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Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 5,- Kč
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Vážení čtenáři Lunarie,
Nacházíme se na začátku nového roku a také
volebního období. Za uplynulý rok 2018 se podařilo uskutečnit
několik velkých investic, které byly realizovány za podpory dotací.
Jak již bylo uvedeno v předchozích číslech měsíčníku byla opravena
Kaple Všech svatých v Petrohradě za financování ze státního
rozpočtu (Ministerstvo zemědělství ČR) ve výši 700.000,-Kč, kde byl
kompletně zrekonstruován interiér kaple, který byl v dezolátním
stavu, konečné opravy se dočkala i Výklenková kaple v Bílenci, kde
na opravu přispěl Ústecký kraj ve výši 600.000,-Kč, obě kaple jsou již
nyní ozdobami jednotlivých obcí a dále mohou být prezentovány.
Pro zvýšení bezpečnosti chodců byl vybudován proti obecnímu
úřadu nový chodník za podpory Ústeckého kraje ve výši 145.200,-Kč,
který navazuje na stezku kolem Finklova rybníku.
Obec Petrohrad se také soustavně věnuje úpravě a
údržbě veřejné zeleně v obcích, hřbitovů a budov ve vlastnictví obce.
Nemalá péče a práce je věnována i lesům ve vlastnictví obce,
probíhá zde nové zalesňování pozemků, výchova porostů a těžba
vybraných úseků. Na některé práce v lesích byly v loňském roce
získány dotace a to ve výši 55.228,-Kč. Za rok 2018 obec prodala
dřevo ve výši 209.393,-Kč a vynaložila finance na zabezpečení lesa
ve výši 355.176,23Kč. Je zřejmé, že se nejedná o výdělečnou činnost,
ale nyní lesní porosty potřebují větší péči, aby v následujících letech
svou ztrátovost nahradily ziskem.
Jak je na tom obec finančně a co si může dovolit? K
datu 31.12.2018 obec disponovala finančními prostředky ve výši
10.433.353,34Kč, obec má stále závazek ve formě úvěru ve výši
2.398.135,-Kč, který byl čerpán na stavbu kanalizace ve staré části
Petrohradu.
Co nás tedy čeká v následujících volebních letech a v
letošním roce? Pozorným čtenářům zajisté neuniklo, že zastupitelé
obce schválili na svém zasedání tzv.Strategii rozvoje obce pro rok
2019-2022 a co je jejím cílem? Pro zajímavost uvádíme některé z
bodů strategie, obec plánuje i nadále provádět opravy komunikací a
chodníků v obci, rozšiřovat odpočinková místa, herní místa a
sportoviště, nadále pomáhat škole při realizaci školní zahrady,
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podporovat výstavby domovních čističek odpadních vod, realizovat
opatření týkající se odstranění zápachu z kanalizace v Černčicích,
podporovat kulturu v obci, místní spolky a dobrovolné svazky a v
neposlední řadě se zaměřit na podporu bydlení.
Některé z bodů strategie rozvoje jsou již v jednání
zastupitelstva několik měsíců a to odstranění zápachu z kanalizace
v Černčicích, kdy k tomuto stavu byl vypracován projekt, který nyní
je ve schvalovacím řízení na Městském úřadě v Podbořanech, kdy po
vydání souhlasného stanoviska bude vypsáno poptávkové řízení na
dodavatele a poté provedena první fáze výstavby prvků vedoucí k
odstranění zápachu z kanalizace. Pokud chvíli zůstaneme u
kanalizace, zastupitelé obce schválili na svém zasedání Zásady pro
poskytování příspěvku na vybudování domovní čistírny odpadních
vod tam, kde není možné se připojit na kanalizaci v obci, a to ve výši
30.000,-Kč, o finančním příspěvku a jeho výši rozhoduje
zastupielstvo obce po předložení žádosti o poskytnutí příspěvku.
Další neméně významným projektem je podpora bydlení, kdy obec
má zpracován projekt na zřízení parcel pro výstavbu rodinných
domů ve staré části Petrohradu, kdy budou parcely k dispozici závisí
ve velké míře na vypsaných dotačních titulech, které by obci
pomohly financovat zasíťování parcel tj. vodovod, kanalizace,
elektrická energie, bez dotace není obec schopna samostatně
zasíťování financovat. K podpoře bydlení se vztahuje i plánovaná
demolice domu čp.8 v Černčicích, kdy nyní probíhá výběrové řízení
na dodavatele služeb, po odstranění stavby bude rozhodováno co se
na uvolněné stavební parcele vybuduje.
Strategie rozvoje obce 2019-2022 stanovila mnoho
finančně náročných projektů a záměrů, obec se bude snažit na tyto
projekty získat dotační podporu a postupně realizovat akce. Jak se
vše bude vést můžete sledovat na stránkách měsíčníku, kde občany
obce a čtenáře budeme o všem informovat.
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Informace ze školy ….

