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Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 5,- Kč
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Informace obecního úřadu ………..
Hospodaření obce v roce 2018
Hospodaření Obce Petrohrad v roce 2018 bylo ukončeno se ziskem ve
výši 309.772,-Kč. Obec ze svého rozpoču zajišťuje chod obce – veřejné
osvětlení, péče o veřejná prostranství, kulturní památky, základní škola a
mateřská škola, jednotku sboru dobrovolných hasičů, likvidaci odpadů
vznikajících na území obce či lesní pozemky. Nejvýraznějšími příjmy rozpočtu
jsou podíly na daňových příjmech, které obec na základě své velikosti dle
daného koeficientu získává ze státního rozpočtu.
Obec Petrohrad samostatně hospodaří v lesích, pro tuto činnost má
svého odborného lesního hospodáře paní Ing.Martu Hessovou, která
koordinuje činnosti v lesích. V roce 2018 bylo investováno do opakovaných
zalesnění pozemků, jejich příprav na zalesnění a provádění výchovných
zásahů do lesních porostů – probírky a prořezávky. Náklady činily celkem
355.176,23Kč, příjmy 209.393,-Kč, získané dotace na provedené práce 55.228,Kč.
O kulturní dění v obci se krom dobrovolných spolků činných v obci
starala i obec. V roce 2018 obec zajišťovala Obecní ples, Dětský maškarní ples,
Noc kostelů, Rej petrohradských čarodějnic, Otevření kaple Všech svatých v
Petrohradě či Advent. K zajištění kulturního a sportovního dění spolky,
dobrovolníky či organizacemi přispívá obec finančně prostřednictvím grantů,
pro rok 2018 činily granty 200.000,-Kč. V rámci péče o kulturní památky v
obci vynaložila obec prostředky ve výši 3.160.169,-Kč a obdržela dotace ve výši
1.300.000,-Kč
Základní škola a mateřská škola Petrohrad p.o. je po provozní stránce
kompletně financována z ropočtu obce, pro rok 2018 činily náklady na provoz
908.000,-Kč.
Odpadové hospodářství obce je jednou z výrazných položek rozpočtu
obce a pro rok 2018 činily náklady na zabezpečení sběru a vývozu odpadů
částku 849.238,50Kč přičemž výnos z vybíraných poplatků za odpad činil
325.485,-Kč a výnos za zpětný odkup odpadů 61.142,-Kč.
Obec Petrohrad má zřízenu Jednotku dobrovolných hasičů Petrohrad,
kterou zajišťuje ze svého rozpočtu, aby byla jednotka akceschopna. Jedná se o
náklady na materiálové zabezpečení ( hasičské vybavení ), náklady na opravu
a údržbu hasičské techniky včetně automobilů, pojištění jednotky, školení
členů jednotky a péče o nemovitost – stanoviště jednotky. Náklady v roce 2018
činily 124.456,-Kč. Na další období je počítáno s obnovou vozového zázemí
jednotky.
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Odstranění zápachu z kanalizace v Černčicích
Obec Petrohrad obdržela veškeré souhlasy s provedením první
fáze odstranění zápachu z kanalizace v Černčicích, které doposud brzdily
započetí úprav, které by měly vest k odstranění zápachu.
V nejbližším období bude vypsáno poptávkové řízení na dodavatele
stavebních prací, po odsouhlasení dodavatele Zastupitelstvem Obce Petrohrad
bude započato s první fází tj. Vybudování šachty pro umístění kompresorů pro
vhánění kyslíku do potrubí a jejich instalace. Náklady této první fáze se
pohybují ve výši cca 700tis.Kč, na provedení tzv.protizápachových opatření se
finančně bude podílet i budoucí majitel kanalizace tj. Severočeská vodárenská
společnost a.s..
Kaple Všech svatých v Petrohradě
Zastupitelstvo Obce Petrohrad na svém 4.řádném zasedání
rozhodlo o uzavření smlouvy o dílo s panem Ing.Janem Spěváčkem na
provedení nátěru šindelové střechy kaple. Celkové náklady na provedení
nátěru budou činit cca 100tis.Kč. Na provedení nátěru bude podána žádost o
dotaci na Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím obce s rozšířenou
působností tj. Městem Podbořany.
Kaple Všech svatých v Petrohradě bude od dubna 2019
otevírána v pravidelných časech a to až do září 2019, vždy v sobotu a neděli
od 14,00hod. do 16,00hod.. V tomto čase bude zpřístupněn interiér kaple,
budete si zde moci zakoupit knihy ( Kniha z historie obcí, Tajuplné
Podbořansko či Dejmalka – pohádky a pověsti z kraje pod Čertovkou),
pohlednice obcí ( Petrohrad, Černčice, Bílenec), kartičkový kapesní kalendář a
pokud bude klubem turistů odsouhlaseno vydání turistické známky tak i
turistickou známku.
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Odpočinkové místo v Černčicích
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vypsalo dotační titul na
opravu a výstavbu odpočinkových ploch. V rámci této dotační výzvy se
rozhodlo Zastupitelstvo Obce Petrohrad podat žádost o zřízení odpočinkového
místa v místní části Černčice na místě bývalé požární nádrže. Měly by zde být
umístěny herní prvky pro děti do 3let do 15ti let, workoutová sestava pro děti
nad 15 let, dále pak lavičky a odpadkové koše. Celkové náklady na výstabu by
měly činit maximálně 200 tis.Kč
Nabídka knihy
Obec Petrohrad zakoupila za účelem dalšího prodeje knihu
“Dejmalka – pohádky a pověsti z kraje pod Čertovkou”. Knihu napsala paní
Kristina Folprechtová. Součástí knihy je I první kniha pohádek a pověstí s
názvem “Z kapsáře Tetky Dejmalky”, která byla napsána paní Kristinou
Folprechtovou a paní Jitkou Kantovou. Knihu si můžete zakoupit na OÚ
Petrohrad ( Po a St – 7,00h. – 17,00h., Út+Čt+Pá – 7,00h. – 14,30h.)

