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

Milé čtenářky a milí čtenáři,
„Včera jsem slyšela podzim,“ řekla
před několika dny moje kolegyně.
Její slova mě zaujala, a tak jsem
naslouchala dál. „Šla jsem kvečeru
ven se psem, stmívalo se, bylo ticho
a já jsem v tom tichu slyšela jemné
šumění. Nejdříve jsem nevěděla, co
to je, ale pak jsem pochopila, že
padající mlha se dotýká listů a to je
v tom večerním tichu slyšet. Bylo to
dokonale krásné a příjemné a pak
jsem náhle zaslechla, jak do toho
šumění padá list. Byl to zcela jiný
zvuk a já jsem pochopila, že slyším
podzim…“
Skutečně magická slova, vyjadřující
kouzlo okamžiku, které můžeme
vnímat pouze v naprostém tichu.
Vybavilo se mi nadšení našich
přátel z Prahy, když jsme seděli
v noci u ohně a oni zaklonili hlavu,
podívali se k nebi a řekli: „Jé, vy
tady máte hvězdy!“ Jak prosté a
všední pro nás, kteří žijeme tak
blízko
přírody,
že
si
ani
neuvědomujeme, že je součástí
našeho života, tak vzácné a
neobvyklé pro ty, kteří za ní musí
jezdit a hledat ji.
Je to tak, hlasy můžeme vnímat
v naprostém tichu, světla hvězd
v úplné tmě, civilizaci k tomu
nepotřebujeme,
naopak
nám
v tomto ohledu vadí a překáží.
Naslouchání a vnímání krásy se
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dnes stává úkolem, kterému se
bude muset lidstvo opět učit. Je
otupělé řevem měst a techniky
všeho druhu kolem nás, děti se rodí
do hluku a chaosu a neumějí si
povídat z očí do očí tichým hlasem.
Jeden druhého chtějí překřičet a
zatím by stačilo ztišit se a
naslouchat těm druhým.
Učme své děti tomuto prostému
umění – dívat se, naslouchat. A pak
se k tomu úplně samozřejmě přidá
poslední schopnost – cítit, cítit ve
svém nitru zájem o ty druhé,
sounáležitost s ostatními, cítit
s nimi jejich radost i bolest, jejich
lásku i smutek. Děti se to naučí,
protože mají v sobě ohromnou sílu
a energii, umí se ztišit, dokonce i
šeptat, umí se podívat na něco
krásného a vysvětlit, proč je to
krásné.
Dejme jim tu šanci a hlavně prostor,
vraťme se do ticha a poslouchejme,
jak padá listí, jak se chvějí motýlí
křídla, jak šumí déšť či někde zní
krásná hudba. V této chvíli to tak
cítím a vím, že mnohé se nám zdá
příliš složité, ale naopak k tomu
dojdeme zcela jednoduchou a
prostou cestou. Musíme chtít…

MARIE VRÁNOVÁ

Dnes jsem viděla zimu. Tak
by mohla znít věta
v souvislosti s předchozím
textem.
Proč ne, i takto může
vypadat podzimní den.
V sobotu 27. října jsme se
probudili do zasněženého
rána. Barvy podzimu se
ukryly pod nánosy sněhu,
šedivá obloha, severní vítr
a padající vločky navodily
atmosféru ještě poněkud
vzdálených Vánoc. Vše se
může stát, a tak nejlepší je
se
přizpůsobit.
Zůstat
doma v teple, své auto
nechat
zaparkované a
tímto způsobem naprosto
bezpečně přečkat rozmary
přírody.
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STAVBA KANALIZACE DOKONČENA V TERMÍNU

