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Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 2,- Kč

Milé čtenářky a milí čtenáři,
opět tu máme nový letopočet,
a jak se zapíše do naší historie,
můžeme jen velmi těžko
předvídat. Snad jen staří
Mayové se odvážili ve svém
kalendáři jít tak daleko do
lidské budoucnosti, ale tyto
jejich předpovědi je třeba si
správně vykládat. Někdo
hovoří o konci světa i celé
civilizace, ale takto to určitě
není myšleno.
Existence našeho světa bude
pokračovat dál, ale změna
nastane v tom, jaký bude.
Stará podoba světa jednou
skončí a nastane nová
v souvislosti s jiným myšlením
lidí, s jejich sociálním cítěním,
se změnami v uznávaných
hodnotách. Co dát na první
místo ve svém životě?
Majetek, peníze ovládající naši
civilizaci již tak dlouho a tak
dokonale, že se proti tomu
myslící lidé začínají bouřit? Co
vůbec chceme, kam jdeme,
s kým a jak dalekou cestu
máme před sebou? Co s tím
uděláme teď hned, za rok, za
deset či sto let? Otázky
přicházejí, odpovědi se hledají
obtížně. Dívat se daleko do
budoucnosti je podobné jako

hledat odpovědi v samotném
vesmíru.
Snad proto raději zůstaneme
tam, kde jsme, podíváme se
z okna na temnou oblohu, na
níž září obrovský úplněk
měsíce. Je tak blízký, protože
ho známe, vídáme ho po celý
život a věříme, že tu bude i
dál. Jistota a víra má stejnou
moc a sílu jako touha
poznávat, a tak se často od
svého místa odpoutáme a
jdeme dál, i když víme, že obě
hodnoty můžeme ztratit.
Něco ztratíme a něco nového
získáme – to si vždy člověk
uvědomí na počátku každého
roku,
protože
minulost
odchází a nastává budoucnost,
která se stane současností.
Podržme si tuto chvíli
očekávání a nejistoty, touhy
po změnách, ale i trvalých
hodnotách. Ta chvilka netrvá
dlouho, je to však okamžik, na
který se nezapomíná. Ten
krok do nového roku, spojený
s přípitkem, s polibkem, s
ohňostrojem
oznamujícím
jeho příchod, je vždy velkou
slavností, protože při ní
nejsme sami a jsme rádi, že to
tak je…
Marie Vránová
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Obec Petrohrad

pořádá

5. Obecní bál
v restauraci Na Návsi
v Petrohradě
v pátek 3. února 2012
od 20 hodin
K tanci i poslechu hraje kapela Iši Baráka
Připravena bohatá tombola
Vstupné 100,-Kč

Předprodej místenek na Obecním úřadě
v Petrohradě od 30.01.2012

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využití a odstraňování komunálních odpadů,
dále jen “poplatek za odpad”
Dle platné Obecně závazné vyhlášky Obce Petrohrad č. 1/2010 je
poplatek za odpad splatný k 31.05. příslušného kalendářního roku. Poplatek
může být odváděn buď jednotlivě či souhrnně za více osob a to dle podepsaného
Prohlášení poplatníka.
Veškeré změny je poplatník povinen hlásit do 15 dnů ode dne změny,
např. změna majitele nemovitosti, změna trvalého bydliště apod.
Poplatek za odpad je stanoven ve výši 500,-Kč za osobu či za rekreační
objekt. Poplatník může využít slevu na poplatku ve výši 100,-Kč na osobu či
rekreační objekt za předpokladu, že splní podmínky uplatnění slevy, a to
snížením objemu celkového objemu vývozů o 25 % oproti roku 2008.
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas či ve správné výši, bude poplatek
vyměřen platebním výměrem, tyto poplatky budou správcem poplatku navýšeny
na trojnásobek.
Občané, kteří z vážných důvodů nemohou poplatek uhradit jednorázově,
mohou na OÚ Petrohrad zažádat o sepsání splátkového kalendáře.

Poplatek ze psů
Dle platné Obecně závazné vyhlášky Obce Petrohrad č. 1/2011 je
poplatek ze psů splatný k 31.03. příslušného kalendářního roku.
Poplatek je stanoven ve výši 40,-Kč za prvního psa a 60,-Kč za druhého a
každého následujícího psa.
Nebude-li poplatek zaplacen včas či ve správné výši, bude poplatek
vyměřen platebním výměrem, tyto poplatky budou správcem daně navýšeny na
trojnásobek.