Prodejní cena: 180,-Kč
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Z kroniky obce …
Co se na území naší obce událo v letech, jejichž číslo končí 9
Pokračování z minulého čísla
1989 - Petrohrad, Černčice i Bílenec byly od roku 1981 součástí střediskové
obce Kryry. Ke sloučení došlo přes nesouhlas občanů a dokonce i místní
organizace KSČ. Dalšími obcemi připojenými ke Kryrům byly Běsno, Strojetice
a Stebno. Pro Petrohrad, Černčice a Bílenec byl pak zřízen společný občanský
výbor, který koordinoval akce běžného života.
V roce 1989 divadelní kroužek Osvětové besedy Petrohrad sehrál v sále
Jednoty v Petrohradě pohádkovou hru „O třech loupežnících“ a po delší
odmlce se konal maškarní masopustní průvod obcí.
V létě byla zahájena stavba vodovodního řadu od železniční trati podél staré
silnice č. 6 směrem k budově dnešního obecního úřadu a odtud směrem na
Černčice.
Velký přelom přinesl prosinec 1989. Na počátku prosince vzniklo v Petrohradě
Občanské fórum, které si jako svůj hlavní cíl vytklo odtržení Petrohradu,
Černčic a Bílence od Kryr a obnovení MNV Petrohrad tak, jak tomu bylo od
roku 1960 do roku 1981. V čele Občanského fóra se angažovali zejména
Jaroslav Neuman, Petr Kunc a Stanislav Vinš.
K vlastnímu oddělení od Kryr došlo pak 28. února 1990 na ustavujícím
zasedání obnoveného MNV Petrohrad. Zasedání bylo na sále v pohostinství na
návsi v Petrohradě.
1999 – Na veřejný vodovod jsou připojovány postupně další domy v
Petrohradě.
V tomto roce začala obec samostatně hospodařit v obecních lesích, které
získala v rámci restitucí obecního majetku.
V budově obecního úřadu a v budově základní a mateřské školy v Černčicích
byly za podpory státu přebudovány kotelny na spalování lehkých topných
olejů
TJ Sokol Petrohrad měl v okresních soutěžích přihlášeno mužstvo dospělých a
mužstvo žáků.
Dále jsou uvedeny údaje týkající se pouze Černčic nebo Bílence.
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ČERNČICE
1859 – Černínské panství v Petrohradě založilo v Černčicích ovocnou a
zelinářskou zahradu. Zahrada byla na západě obce od železničního náspu
směrem k obci k domům čp. 33, 42 a 29.
1909 – Byla vysvěcena a slavnostně otevřena budova školy. Ve škole v přízemí
byla třída, byt učitele a kabinet. Provizorně byly postaveny i obvodové zdi pro
1. patro. Vyučovací jazyk byl německý.

1919 – V Černčicích byla zřízena státní česká škola. Škola byla umístěna v
domku u Havlíčkovy truhlárny (u silnice na Mukoděly za tratí). Do školy
nastoupilo 62 dětí ( z toho 16 z Petrohradu a 2 z Bílence).
Později byla škola přemístěna do 1.patra školy německé. Patro nechal
dobudovat český statkář Kožíšek z Mukoděl. Práce na stavbě většinou
prováděli čeští řemeslníci z obce.
1929 – Fotbaloví nadšenci kupují kožený fotbalový míč, po domácku si
nechají ušít dresy a začínají hrát po okolí přátelské zápasy.

