto proveden také
odborný detektorový průzkum, kterým lze do jisté míry do budoucna
zamezit podobným nevyžádaným detektorářským aktivitám, které tolik
devastují naše archeologické bohatství.
Kromě primárního úkolu – záchrany a dokumentace porušených a
ohrožených terénních situací, přispěl výzkum k problematice rozsahu a
míry poškození obvodového valu hradiště a k rozšíření poznatků o dataci a
osídlení lokality. zdroj: Národní památkový úřad

Před 14.hodinou do Bílence dorazil autobus podbořanských nadšenců, kteří
chtěli zjistit při procházce krásnou přírodou také něco z dávných dějin.
Exkurze začala v kostele sv.Máří Magdalény. Pamětníci zavzpomínali na časy,
kdy byl kostel vybaven obrazy, naklizen a mohli zde slyšet i zvuk varhan.
Pohled to byl trochu žalostný. Kostel, v majetku katolické církve je
neudržován, několikrát vykraden a téměř bez zařízení. Tehdejší majestátnost
stavby se tak pomalu ztrácí v nezájem o víru, kulturu , historii a snahu
zachovat část dějin dalším generacím. I tak průvodce sobotním odpolednem
pan Vojtěch Peksa prohlásil kostel jako jeden z nejhezčích na Podbořansku.
Výprava pokračovala po bývalé pražské silnici směrem ke Šprymberku. Cestou
byli účastníci upozorněni na staré obchodní úvozové cesty- výrazné
rovnoběžné prohlubně v terénu lesa, který se je snaží schovat dnešním
porostem.
Dorazili jsme na Šprymberk. Více než potřebné bylo upozornění na to, že
archeologové musí mít velkou představivost. Všichni se tedy vnořili do
archeologického ducha a viděli nejen nádvoří hradu, ale i část sklepení.
Naše cesta pokračovala na Vlčí horu. Došli jsme k prvnímu archeologickému
výkopu. Bylo nám vysvětleno, jakým způsobem se stavělo opevnění a vše
předvedeno i u výkopku archeologů. Ocitli jsme se v letech 2000-1700 před
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naším letopočtem a měli možnost fyzicky si ohmatat kousek vypálené hlínypozůstatek tehdejší fasády domu. Vzorný průvodce Vojta Peksa nás upozornil
na nález, který tu na ně čekal. U domu vyhořelo kdysi dřevěné jádro a
vypálená hlína-fasáda domu pod sebou ukryla rozbitý hliněný hrneček.
Slíbené se stalo skutečností a tak začal šátrat v batohu a vylovil z něj již
složený téměř celý hrnek- důkaz únětické kultury. Následoval vstup do
opevnění a pěkné vyprávění o dalším nálezu, který učinili archeologové na
místě nelegálního výkopu hledače kovů. Byly to dva bronzové dětské náramky,
důkaz doby bronzové. Ještě jeden poklad nám chtěl pan Peksa ukázat. Jeho
povídání začalo tím, že Věstonice má Věstonickou Venuši no a Bílenec má
Bíleneckou Venuši. Tuto informaci jsme mnozí věděli, však známe z mnoha
kulturních akcí spolek Bíleneckých Venuší. Byl nám představen další poklad,
zřejmě dětská hračka, panenka z nevypáleného jílu. Jak mohla soška
nevypálené hlíny vydržet tisíce let v zemi je minimálně zarážející. My jsme z ní
viděly pouze hlavičku, ostatní části měl pan Peksa důsledně schované ve svém
batůžku. Na tomto místě ještě seznámil botanik pan Albert Šturma všechny
s přírodou, která tu byla za dávných dob, upozornil na krásný smíšený les a na
jalovec, který se vyskytuje spíš v oblasti pastvin.
A další výzva byla před námi. Jdeme se podívat na menhir-na stojato posazený
kámen. Kámen, který na dané místo nepatří, po průzkumu jeho podloží bylo
zjištěno, že byl uložen někdy po starší době bronzové, protože jsou pod ním
zřetelné úlomky hliněných střepů, které bylo možno vidět i na Vlčí hoře.
Poklad tady nebyl tak přišla na řadu fantazie přítomných. Nastal dotaz, zda
chceme vidět mohylové pohřebiště, nebo Tobiášův vrch. Odpověď
jednoznačná-pohřebiště! Pokračujeme tedy dál lesem až se ocitáme před
hromadou čehosi. Obyčejná hromada uprostřed lesa, tady by nikdo z nás hrob
nehledal. Vysvětlení je prosté. To na co koukáme je mohyla. Pohřebiště z dob
1700 let před naším letopočtem. Je až udivující, jak příroda tyto stavby hrobů
zachovala. Člověk je však narušil svým výzkumem, zvědavostí , nebo chtivostí.
Všechny mohylové hroby- kopce v lesích jsou dnes již důsledně zmapovány a
nálezy z nich leží v muzeích či jiných sbírkách.
Nezbylo nám, než průvodci, panu Vojtovi Peksovi zatleskat, poděkovat za
získané informace a přiznat si, že v terénu je dějepis o mnoho zajímavější, než
číst ho z knih.
Jitka Dondová, starostka
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Foto1 – p.V.Peksa s hlavičkou panenky