PEDIKÚRA DO DOMU
V úterý 07.02.2012 v době od 09,00 hod do 12,00 hod. je
možno na obecním úřadě využít služeb pedikérky paní Kláry
Louženské.
Jedná se o péči o nohy mokrou cestou, tato péče obsahuje
koupel nohou s vonnou solí, stříhaní nehtů, ošetření nehtových
valů, odstranění zrohovatělé kůže na nohou crédem s žiletkou,
ošetření zarostlých nehtů i kuřích ok, lakování nehtů.
Objednat se je možno na telefonu 602 761 022.
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OBEC PETROHRAD
pořádá dne

17. 2. 2012
od 17.00hod.
VEŘEJNOU SCHŮZI

v hostinci Na návsi
v Petrohradě
Zastupitelstvo obce Petrohrad
schválilo dne 9. 1. 2012
akci

Kanalizace Petrohrad II. etapa.
Cílem schůze je informovat občany
o samotné stavbě, možnosti využít
hromadného projektování kanalizačních
přípojek k jednotlivým nemovitostem,
podat informaci o cenách přípojek
a možnosti jejich financování
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CO BY NÁS MĚLO ZAJÍMAT
v souvislosti s výstavbou kanalizace
9. 1. 2012 proběhlo řádné zasedání zastupitelstva
Obce Petrohrad, které schválilo zahájení akce:
Kanalizace Petrohrad II. etapa.
Ve staré části Petrohradu probíhají zaměřovací
práce pro zjištění přesného umístění sítí a koncem
ledna zahájí Stavební firma Jaroslav Oršuliak,s.r.o.
svou práci s výkopy.
Jaké budou možnosti občanů k vlastnímu
připojení, bude sděleno na Veřejné schůzi, která
se bude konat 17. 2. 2012 v restauraci ,,Na návsi"
od 17.00hod. Na tuto schůzi jsou přizváni nejenom
zástupci stavební firmy, projektant jednotlivých
přípojek, ale také zástupce banky pro případnou
pomoc s financováním kanalizačních přípojek.
NĚCO Z HISTORIE
Kdy a kde byla vynalezena vůbec první kanalizace na světě,
se přesně neví..
První zmínky o existenci kanalizačního systému a odpadové jámě se
vyskytují v mytologii semitských Akadů, kteří přesídlili do Babylonu
okolo roku 2 600 př. Kr. V mezopotámských a protoindických
městech budovali kolem roku 2 510 př. Kr. speciální kanalizační
systémy na odvádění odpadních vod a podle vykopávek v městech
Harapo a Mohendžo – daro, můžeme mluvit dokonce i o koupelnách
a toaletách .
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Z vykopávek
je
známo,
že
v Mezopotámii
byly
používány
splachovací záchody, z kterých byly
fekálie splachovány přímo do
kanalizace. Rovněž ve městech na
území tehdejší Sumeru byla
budována městská kanalizace. Z ní
byly vedeny přípojky do jednotlivých
domů, kde byly ukončeny svislými
šachtami. Do nich se pak vléval
otvorem odpad.
Přípojky byly budovány z hliněných
trub, někdy byly čtvercového či
obdélníkového průřezu z pálených
cihel a byly přikryty čtverhrannými
deskami. Měly značný sklon, aby

voda mohla rychle odtéci. Hlavní
stoky byly rovněž zděné. Dokonce již
kolem roku 2 600 př. Kr. tehdejší
stavitelé znali techniku valené
klenby. Uliční stoky sváděly splašky
buď přímo do velkých řek nebo do
sběrných jam či rybníků.
Jak dokazují vykopávky učiněné
v Knóssu na Krétě, byly již tehdy
(1 500 let před Kristem) běžné
koupelny, splachovací záchody a
dokonce i oddílná kanalizace.
Rovněž
vykopávky
z Kartága
dokladují,
že
Féničané
měli
zavedenou kanalizaci (kolem roku
800 př. Kr.).