Na fotografii vidíte paní starostku Jitku Dondovou
při zahájení přebírání kanalizace 9. 10. 2012.
Vedle stojí technický ředitel firmy Stavební společnost
Jaroslav Oršuliak,a.s. Radek Jára.
Stavba byla definitivně převzata až administrativně 19.10. 2012.
Obec Petrohrad převzala od Stavební firmy
Jaroslav Oršuliak,a.s. stavbu bez vad a nedodělků
a požádala o kolaudaci.
Dne 23.10. 2012 proběhla kolaudace stavby
a 24.10. 2012 byl vydán
Kolaudační souhlas s užíváním stavby.
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Vzhledem k tomu, že Obec Petrohrad nemá oprávnění
k provozování kanalizace, je třeba předat stavbu do nájmu.
Obec Petrohrad tedy provede Zápis o předání a převzetí stavby do
nájmu, ten je již obcí odsouhlasen a čeká na schválení SČVK, a.s. a
podepsání oběma stranami a na podpis nájemní smlouvy se SVS, a.s.
Pokud si někdo myslí, že podepsat dva papíry je otázkou chviličky,
tak si to myslí správně, druhá věc je ta, že úřední šiml stále řehtá, a tak
musíme počkat, až obě smlouvy ,,překoušou“ výše jmenované firmy.
Obě sice přislíbily, že se budou snažit napojení na kanalizaci
neprodlužovat a smlouvy podepíší co nejdříve. Až se tak stane, bude
moci proběhnout připojení jednotlivých nemovitostí na kanalizaci.

Na kanalizaci se zatím nelze připojit.
Možnost připojit se k ní oznámí Obec Petrohrad rozhlasem,
písemně na úředních deskách a na obchodech v Petrohradě.

Postup, jak se připojit, až se tak stane
1. Před zahájením výkopových prací je nutné oznámit výkop
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, stačí elektronicky
na adrese www.muzeumzatec.cz, (odkaz Hlavní budova,
informace pro stavebníky), nebo si formulář vyzvedněte na
OÚ Petrohrad.
Vyjádření archeologů bude přílohou ke kolaudaci.
2. Po vykopání a uložení kanalizačního potrubí je třeba, aby ho
před záhozem shlédl pracovník SČVK, a.s. pan Souček tel.
606608243.
3. Ten s vámi sepíše stav vodoměru a podepíše smlouvu o
stočném. Pokud nemáte vodoměr, bude vám počítáno stočné
z průměru na obyvatele. Na vaši přípojku je třeba doložit ke
kolaudaci Protokol o zkoušce vodotěsnosti stok vodou podle
ČSN 75 6909 se závěrem, že zkoušený úsek vyhovuje
požadavkům této normy.
4. Pak již bude možno napojit vaši nemovitost do nové
kanalizace.
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5. Poslední úkol, který majitel nemovitosti má, je oznámit
připojení na Městský úřad Podbořany - Stavební a
vyvlastňovací úřad, tel. 415237505 - panu Gondovi.
6. Kolaudace jednotlivých přípojek budou probíhat postupně,
vždy když oznámí připojení ke kanalizaci několik občanů.
Územní souhlas s umístěním kanalizačních přípojek platí 12 měsíců
ode dne vydání, tj. do 26. 9. 2013, a poté pozbývá platnosti.
Obec Petrohrad poskytla občanům bezplatné naprojektování
kanalizačních přípojek, zajistila vydání územního souhlasu a
možnost napojení na kanalizaci.
Nyní už je jen na občanech samotných, jak rychle kanalizaci využijí.
Ideální by bylo postupné napojení všech občanů, kteří obdrželi územní
souhlas v první polovině příštího roku.

Připomínáme,
že za ekologickou likvidaci domovních odpadů, a tím
je i odpadní voda, odpovídá majitel nemovitosti.
Tuto likvidaci musí i zpětně na výzvu oprávněného
orgánu doložit. Likvidace odpadních vod napojením
do splaškové kanalizace je ekologickou, lehce
doložitelnou likvidací.