Foto 2 – původně nelegální výkop obvodového

z nevypáleného jílu

valu hradiště

Základní škola a mateřská škola Petrohrad p.o.
Zastupitelstvo se sešlo v prázdninovém termínu. Důvodem byl návrh ředitelky
ZŠ a MŠ Petrohrad paní Hůrkové na podání žádosti o dotaci. Jedná se o
dotaci z 10.výzvy MAS Vladař-IROP-Zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III.(IROP 5)
Co to znamená pro obec a pro školu?
V této výzvě můžeme požádat až do částky 1.430.000,- Kč na vylepšení
školních prostor. Dotace je poskytována do výše 95% z celkové částky. Obec
tak bude pro školu žádat o vybavení počítačové učebny, venkovní učebnu
včetně bezbariérového přístupu, a též bezbariérové toalety. Dojde tak i ke
komplexní rekonstrukci WC naproti tělocvičně v přízemí školy. Pokud
k přiznání dotace dojde, změny ve škole by mohly proběhnout už příští rok.
Zastupitelstvo pak schválilo i předfinancování akce, dotační peníze na účet
obce budou zaslány až po dokončení celé akce.
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Nová Škoda Octavia
Obec zvažuje nákup nového osobního automobilu, nahradíme tak Škodu
Octavia, která je v provozu již 19 let . Ta bude prodána protiúčtem, nebo
zájemci v obálkové metodě. Do 6.9.2019 do 12.00hod. mohou zájemci o koupi
svou nabídku doručit v uzavřené obálce s označením OCTAVIA-Neotevírat.
VODNÍ DÍLO KRYRY
V posledních měsících je hojně psáno o připravovaném vodním díle. O tom, jak
má vypadat , jaké pozemky zasáhne, zda bude přínosem a mnoho dalších
otázek je stále nezodpovězeno. Pravdou je , že 15.dubna 2019 Vláda ČR vzala
na vědomí návrh komplexního řešení sucha a jako investora vodního díla
Kryry schválila státní podnik Povodí Ohře a uložila zodpovědným osobám
úkoly pro zajištění příprav pro projektovou dokumentaci. Na obecním úřadu
v Petrohradě tak proběhlo jednání s firmou EKOTOXA, která zajišťuje
,,Komplexní návrh přírodě blízkých opatření v povodí Blšanky (vodní dílo
Kryry)“.
Dle zmiňovaného usnesení vlády má státní podnik Povodí Ohře do 31.12.2019
úkoly:
-posoudit převod vody z Ohře do vodního díla Kryry a převod vody z Berounky
do
povodí
Rakovnického
potoka
multikriteriální
analýzou
-ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí
zpracovat komplexní návrh přírodě blízkých opatření v povodí Blšanky (vodní
dílo Kryry)
-ve spolupráci s ministryní financí zpracovat a předložit vládě návrh zásad
pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací
vodního díla Kryry.
Státní podnik Povodí Ohře jsem požádala o písemné vyjádření, o mapový
podklad a informaci, která varianta zmiňované stavby je aktuálně
prověřována a připravována pro projektování. Tu přinese další vydání
měsíčníku Lunaria.
Jitka Dondová, starostka
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Z kroniky obce …
Zásobování obce pitnou vodou
(historický pohled)