JAKÉ TO BYLO VE STŘEDOVĚKU?
Na území Českých zemí jsou první
zmínky o ”odvádění” odpadu
zachyceny
z doby
raného
středověku. K likvidaci fekálních
odpadů na hradech sloužily suché
záchody. Jejich situování bylo
takové, že z něho fekálie vypadávaly
přímo na hradby.
Tyto tzv. prevéty jsou jedním
z nejstarších kanalizačních útvarů. Je
nesporné, že měly vlastně dvojí
funkci, jak tělesnou úlevu, tak
zvyšovaly nedobytnost hradeb.
Ve středověku začal prudce vzrůstat
počet
obyvatel.
Stavěly
se
víceposchoďové domy, ovšem bez
odpovídajícího
hygienického
zařízení. Středověk si s hygienou
nedělal problémy. Města to řešila
veřejnými latrínami na březích řek,
které byly už z dálky nevábně cítit.
Pokrok přišel až z Anglie – prvním
(POKRAČOVÁNÍ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE)

anglickým domem, který měl
podzemní
kanalizační
systém,
toalety a umývárny u každého
pokoje, byl ve 13. století
Westminsterský palác.
Ale první funkční splachovací klozet
měla
královna
Alžběta
I.
V Richmondském
paláci
(dar
kmotřence sira Harringtona, který
jej vynalezl a nechal nainstalovat ve
svém domě v Kelstonu nedaleko
Bathu, rok 1596). Její hygienické
zařízení se podobalo dnešním. Mělo
nádržku s čistou vodou, mísu a
místo splachovadla kličku u sedátka.
Voda do mísy tryskala z důmyslně
rozmístěných
kanálků.
Odpad
neústil do kanalizace, ale do žumpy.
Používání tohoto záchodu se
všeobecně neujalo hlavně proto, že
většina domů neměla přívod vody
ani kanalizaci.
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CO SE PŘIPRAVUJE PRO ROK 2012
MĚSÍC
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
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AKCE
POSLEDNÍ LEČ
5. OBECNÍ BÁL
PREMIÉRA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
SVÁTEK PETROHRADSKÝCH ČARODĚJNIC
MÁJOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ
NA NÁVSI V PETROHRADĚ
BÍLENECKÝ KORBEL
PETROHRÁTKY
TURISTICKÝ VÝLET ZA KRÁSAMI
NAŠEHO OKOLÍ
PODZIMNÍ SETKÁNÍ SE SENIORY
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU

KDYŽ SE BERE DĚTEM
Určitě všichni rádi vzpomínáme na nedávné krásné zahájení adventu
na zahradě naší školy, a proto je pro nás normální lidi zcela
nepochopitelné a neuvěřitelné, že někdo přelezl plot a ze stromu,
který svítil a zářil především dětem pro radost ve dnech čekání na
Ježíška, ukradl prodlužovací kabel a část světelného řetězu, celkem
v hodnotě 2 500 Kč. Tento řetěz měl délku 80 metrů, část, která byla
ukradena, by samozřejmě narušila funkčnost zbývající délky, a proto
obec okamžitě tento díl objednala u stejného výrobce, aby i ta příští
adventní slavnost proběhla bez problémů. Co k tomu více dodat?
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KDYŽ PŘILÉTAJÍ LABUTĚ

Poslední leč, která se v Petrohradě konala v sobotu 14. ledna, vrcholí.
Tombola, velmi bohatá a samozřejmě, jak to bývá u myslivců, značně
zajímavá a pestrá, je rozdána, blíží se půlnoc. Přichází pomalu a rozvážně
obrovská (a vousatá) labuť, která usedá do středu jezera (nafukovacího
bazénku) a čeká na své hejno. Při čekání usne. Zní hudba a v tu chvíli
přilétají bílé labutě z Bílence. Vznášejí se kolem té spící, tančí svůj tanec
lásky, silná a vroucí melodie vrcholí, labuť se probouzí a roztahuje svá
mohutná křídla…
Potlesk patří všem tanečnicím z Bílence a Petrovi Moravcovi, který neváhal
loňský šat jeptišky vyměnit za kostým baletky. Přestože jsme si na tyto
taneční zážitky již zvykli, vždy nás překvapují novými nápady, originalitou a
vtipem. Určitě se těšíme na další vystoupení a věříme, že budeme opět
příjemně naladěni hudbou a tancem bíleneckých tanečnic.

JAK SE VYPOUŠTÍ RYBNÍK…..
16. ledna 2012 v 9 hodin ráno
byla
provedena
kontrola
“Nádrže Petrohrad”, která je
ve vlastnictví povodí Ohře.
Předmětem tohoto jednání
byla nespokojenost obecního
úřadu s prováděnými postupy
při vypouštění vody, při těžení
sedimentů
a
dodržování
termínů. Některé práce již
byly provedeny, ale tyto kroky
zatím nevedly ke splnění
hlavního úkolu – vypuštění
nádrže. Vypuštění, vytěžení
sedimentů
a
odtěžení
nevhodných porostů bude
provedeno v předpokládaném
termínu do konce března
tohoto roku.
Tak zní podstata ze zápisu
této kontroly. Odborná slova,
suchá fakta, vše je, jak se zdá,
celkem v pořádku. Rybník je