Jitka Dondová
Starostka Obce Petrohrad
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72 HODIN V NAŠÍ OBCI
Dne 14. října 2012 se obec
Petrohrad
zapojila
do
projektu s názvem
72 hodin - Ruku na to,
který pořádala Česká rada
dětí a mládeže. Projekt byl
zaměřen na dobrovolnické
aktivity, které probíhaly
v celé České republice.
V naší obci se rozhodly místní maminky s dětmi,
že si zpříjemní nedělní odpoledne úklidem
v Bažantnici. Malé
lé děti při cestě sbíraly žaludy a
kaštany, které poté věnovaly místnímu
mysliveckému sdružení. Za odměnu bylo pro
všechny připraveno opékání buřtů v myslivně.
Akce se zúčastnilo téměř 20 dobrovolníků.
Nelituji toho, že jsem naši obec do tohoto projektu
přihlásila, jelikož jsem se utvrdila v tom, že zde
stále žijí lidé, kteří se dokážou zapojit i do věcí,
ze kterých
rých mají ,,pouze dobrý pocit.“
pocit.“
Pozn. Pro více informací o projektu můžete
navštívit webové stránky www.72hodin.cz
www.72hodin.cz,
kde naleznete popis a fotografie z našeho
nedělního odpoledne.

Eva Učíková ml.
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CO SE PŘIPRAVUJE
Obec Petrohrad ve spolupráci s kulturní komisí
pořádá

Posezení seniorů
S harmonikou
9. listopadu 2012
Od 18,00 hodin
V pohostinství Na Návsi
Občerstvení

Všichni jsou srdečně zváni
Doprava zajištěna
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Základní a mateřská škola Petrohrad
Obec Petrohrad
pořádají

SLAVNOSTNÍ
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
ANEB
ZAČÍNÁ ADVENTNÍ ČAS

NA ZAHRADĚ ŠKOLY V PONDĚLÍ 3. PROSINCE
OD 17 HODIN
KULTURNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ
KOLEDY
PRODEJ DĚTSKÝCH VÁNOČNÍCH VÝROBKŮ
OBČERSTVENÍ PRO ZAHŘÁTÍ
VÝSTAVA VÁNOČEK
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JIŽ TRADIČNÍ VÝSTAVA VÁNOČEK

Aby se tato výstava mohla uskutečnit, je třeba vánočky upéci a
přinést do školy. Prosíme maminky, babičky a další příbuzné všech
našich dětí, buďte tak hodné a dejte se do pečení trochu dříve.
Obracíme se samozřejmě i na
ostatní z naší vesnice, aby se
zúčastnili – mohou upéci
vánočku nebo jiné vánoční
pečivo,
vše
vystavíme,
označíme jménem, s vaším
svolením
nabídneme
i
k ochutnání.
Výstava
stava
není
soutěžní, stane se příjemnou
součástí
slavnostního
podvečera, který by měl být
laskavým a vlídným setkáním na počátku
počátku adventního času, setkáním
dětí s dospělými, lidí s lidmi pod rozsvíceným stromem, který je pro
nás symbolem lásky, klidu a pohody.
Věříme, že tento den bude s vaší pomocí právě takový, jak si přejeme.

PŘIHLÁŠKY
Prosíme všechny, kteří se rozhodnou upéci
upéci vánočky a přinést je na
výstavu, aby se nejpozději do 28. listopadu přihlásili, protože
organizátoři akce se musí na tuto událost připravit a vědět včas, jak
velká bude výstava. Přihlásit se můžete ve škole nebo na obecním
úřadě. Upečené vánočky, označené
označené jménem, doneste do školy
nejpozději v pondělí 3. prosince před zahájením slavnostního večera
– do 16.30 hodin.

Předem děkujeme za příznivé ohlasy
a těšíme se na vás.
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PODZIMNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTKY PETROHRADU
V sobotu 20. října odpoledne
se na sále v Petrohradě sešli
příznivci stolního tenisu,
jejichž sportovní úsilí mělo být
v závěru turnaje oceněno
pohárem starostky naší obce.
Organizaci této akce si na
starost vzala Eva Učíková
mladší, která připravila vše
potřebné
otřebné od tabulek, přes
odměny, diplomy a zajištění
hlavních
cen.
Soutěž
probíhala ve třech kategoriích
– děti do patnácti let, ženy a
muži.
Funkci
rozhodčích
vykonával pan Zdeněk Učík a
Miroslav Vrána. Turnaje se
zúčastnilo osm dětí, čtyři ženy a
dvanáct mužů.
Protože účastníků v kategorii