pokračování z minulého čísla
V srpnu roku 2000 schválilo zastupitelstvo obce zadání projektové
dokumentace na stavbu vodovodního řadu pro přivedení žlutické vody až do
Bílence. Jednalo se o rozšíření původního záměru napojit obec Petrohrad na
žlutický vodovod, protože původní záměr s Bílencem nepočítal. Rozšíření
záměru bylo umožněno získáním další dotace na stavbu. Vodovodní řad
Petrohrad – Bílenec byl napojen na vodovodní řady ve staré části Petrohradu
a je dlouhý asi 2 km.
Stavba vodovodu pokračovala i v roce 2001 a 2002. Ve staré části Petrohradu
byly na nový vodovod napojeny i domy kolem silnice k Chotěšovu, které byly
zásobovány vodou bývalým zámeckým vodovodem. Byl dobudován vodovodní
řad Petrohrad – Bílenec a domovní přípojky v Bílenci.
Dne 3. května 2002 byla provedena kolaudace hlavního vodovodního řadu v
Bílenci a bylo povoleno dočasné používání vodovodu. Ve čtvrtek 11. července
2002 proběhla v Bílenci kolaudace domovních přípojek a tím byla ukončena
stavba vodovodu v Bílenci.
Na žlutický vodovod jsou nyní připojeny celé Černčice, Bílenec, nová část
Petrohradu a většina domů ve staré části Petrohradu.
Vrátíme-li se k roku 1987, kdy začala stavba přivaděče žlutického vodovodu
od Malměřic do Petrohradu, zjistíme snadno, že stavba celého vodovodu v
Petrohradě, Černčicích a Bílenci trvala do roku 2002 celkem patnáct let. Je to
poměrně dlouhá doba, ale na druhé straně musíme mít na paměti i změny,
které se během té doby nastaly. Stavba byla zahájena ještě v době, kdy
Československo bylo socialistickým státem a Petrohrad, Černčice i Bílenec byly
jen částí střediskové obce Kryry. Na přelomu roku 1989 a 1990 došlo ke
změně státního zřízení a v roce 1990 se Petrohrad, Černčice a Bílenec staly
díky přání velké většiny zdejších občanů opět samostatnou obcí. Rok 1992 byl
posledním rokem existence Československa. Vítězné politické strany na
Slovensku i v české části státu se rozhodly stát rozdělit na Českou republiku a
Slovenskou republiku. Od 1.ledna 1993 nastaly tedy další změny a pravidla
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pro správu obcí a financování veřejných staveb se pět měnila. Navíc v roce
2000 vzniklo nové krajské zřízení a došlo opět k další změně. Přes všechny
tyto kotrmelce se vedení obce podařilo dílo stavby vodovodu dokončit. Část
peněz na stavbu dodal stát a zbytek hradila obec. Díky rozumnému vedení
nebylo nutno Petrohrad zadlužit tak, jak se to v této době stalo řadě menších
obcí a i měst.

RNDr. Václav Špilar, kronikář

*****************************************************

Co se chystá ……….

Pohádkově strašidelný les a kotlíkáři

Spolek VEEV z.s. připravuje na 21.09.2019 Pohádkově strašidelný les
s přehlídkou kotlíkářského umění a možností ochutnávky

Stránka 9

Uskutečněné akce spolky…..

Fotografická soutěž
20. 07. 2019 skončilo další kolo fotografické soutěže. Soutěžící měli za úkol
zachytit lidi v pohybu. Dostala se k nám nemalá sbírka zajímavých fotografií.
Dalším tématem jsou Petrohradské stromy. Uzávěrka končí 20. 10. 2019.
Těšíme se na zajímavé postřehy, které zachytíte svým fotoaparátem.

Finále foto děti – 2.kolo
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Finále foto dospělí – 2.kolo