„VYTVOŘTE BATERKOŽROUTA“
tak zněl další úkol Recyklohraní, který řešily děti ve školní družině ZŠ a MŠ
Petrohrad. A proč je dobré mít Baterkožrouta? Při třídění baterií je velmi
důležité, aby měli lidé doma, v práci, v obchodech a samozřejmě i ve škole po
ruce vhodnou sběrnou nádobu, do které mohou použité baterie odkládat.
Proto si děti v družině vytvořily svoje vlastní sběrné nádoby, které byly
naprosto jedinečné. Využily k tomu netradiční materiály, jako jsou např.
papírové krabičky, ruličky od toaletního papíru, balicí papír a další. Fantazie
dětí byla veliká a tak vznikaly zajímavé výtvory. Děti, které nechtěly tvořit, ale
Baterkožrouta si dovedly představit, tak si ho prostě jenom nakreslily. Nálada
ve školní družině byla veselá asi jako naši Baterkožrouti, o čemž se můžete
přesvědčit ve fotogalerii na www.zsmspetrohrad.cz
Věra Sokolová
vychovatelka ŠD

Stránka 4

Informace obecního úřadu ………..
Poplatek za odpad pro rok 2019
Obecně závazná vyhláška Obce Petrohrad č. 2/2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů stanovuje roční poplatek pro rok 2019 ve výši
500,-Kč za každou trvale hlášenou osobu v obci a 1000,-Kč za objekt využívaný k
rekreaci. Trvale hlášení občané mohou využít slevy na poplatku a to ve výši 20% za
snížení objemu vyvážených odpadů oproti roku 2008.
Splatnost poplatku je stanovena na 31.05.2019. Poplatek je možno
hradit i formou měsíčních splátek. V případě neuhrazení poplatku včas či ve
správné výši je možno nedoplatek vyměřit ve výši trojnásobku.

Poplatek za psa 2019
Držitel psa staršího tří měsíců je dle zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcíchje povinen uhradit poplatek za psa. Výši poplatku stanoví Obecně
závazná vyhláška Obce Petrohrad č. 3/2012 a to ve výši 40,-Kč za prvního psa a 60,Kč za druhého a dalšího psa.
Poplatek za psa je splatný k 31.05.2019.

Kontrola České školní inspekce
V Základní škole a mateřské škole Petrohrad p.o. proběhla v závěru loňského roku
kontrola České školní inspekce. Kontrolována byla výuka ve škole a školce, postupy
školní jídelny a v neposlední řadě účetnictví organizace a její vybavení. Závěrem
kontroly je stanovisko, že nebyly zjištěny nedostatky. Jedinou výtkou je stav školní
zahrady, na tomto nedostatku však škola ve spolupráci s obcí intenzivně pracuje.

Uzavření Mateřské školy
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Petrohrad p.o., oznamuje, že
ve dnech od 11.02.2019 do 15.02.2019 bude uzavřena z technických důvodů
mateřská škola.