však stále plný vody, i když
byl několikrát vypouštěn
(s jakou finanční částkou?) a
při procházkách
kolem
vidíme provizorní hráz
(kdoví, co je jejím účelem), a
tak se kocháme pohledem
na malý vodopád. Někdo
tuto stavbu z klacků a igelitu
nazval bobří hrází. Myslím
si, že bobři by to udělali
lépe.
To jsme v Petrohradě zatím
neměli. Voda pěkně šumí a
proudí, je dobře, že se o vše
starají odborníci a že jim
skutečně záleží na dobře
odvedené práci. Jaro v naší
obci přivítáme s částečně
vyčištěným rybníkem, který
bude sloužit svému účelu.
Kdo chce, ať si tomu věří…
Marie Vránová

Finklův rybník by však potřeboval vyčistit celý. Zachránit
ostrov, provést štětování kamenem tak, aby nedocházelo
k jeho značně postupující erozi. Toto nám však správce
vodního díla Povodí Ohře Chomutov s. p. vzhledem
k finančním prostředkům neslíbil.
OBECNÍ ÚŘAD PETROHRAD

10/

Z kroniky obce …
Vážení čtenáři, již potřetí si na začátku roku zopakujeme významné
události, které se udály v letech, jejichž poslední číslice je shodná
s poslední číslicí tohoto roku, tedy v letech, jejichž pořadové číslo
končí dvojkou.
Rok 1352 – Nejstarší zmínka o
kostele v Bílenci, kostel byl farní
a patřil k děkanství v Rakovníku.
Rok 1392 – zmínka o Heřmanu
a Janu z Černčic, kteří byli
vladyky.
Rok 1462 – Páni z Janovic
připojili panství Šprimberg
(hrad nad Bílencem) k panství
Petršpurk.
Rok 1482 – V tomto roce je
uváděn
v písemných
dokumentech Jan Purkhard
Jencz z Janovic jako majitel
panství Petršpurk. Jan Purkhard
Jencz z Janovic byl pravnukem
zakladatele Petršpurku (Petrova
hradu)
Petra
z Janovic,
známého také jako Pešek
z Janovic. Jan Purkhard byl
důvěrným přítelem krále Jiřího
z Poděbrad
a
vrchním
purkrabím v Praze.
Rok 1612 – Majitel panství
Petršpurk Jaroslav Libštejnský
z Kolowrat,
který
byl
hejtmanem Žateckého kraje,
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přikupuje k panství Petršpurk
obec Soseň u Jesenice.
Rok 1622 – V Černčicích je
panský dvůr patřící panství
Petršpurk.
Rok 1652 – Humprecht Jan
Černín,
v pořadí
druhý
z Černínů,
kteří
panství
Petršpurk vlastnili, vystavěl
špitál v Petrohradě a založil
nadaci pro umístění čtyř starých
žen ve špitále (model špitálu je
v zasedací
místnosti
OÚ
v Petrohradě). Podle některých
pramenů zahájil v tomto roce i
opravy zámku.
Rok 1682 – Dne 5. března
zemřel
v Kostomlatech
Humprecht
Jan
Černín.
Dědicem se stal jeho nejstarší
syn Jakub Heřman Černín
z Chudenic.
Ten
sňatkem
s hraběnkou Marií Slavatovou
rozšířil majetek Černínů o
panství Jindřichův Hradec.
Rok 1752 – kostel v Bílenci
získal střední zvon a kazatelnu.

Rok 1812 – Hrabě Jan Rudolf
Černín dal na vrchu Všech
svatých
zřídit
soustavu
parkových cest.
Rok 1862 – U Finklova rybníka
byla zahájena stavba pivovaru,
který nahradil starý pivovar,
stojící u zámku. Starý pivovar
musel
ustoupit
stavbě
západního křídla zámku. Projekt
pivovaru u Finklova rybníka
vypracoval významný český
architekt
Josef
Zítek
(projektoval
např.
Velkou
kolonádu v Karlových Varech či
budovu Národního divadla
v Praze).
Rok 1872 – Ve zdejším kraji byla
veliká povodeň, která poničila
Stebno, smetla několik rybníků,
odnesla mlýn mezi Stebnem a
Petrohradem a panskou pilu,
která byla v blízkosti mlýna,
poničila Kryry a další obce,
vyžádala si i řadu lidských obětí.
Podrobný vícestránkový popis
průběhu povodně je v knize
“Z historie obcí Petrohrad,
Černčice, Bílenec”.
Rok 1882 – V tomto roce
zemřel petrohradský učitel
Anton Guschl. Byl významným
regionálním pedagogem a za