Příměstské tábory se spolkem VEEV, z.s.
Jednou z našich prioritních aktivit spolku je pořádání letních příměstských
táborů. V letošním roce jsme rodičům nabídli tři turnusy. Zájem byl obrovský
až nad naše očekávání. Dohromady jsme měli kolem 110 dětí ve věkovém
rozmezí od 3 – 13 let z Petrohradu, Kryr, Podbořan, Kladna, Prahy, Jesenice,
Žatce, také jsme hostili dvě dívky z Norska, které byly v Čechách u babičky na
prázdninách, a také náš tábor absolvovala Lynettka, která je naše
onkologická kamarádka.
První turnus byl zaměřen na zvířátka. Účastníci navštívili Lesopark v
Chomutově, sokolnické představení, ukázku Agiliti, canisterapie. Navštívili
místní chovatele paní Jitku Idžakovičovou, která jim poutavě hovořila o
včelařství, pana Zeidlera, který jim ukázal svou sbírku trofejí. Velmi zajímavá
návštěva byla zajisté i u pana Zetka, který se svou manželkou jezdí závody
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Mucher. Navštívil nás i studující Martin Sachl, který dětem představil půvaby
myslivosti. Poté jsme se večer vydali do obory v Lánech, kde jsme krmili lesní
zvěř.
Druhý turnus se nesl ve znamení řemesel. Navštívili jsme Bernardův statek,
kde děti vyráběly například desingové tašky nebo vyráběly dřevěné stojánky
na vázy. Navštívili jsme zde i krásné řemeslnické muzeum a foto muzeum
řemesel. V průběhu tohoto týdne jsme také navštívili sklárnu v Nižboru, přijel
sklář i kovář za námi do školy a představovali svá řemesla. Tak jako každý rok
i v letošním roce jsme navštívili PL Petrohrad, kde PhDr. Pavel Kadlec se svou
partou pro děti připravili pestrý program. Nejstarší účastníci také strávili
dopoledne s hasičem Martinem Zelenkou, shlédli ukázku sebeobrany od
Radima Worzischka. Ostatní účastníci na oplátku prošli mini kurzem
floristiky, který vedla Markéta Sivulsky a mini kurzem cukrařiny, který si pro
zájemce připravila Ivana Hečková.
Třetího pohádkového turnusu se účastnilo rekordních 45 dětí. Navštívili
jsme pohádkový statek v Břasích, kde jsme shlédli pohádkové představení.
Přijela za námi Balónková Evička, pracovnice Městské knihovny Podbořany,
nebo také divadlo Ve tři. V tomto týdnu jsme se také účastnili přednášky a
praktické ukázky zpracování surové vlny. A jelikož se celý týden nesl v duchu
pohádek, ti nejstarší si pro své malé kamarády připravili pohádkovou stezku.
Pod vedením Viktorky Tuhé to vzali všichni zodpovědně. Po celý týden
Markéta zajišťovala malování na obličej, což bylo pro děti zajímavé zpestření
celého týdne.
Po dobu všech turnusů jsme dětem umožnili vždy jeden den přespání v místní
škole. Tuto aktivitu děti zbožňují a hojně využívají.
Stravu nám po celou dobu zajišťoval pan Gábor z Hořesedel a jeden turnus
pan Halámek z Petrohradu. Děkujeme oběma za chutné obědy.
Snažili jsme dětem zajistit kvalitní edukační a zážitkový program a
troufám si tvrdit, že se nám to povedlo. Po celou dobu měly děti také dost
prostoru ke sportovním, výtvarným a rukodělným činnostem.
Bohužel jsme tento rok nebyli úspěšní v dotačním programu Podpora mládeže
2019, kde jsme nezískali finanční podporu na pořádání příměstských táborů.
Rodiče hradili 1000 Kč za jeden turnus. S hrazením pestrého programu nám
hrozně pomohli naši sponzoři, které můžete najít na našich webových
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stránkách veev.webnode.cz. Všem moc děkujeme a jsme vděčni za jejich
přízeň. V neposlední řadě děkujeme paní ředitelce místní ZŠ a MŠ Petrohrad
za poskytnutí prostor ve škole.
Na závěr bych chtěla svým jménem poděkovat všem, kteří se podíleli na
realizaci. Každý z nich dal do toho svůj čas, svou energii a kus svého srdce.
Nesmírně si vážím každého z Vás, co jste v letošním roce dokázali zdolat.
Za spolek VEEV, z.s. - předseda spolku PhDr. Eva Učíková