Uzavření ordinace praktického lékaře
Praktický lékař MUDr.Radim Šindelář oznamuje, že ve dnech od
11.02.2019 do 15.02.2019 bude uzavřena ordinace ve zdravotním středisku Kryry.
Zastupujícím lékařem bude pan MUDr.Petr Ráliš, kterého mohou pacienti navštívit v
jeho ordinacích v obci Lubenec či ve městě Podbořany.
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Třídit domovní odpady se vyplatí
Třídit domovní odpady se vyplatí!? Ano nebo ne? Obec Petrohrad umožňuje
svým občanům třídění odpadů dle jednotlivých druhů, pokud vlastníci
nemovitostí budou důsledně odpady třídit měli by postupně snižovat objem
nevytříděného odpadu a tím snížení frekvence vývozu. Větší objem
vytříděných odpadů má dopad na výši místního poplatku za odpad, který je
v současné době stanoven ve výši 1.000,-Kč s tím, že trvale hlášeni občané mají
slevu ve výši 50% tj.500,-Kč a dále mohou využít slevu ve výši 20% za snížení
objemu vyváženého odpadu, poté činí poplatek 400,-Kč. Co nám tedy z výše
uvedeného vyplývá??? Ano, třídit odpady se vyplatí!!!
Jak lze odpady třídit:
Plasty:
- V místních částech obce jsou tzv. hnízda, kde je umístěn kontejner na
plasty
- Pytlový svoz – občané obdrží od obce „žluté pytle“ na plasty
z domácností, tyto pytle jsou sváženy zaměstnanci obce a to vždy
jednou měsíčně ( první středa v měsíci ), při tomto svozu jsou
automaticky měněny naplněné pytle za nové
Tetrapaky ( krabice od mléka, džusů apod.)
- Pytlový svoz – občané obdrží od obce „oranžové pytle“ na tetrapaky,
tyto pytle jsou sváženy zaměstnanci obce a to vždy jednou měsíčně (
první středa v měsíci ), při tomto svozu jsou automaticky měněny
naplněné pytle za nové
Papír:
- V místních částech obce jsou umístěny kontejnery na papír, tzv. hnízda
Sklo:
- V místních částech obce jsou umístěny kontejnery na sklo, tzv. hnízda
Elektroodpady
- Obec ve spolupráci s firmou Elektrowin a Asekol provádí sběr
vysloužilých elektrospotřebičů, tyto elektrospotřebiče je možné přivést
ke stanovišti velkoobjemového kontejneru v Petrohradě ( u hasičské
zbrojnice ) či drobné elektrospotřebiče je možno umístit k nádobě na
komunální odpad a v rámci pytlového sběru budou odvezeny
zaměstnanci obce vždy v první středu v měsíci
- Na elektrozařízení jsou vydána potvrzení o likvidaci
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- Elektrospotřebiče musí být kompletní!!!
Bioodpad
- Na stanovišti velkoobjemového kontejneru v Petrohradě a v Černčicích
jsou umístěny kontejnery na bioodpad
- Kontejnery jsou určeny k likvidaci trávy, větví apod.
- O možnosti získat kompostér byli občané obce informováni, obec podala
žádost o dotaci na pořízení kompostérů, žádost je ve fázi schvalování,
v případě obdržení dotace bude možno bioodpad kompostovat
individuálně- kompostéry by pak občané obdrželi v průběhu léta
Velkoobjemový odpad
- Ve všech místních částech jsou umístěny velkoobjemové kontejnery na
jiný než komunální odpad
- Kontejnery jsou uzamčeny a pro občany jsou zpřístupněny vždy první
sobotu v měsíci od 08,00hod. do 12,00 hod., po domluvě s obcí je možno
otevřít stanoviště i v jiném čase
Textil:
- Kontejner na sběr textilu je umístěn na návsi v Petrohradě
- Je zde možno odložit čisté oděvy, ložní prádlo, hračky, obuv
Kovový odpad
- Kovový odpad je vybírán u stanoviště kontejneru ve starém Petrohradě
a v Černčicích, dále je pak možno využít pytlového svozu, kdy jsou
k dispozici pytle šedé barvy. Tyto pytle jsou sváženy zaměstnanci obce
vždy první středu v měsíci.
Nebezpečný odpad
- Svoz nebezpečného odpadu je prováděn dvakrát ročně a to na jaře a na
podzim, o tomto svozu jsou občané informování prostřednictvím
plakátů a místního rozhlasu
- Tento odpad je možno umístit na určená stanoviště, nepatří sem
elektroodpad, plasty a suroviny, které lze vytřídit jako jinou komoditu
Nábytek a jiný objemný odpad
Svoz je prováděn v rámci svozu nebezpečného odpadu
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Z kroniky obce …
Co se na území naší obce událo v letech jejichž číslo končí 9
V roce 2018 byl uveden přehled událostí, které se vázaly k rokům jejichž číslo
končilo číslicí 8. Nyní se budeme věnovat událostem z let jejichž datové číslo
končí číslicí 9 a začneme rokem 1359.
PETROHRAD