své zásluhy o rozvoj školství byl
Rakousko – Uherským státem
vyznamenán
Záslužným
stříbrným křížem s korunou.
Rok 1912 – V Petrohradě bylo
zavedeno veřejné elektrické
osvětlení. Elektrický proud
dodávala malá parní elektrárna,
která
byla
v Černínském
pivovaru u Finklova rybníka.
Rok 1932 – Zemřel majitel
panství Petrohrad, Jindřichův
Hradec, Chudenice a Krásný
Dvůr JUDr. František Černín
(Czernin) ve věku 72 let. Jím po
meči
vymřela
původní
černínská
větev
majitelů
Petrohradu. Protože JUDr. Fr.
Černín neměl potomky, převzal
panství Eugen Czernin z vedlejší
rodové větve, který byl zároveň,
jak historie ukázala, i posledním
členem rodu Černínů, který
Petrohrad vlastnil.
Česká
třída
petrohradské
německé školy je přestěhována
z budovy školy do tzv. obecního
domu (dnes čp. 173)
V obecních
volbách
v
Petrohradě získali z 15 mandátů
4 mandáty Češi (Česká volební
skupina
3
mandáty
a
Komunistická strana
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Československa 1 mandát).
Ostatních 11 mandátů získali
německé politické strany.
Rok 1942 – Všichni muži české
národnosti
z Petrohradu,
Černčic a Bílence byli pozváni
na německou vojenskou správu
v Podbořanech a zde byli
přemlouváni
k přestupu

k německé národnosti, a aby se
přihlásili do německé armády.
Z Petrohradu se přihlásili tři a
všichni tři ve válce padli.
Rok
1952
–
V zámku
v Petrohradě
byla
zřízena
psychiatrická léčebna.
RNDr. V. Špilar, kronikář

Obec Petrohrad

Usnesení
z 12. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 9. ledna 2012
01/12/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/12/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 7 mil. Kč od
Komerční banky a.s., jištěného blanco směnkou a pověřuje starostku obce
podpisem smlouvy.
03/12/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení stavby Kanalizace Petrohrad
II. etapa.
04/12/2012 Zastupitelstvo obce ukládá starostce obce založit nový bankovní účet
u Komerční banky a.s. a na tento účet převést veškeré finance z účtu
vedeného u GE Money Bank, a.s. a tento účet zrušit.
05/12/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti z Fondu vodního
hospodářství Ústeckého kraje na pokrytí vlastních zdrojů na financování
zkapacitnění ČOV Černčice v podílu 70% z celkové výše vlastních zdrojů.
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06/12/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování projektové dokumentace na
kanalizační přípojky v rámci akce Kanalizace Petrohrad II.etapa a
schvaluje uzavření smlouvy s panem Romanem Hladíkem na projektovou
dokumentaci kanalizačních přípojek v rámci akce Kanalizace Petrohrad
II.etapa a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
07/12/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení spořícího účtu, na který budou
poukazovány platby z prodeje pozemků a z těžby dřeva v obecních lesích.
08/12/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání poptávkového řízení na těžbu
a soustředění dřeva v lokalitě Bíleneckého kopce a na odběratele
vytěženého dřeva.
09/12/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části parcely č. 64/23 v k.ú. Černčice
u Petrohradu společnosti SVS a.s. za cenu 1,-Kč, veškeré náklady
související s vypracováním geometrického plánu a náklady související
s převodem hradí kupující.
10/12/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemkových parcel Ředitelství silnic
a dálnic ČR dle záborového elaborátu Ředitelství silnic a dálnic ( příloha
dopisu čj. 11-34000/JK ze dne 25.11.2011) v k.ú. Petrohrad, Černčice u
Petrohradu a Bílenec.
11/12/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok
2012 ve výši 1.500,-Kč Svazu tělesně postižených ČR, Místní organizace
Podbořany.
12/12/2012 Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku
Občanskému sdružení Aragonit.
13/12/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene na parcele č. 933/3 v k.ú. Bílenec.

Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v lednu 2012
Přibylová Jarmila - Petrohrad
Škopek Josef - Petrohrad
Valašík Josef - Petrohrad
Kratochvíl Václav – Petrohrad
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