Stránka
13

Zapsaný spolek VEEV z.s. obdržel od Ústeckého kraje ve spolupráci s MAS
Vladař o.p.s. finanční prostředky na vydávání čtvrtletníku Za plotem, na
Fotografickou soutěž a Spolkový ples v celkové výši 27.700,-Kč
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TJ SOKOL PETROHRAD
Vážení sportovní příznivci našeho fotbalového klubu.
Dovolte abychom Vás stručně seznámili se skončenou sezónou 2018/2019
IV.třídy OFS Rakovník.
Po zkušenostech z minulé sezóny kdy se několikrát stalo že jsme měli málo
hráčů připravených k zápasu, došlo k doplnění jak hráčského kádru tak i
realizačního týmu.
Tým se podařilo solidně posílit a proto jsme si dávali vysoké cíle do začínající
sezóny.
Po nepovedeném vstupu do sezóny bylo pro nás 5. místo po podzimní části
zklamáním.
Jarní část byla o poznaní lepší, ale bohužel vinou zranění, pracovních
povinností a u některých hráčů nedisciplinovaností v utkáních, jsme většinu
zápasů neodehráli v nejsilnější sestavě i tak jsme v konečné tabulce poskočili
na 3. místo, které nakonec znamenalo postup do III. třídy OFS Rakovník a
splnění našeho cíle před sezónou!!! Jedno vítězství jsme nakonec slavit mohli
náš hráč Petr Míček ovládl tabulku střelců celé soutěže s 21. góly!!!
Jelikož jsme poustoupili budou nás čekat kvalitnější týmy a nelehké zápasy,
snahou vedení klubu a realizačního týmu tak bude doplnit a připravit
hráčský kádr na novou sezónu tak, aby jsme předváděli útočný a atraktivní
fotbal a v tabulce se pohybovali daleko od sestupových míst. Tímto Vás
srdečně zveme na mistrovská utkání III. třídy OFS Rakovník ročníku
2019/2020.
Závěrem bychom chtěli poděkovat hlavně za finanční podporu Obci
Petrohrad a Petrohradské společnosti s.r.o. , dále ostatním příznivcům kteří
jakkoliv pomáhají v chodu našeho klubu, protože bez toho by se ten náš
Petrohradský fotbal dělat nedal .
A děláme ho hlavně pro naše věrné fanoušky, kteří nás podporují při zápasem
a i jim patří velký dík.
Vedení TJ Sokol Petrohrad
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Obec Petrohrad

Usnesení
z 09.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 14.srpna 2019
01/09/2019

02/09/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu paní Danu Ďopanovou a pana
Miroslava Vránu
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření o bod
4. Organizační záležitosti a 5.Rozpočtová změna č.7/2019

03/09/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb dotačního
managementu mezi Obcí Petrohrad a firmou Z+M GROUP, spol. s.r.o., Ostrava na
podání žádosti o dotaci z 10.výzvy MAS Vladař – IROP – zvýšení kvality a dostupnosti
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5) v maximální výši 70.000,Kč a pověřuje starostku podpisem

04/09/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje udělení plné moci firmě Z+M GROUP, spol. s.r.o., Ostrava
na zastupování Obce Petrohrad při podání žádosti o dotaci z 10.výzvy MAS Vladař –
IROP – zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
III. (IROP5)

05/09/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci projektu „Modernizace odborné výuky na ZŠ
Petrohrad“. Projekt bude realizován v rámci 10. výzvy MAS Vladař – IROP – Zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení III. (IROP5). Místem
realizace je Základní škola a mateřská škola Petrohrad, příspěvková organizace, okres
Louny, IČ 70695512, podání žádosti o dotaci do IROP výzvy č. 10, aktivity
Infrastruktura základních škol Obcí Petrohrad, IČO 00480975, dle předloženého návrhu,
bere na vědomí financování vlastního podílu Obce Petrohrad ve výši 5 % z celkových
způsobilých výdajů, financování nezpůsobilých výdajů z vlastních zdrojů Obce Petrohrad
a zajištění financování provozních nákladů spojených s projektem „Modernizace odborné
výuky na ZŠ Petrohrad“ a souhlasí s podmínkou zachování výstupů minimálně po dobu
udržitelnosti projektu
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06/09/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění parcely č. 983 a 984 v k.ú.Černčice u Petrohradu
k výpůjčce.

07/09/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nového modulu účetnictví KEO4 za cenu
do 30.000,-Kč bez DPH
08/09/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění osobního automobilu Škoda Octavia k prodeji za
cenu nejvyšší nabídky. Nabídky je možno posílat v uzavřené obálce označené-Octavianeotevírat do 6.9.2019 do 12.00hod. na OÚ Petrohrad.
09/09/2019 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.7/2019, která je přílohou č.3 zápisu

Radim Benda
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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