1359 - V tomto roce se narodil Jencz z Janovic, syn zakladatele Petrova hradu
Petra z Janovic (Peška z Janovic). Jencz z Janovic je uváděn i pod jménem Ješek
Jencz z Janovic.
1409 - Jencz z Janovic spolu se svým synem Janem z Janovic a synem Jenczova
bratra Purkharda z Janovic Petrem II. z Janovic potvrzuje privilegia městečka
Jesenice ve kterých se zmiňuje i obec Chlumčany (německy Klumtchan).
Chlumčany byly v roce 1895 spojeny s obcí Petrohrad a nová obec nese od té
doby název Petrohrad (Petersburg).
1489 - Zemřel Burian z Guttenšteina, který koupil r. 1483 petrohradské
panství od pánů z Janovic. Novým majitelem panství se stal jeden z pěti
Burianových synů Jiří Dětřich z Guttešteina.
1559 - Jaroslav Libšteinský z Kolowrat zahájil stavbu zámku v Petrohradě.
Jaroslav získal panství sňatkem se Zikunou z Guttenšteina, když větev
Guttenšteinů ze které pocházela, vymřela po meči. Postavena byla ta část
dnešního zámku, která má dnes střechu z tašek (od kaple sv. Vavřince směrem
ke hřišti). Petrův hrad byl v té době už zanedbaný a nevyhovoval požadavkům
na pohodlí a reprezentaci.
1619 - Zemřel Jaroslav Libšteinský z Kolowrat. Protože patřil k té části české
šlechty, která vedla odboj proti Ferdinandovi II. a která byla o rok později, tj. v
roce 1620, poražena v bitvě na Bílé hoře, byly 2/3 jeho majetku zkonfiskovány
(včetně petrohradského panství) a prodány v dražbě. V roce 1621 koupil
Petrohrad, Bílenec, Pšovlky a Soseň hejtman Starého města v Praze hrabě
Heřman Černín z Chudenic společně se svojí manželkou Marianou ze Svárova.
Černínové pak panství drželi do května roku 1945. V době, kdy bylo panství
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Heřmanem Černínem koupeno, bylo, jak stojí v zápisech „od vojáků spáleno a
pobořeno“.
1789 - V Petrohradě byl při cestě z Petrohradu do Stebna vybudován hřbitov.
Tehdejší hřbitov byl menší než dnešní. Jdeme-li od Petrohradu, přijdeme k
původnímu hřbitovu, končil v místech, kde je dnes „parkoviště“ pro auta a
hřbitovní vrata. Část dále směrem ke Stebnu s márnicí na níž býval ještě
dlouho i po roce 1945 zavěšen malý zvon „umíráček“ byla postavena v letech
1929-1930.
1859 - Na území Chlumčan byla ukončena stavba školy. Budovu nechala
vybudovat hraběnka Josefína Černínová, rozená Paarová, manželka hraběte
Evžena Karla Černína, který nechal postavit např. i pivovar u Finklova
rybníka a zřídit dvouramenné schodiště u středního traktu zámku.
Stavba školy trvala necelé dva roky. Po spojení Chlumčan a Petrohradu v roce
1895 jí bylo přidělen číslo popisné 82. Vyučovalo se zde až do roku 1945
německy. Jen za první republiky zde byla několik let i jedna třída s českým
vyučovacím jazykem ( pobočka české školy z Černčic).
1909 - Petrohrad měl celkem 95 domů a 702 obyvatel. Z toho bylo 623 Němců
a 79 Čechů.
1929 - Státní silnice Praha – Karlovy Vary dostala v okolí obce asfaltový
povrch (silnice č.6)
- V únoru 1929 byly silné mrazy, teploty klesaly až pod -30°C. V Petrohradě
nad zámkem zmrzlo asi 200 ořešáků, třešně v Petrohradě a okolních obcích
vymrzly z 80%, švestky z 50%. Ve dnech 11.2. -13.2. klesly teploty na -38°C. V
lesích pukala kůra na stromech a až do poloviny března leželo asi 80 cm
sněhu.
1939 - Petrohrad, Bílenec i Černčice byly již od 11. října 1938 součástí
německé Třetí říše.
V roce 1939 zavedly německé úřady přídělové lístky na potraviny a
zemědělcům byly předepsány povinné dodávky obilí, masa, sádla, mléka a
vajec do státních fondů. Většina Čechů odtud byla nucena odejít do vnitrozemí
a musela zde nechat svůj majetek.
1959 - Poslední rok existence dosavadních okresů, krajů a obcí. Od roku 1945
Petrohrad, Černčice i Bílenec náležely do okresu Podbořany a kraje
Karlovarského. Od 1. ledna 1960 byly tyto obce sloučeny pod jediný místní