mužů bylo nejvíce, jejich první
zápasy se hrály systémem
vypadávání těch, kteří v prvním kole
prohráli. Stalo se tedy, že si někteří
zahráli bohužel pouze jednou. Tento
podzimní turnaj byl zatím zkouškou
zájmu o tento druh zábavy.
záb
V každém případě proběhne jarní
j
turnaj jiným stylem,, kdy i naši muži budou moci v plné míře ukázat své schopnosti
v souboji každý s každým. Proto doporučujeme všem, aby pilně trénovali, a ti, kteří
získali putovní pohár za nejlepší sportovní výkon, budou o něj pečovat, aby ho na jaře
mohli obhájit nebo předat dalšímu vítězi. BLAHOPŘEJEME NEJEN VÍTĚZŮM, ALE
VŠEM, KTEŘÍ SE ROZHODLI STRÁVIT ODPOLEDNE U TENISOVÉHO STOLU.
TĚŠÍME SE NA DALŠÍ TURNAJ.

VÍTĚZOVÉ V JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍCH
DĚTI
1. místo – Zoltán Karász
2. místo – Pavlína Pekarčíková ml.
3. místo – David Hečko
ŽENY
1. místo – Pavlína Pekarčíková
2. místo – Eva Učíková st.
3. místo – Kateřina Černá
MUŽI
1. místo – John Hospodářský
2. místo – Luděk Devera
3. místo – Zoltán Karász st.
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Z kroniky obce …
Vážení čtenáři, k životu obce patří nejen volby, podniky, zvyky, zdravotní péče
atp., ale i likvidace odpadu a domovních a podnikových odpadních vod. Dne 9.
října 2012 byla slavnostně předána zhotovitelem stavba kanalizace ve staré
části Petrohradu a o několik dnů později byla stavba zkolaudována. V tomto
příspěvku o historii obce se vrátím k průběhu budování kanalizace a vodovodu
v naší obci.

Obce Petrohrad, Černčice a
Bílenec neměly nikdy svůj
veřejný vodovod a kanalizaci
(s výjimkou dešťové kanalizace,
která odváděla dešťovou vodu
do potoků). První návrhy na
komplexní
řešení
pochází
z osmdesátých let minulého
století.
Koncem 80. let byla zahájena
stavba přivaděče vody ze
žlutického vodovodu do obce.
V rámci této stavby byla na
veřejný vodovod připojena
velká část Černčic a některé
domy v nové části Petrohradu.
Současně s tím byla budována
v Černčicích i kanalizace, která
byla napojena na čističku
odpadních vod u hřbitova
v Černčicích. Čistírna byla
vybudována Státním statkem
Lubenec pro kanalizaci domků,
které statek budoval již předtím
pro své zaměstnance.
Kanalizace končila u silnice
Praha – Karlovy Vary. Domy

v nové části Petrohradu měly
tedy jen vodovod.
V roce 1990 bylo pokračováno
ve stavbě vodovodu, a to
přivaděčem do staré části
Petrohradu, který vede od
bytových domů u nádraží
k zámku. V roku 1992 se
podařilo připojit na vodovod a
kanalizaci v Černčicích i domy
za železniční tratí v západní
části Černčic.
Stavba vodovodu a kanalizace
v Černčicích a části nového
Petrohradu stála od dubna 1991
do konce května 1993 celkem
4 450 503,-Kč. Státní dotace
činila 1 300 000,-Kč a zbytek
hradila
obec
ze
svých
finančních prostředků.
V letech 1993 a 1994 byla ve
staré části Petrohradu prováděna
rekonstrukce tzv. zámeckého
vodovodu, který po připojení
PL Petrohrad na žlutický
vodovod přestal být zdrojem
vody pro zámek. K vodovodu se
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připojila část domů ve staré
části Petrohradu v okolí silnice
na Chotěšov.
V roce 1997 byla na žlutický
vodovod připojena část staré
části Petrohradu.
Hned v následujícím roce se
podařilo připojit na vodovod i
další rodinné domy, tentokrát
v nové části Petrohradu.
Další pokrok nastal v roce 2000,
kdy stavba vodovodu dále
pokračovala.
V staré
části
Petrohradu byly připojeny další
domy v dolní části a v nové
části Petrohradu domy kolem
bývalé silnice č. 6.
V roce 2001 se podařilo
zahájit stavbu vodovodního
přivaděče
ze
staré
části
Petrohradu do Bílence. Stavba
vodovodu do Bílence, včetně