Stránka 9

národní výbor (MNV) Petrohrad a byly zařazeny do okresu Louny a kraje
Severočeského, který měl sídlo v Ústí nad Labem. Předsedou sloučeného MNV
se stal Josef Havel z Petrohradu, bývalý dlouholetý člen Sboru národní
bezpečnosti a tajemníkem byl František Hotěk dosavadní předseda zrušeného
MNV Černčice.
1969 - Prázdné budovy petrohradského pivovaru převzal podnik Léčivé
rostliny Zbraslav a zřídil zde balírnu a sklad léčivých rostlin. Pivovarské
sklepy byly přeměněny na prostory pro zrání sýrů pro Západočeské mlékárny
Kralovice. Výroba piva byla v pivovaru zrušena roku 1967.
1979 - Během roku byla ukončena hrubá stavba mateřské školy v nové části
Petrohradu. V areálu byly budovány dva pavilony – hospodářský a učební.
- Sloučená obec Petrohrad měla v roce 1979 celkem 998 trvale hlášených
obyvatel.
- V noci z 31.12.1978 na 1.1.1979 klesla teplota o dvacet °C, řadě aut zamrzly
chladiče.
- V červenci vypukla ve zdejším kraji epidemie infekční žloutenky. V
Petrohradě, Černčicích a Bílenci onemocnělo více než 40 osob. Nemocnice
nemohly pojmout nával nemocných a proto byla zřizována i nouzová
oddělení. Jedno z nich bylo i v Psychiatrické léčebně v zámku v Petrohradě,
kde bylo zřízeno asi 60 lůžek. Epidemie ustala až na podzim.
Dokončení v dalším čísle Lunarie
RNDr. Václav Špilar, kronikář obce
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Novoroční výšlap na
Kapli Všech svatých v Petrohradě

01.01.2019 se uskutečnil tradiční výšlap stebenských a
petrohradských občanů na kapli Všech svatých v Petrohradě. Přítomní si
mohli prohlédnout kapli a společně si zazpívat písničku o cestě na kapli,
kterou složili občané z Petrohradu. Chybět nemohl ani novoroční přípitek a
společné focení. Další zastávkou při sestupu z kaple byl tradičně stoletý dub a
výstava betlémů v kapli sv.Vavřince.
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Obec Petrohrad

Usnesení
z 03.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 28.ledna 2019

01/03/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu paní Danu Ďopanovou a pana
Josefa Ptáka

02/03/2019

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

03/03/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků dle
geometrického plánu č. 396-043/2018 od Ústeckého kraje

04/03/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od Státního
pozemkového úřadu

05/03/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření směnné smlouvy na část parcely č. 889/13 v k.ú.
Petrohrad a část parcely č. 1082 v k.ú. Bílenec mezi Obcí Petrohrad a panem Milanem
Worschem s doplatkem dle znaleckého posudku

06/03/2019 Zastupitelstvo obce neschvaluje vstup Obce Petrohrad do Sdružení místních
samospráv ČR
07/03/2019

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku zapsanému spolku
Aragonit na XX.ročník festivalu SOUZNĚNÍ

08/03/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4005920/VB/P001.

09/03/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup sypače do výše 40.000,-Kč

10/03/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu o činnosti orgánů Obce Petrohrad podle
§ 18 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018, která je
přílohou zápisu č. 3
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11/03/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizaci majetku Obce Petrohrad za rok 2018,
Inventarizační zpráva za rok 2018 je přílohou č. 4 zápisu

12/03/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru od Ústecké komunitní nadace z Fondu Logit
ve výši 20.000,-Kč Základní školou a mateřskou školou Petrohrad p.o. na realizaci
projektu „Školní park“

13/03/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30.000,-Kč
manželům Anně a Jiřímu Habrovým na vybudovanou domovní čistírnu odpadních vod.

14/03/2019

Zastupitelstvo obce neschvaluje připojení Obce Petrohrad k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“

15/03/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje přerušení provozu školní družiny a mateřské školy v době
od 11.02.2019 do 17.02.2019

16/03/2019

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 12/2018, které je přílohou
č. 5 zápisu

17/03/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019, které je přílohou č. 6
zápisu

Radim Benda
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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