vodovodních přípojek, byla
ukončena v létě roku 2002. Tím
byly na žlutický vodovod
připojeny Černčice, Bílenec,
nová část Petrohradu a většina
domů ve staré části Petrohradu.
Na
podzim
roku
2003
pokračovala stavba ve staré
části
Petrohradu.
Bylo
budováno
připojení
domů
kolem silnice k Chotěšovu a
k domům u zdi zámeckého
parku. Stavba hlavních řadů
byla dokončena do poloviny
listopadu. Všechny tři části obce
byly tak napojeny na veřejný
vodovod ze Žlutic.
Co chybělo, byla kanalizace
v Petrohradě a Bílenci.
(Pokračování v dalším čísle)
RNDr. V. Špilar, kronikář

Obec Petrohrad

Usnesení

z 19. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 15. října 2012
01/19/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/19/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č.3 Smlouvy o dílo č. 42011 mezi Obcí Petrohrad a Stavební firmou Jaroslav Oršuliak, a.s.
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03/19/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smluv o vložení věcných břemen
s majiteli pozemků, kde prochází stavba Kanalizace Petrohrad 2. etapa:
- Správa údržba silnic – parc.č. 876/1, 1106, 1367, 876/10, 876/11 vše
v k.ú. Petrohrad
- Povodí Ohře – parc.č. 1097 v k.ú. Petrohrad
- Pozemkový fond ČR – parc.č. 1098, 1364, 1365, 639/3, 1147, 718/4,
718/5, 718/6 a 718/8 v k.ú. Petrohrad
- Net Kralovice – parc.č. 1140, 1142, 1368, 1371 v k.ú. Petrohrad
- Petrohradská, společnost s.r.o. – parc.č. 639/10 v k.ú. Petrohrad
- Lukáš Halámek – parc.č. 639/22 v k.ú. Petrohrad
- Ústecký kraj – parc.č. 718/7 v k.ú. Petrohrad
- Martina Provázková – parc.č. 637/3 v k.ú. Petrohrad
- Manželé Kailovi – parc.č. st. 204 v k.ú. Petrohrad
04/19/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na stavbu
Kanalizace Petrohrad 2.etapa se Severočeskou vodárenskou společností
a.s.
05/19/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou
Petrohradská, společnost s r.o. na pronájem těchto parcel :
k.ú. Petrohrad – parc.č. 1357
k.ú. Černčice u Petrohradu – parc.č. 988, 823, 865, 955, 954, 953, 898,
931, 904.
k.ú. Bílenec – parc.č. 1209, 1121, 1044, 1373, 1067, 1153, 1003, 1245,
1246, 1223.
06/19/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Dondou
Oldřichem ml. na pronájem části parcely č. 608/6 a části parc.č.630 v k.ú.
Petrohrad.
07/19/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění parcely č. 1298 v k.ú. Petrohrad
k prodeji.
08/19/2012 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí
Petrohrad a panem Romanem Hladíkem na zakázku „Obec Petrohrad –
rozšíření vodovodu“ve výši do 30tis.Kč.
09/19/2012 Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly zřízené
příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Petrohrad za
období 09/2011 až 09/2012.

Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v říjnu 2012

Frondlová Pavla - Petrohrad
Přibyl Oleg - Petrohrad
Fodor Ladislav - Petrohrad
Soukup Karel - Černčice
Kail František - Bílenec
Precht Karel - Petrohrad
Kováčová Irena - Petrohrad
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