BÍLENEC
1399 – Petr a Jindřich ze Šprimberga založili věnování pro kostel sv Maří
Magdaleny v Bílenci na zádušní mše za svoji matku Kunku.

1849 – Obec Bílenec nechala postavit obecní rybník.

RNDr. Václav Špilar, kronikář obce
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Zásobování obce pitnou vodou
(historický pohled)

Vzpomínám na dobu na konci čtyřicátých a počátku padesátých let minulého
století, kdy jsem chodil do školy v Petrohradě. Tehdy nám pan učitel Jiří
Gutwirth při hodinách zeměpisu říkal, že jsou na světě země, kde se pitná voda
musí kupovat nebo pro ni chodit či jezdit kilometry daleko. Jako děti jsme se
tomu smály a nevěřily jsme mu. Když nám řekl, že se můžeme dočkat doby,
kdy se bude pitná voda i u nás prodávat v lahvích v obchodě, vyvolalo to
bouřlivý smích. A vida, té doby jsem se dožil, stačí se podívat na stohy lahví z
umělé hmoty s vodou v prodejnách obchodních řetězců.

I na základě těchto vzpomínek bylo rozhodnuto sepsat pro Lunarii historii
zásobování všech tří místních částí naší obce pitnou vodou a v souvislosti s tím
i s problematikou odpadních vod. Je to součást historie života v obci a tedy i
kronikářské práce. Seznámíme se ve stručnosti s historickým vývojem
zásobování vodou v obci ve středověku, v době Rakouska – Uherska, 1.
československé republiky a 2. světové války a pak podrobněji v období od 60.
let minulého století do dneška.

Začneme od středověku. V té době se pitná voda čerpala ze studánek, tedy z
pramenů spodní vody, které vyvěraly na povrch, ze studní vyhloubených
člověkem ale i čistých potůčků. Lidé si ji nosili domů v nádobách a po jejím
spotřebování se muselo jít znovu. Vodu bylo nutné přinést také domácím
zvířatům. Nebylo potřeba tolik vody na praní a mytí. Prádlo se pralo se v
potocích i rybnících a lidé se u potoků, studánek či v jezírkách a rybnících také
myli. Je nutno i uvědomit, že v těch dobách se lidé myli či koupali méně často
než dnes. Občas se tyto „metody“ objevují i v televizi v pohádkách či
historických filmech.

Studánky a další přírodní zdroje vody byly uctívány, čištěny a chráněny.
Slavnosti jarního otevírání studánek se i v naší vlasti dosud někde udržely.
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Studny byly vyhloubeny i u šlechtických sídel. Dodnes si můžete na řadě hradů
prohlédnout studny, které musely mít takový přítok, aby posádka hradu
včetně koní a dalších zvířat nezemřela při obléhání hradu žízní.

I Petrův hrad ( Petršpurk, Petersburg) měl svoji studnu a lze se domnívat, že
studna byla i na hradě Šprimberg nad Bílencem.

O studánkách se mluví v pověstech z historie Petrova hradu. Některé studánky
v Petrohradě pamatuji ještě „v provozu“ a v době mé docházky do školy v
Petrohradě jsme je chodili pod vedením včelmistra státních lesů pana Josefa
Švába na jaře čistit. Studánka, z níž byla vyvedena voda rourou do
Podvineckého potoka v blízkosti tzv. Bílého mostu na cestě z petrohradského
nádraží k zámku nám klukům sloužila jako zdroj pitné vody při našich hrách.
Pro vodu z této studánky chodili podle pamětníků ještě za 1. republiky lidé na
vaření nedělní kávy, vaření čočky či hrachu. Voda v ní byla měkká.

Pokračování v dalším čísle
RNDr. Václav Špilar
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Fandíme petrohradskému fotbalu
Neděle 7. 4. 2019 13:30

FK Kněževes B - Sokol Petrohrad

Neděle 14. 4. 2019 13:30

Sokol Petrohrad - TJ Šanov

Neděle 21. 4. 2019 13:30

SK Senomaty B - Sokol Petrohrad

Sobota 27. 4. 2019 13:30

FK Chmel Mutějovice - Sokol Petrohrad

Neděle 5. 5. 2019 13:30

Sokol Petrohrad - FK Kounov

Sobota 11. 5. 2019 13:30

Sokol Srbeč - Sokol Petrohrad

Neděle 19. 5. 2019 13:30

Sokol Petrohrad - Sokol Panoší Újezd

Neděle 26. 5. 2019 13:30

Sokol Ruda - Sokol Petrohrad

Neděle 2. 6. 2019 13:30

Sokol Petrohrad - TJ Roztoky B
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Spolek VEEV, z.s. v minulém roce vyhlásil celoroční fotografickou soutěž. Na
konci roku se sešlo přes 50 fotografií. Fotografové měli za úkol zachytit krásu
naší obce. Každá fotografie byla originál. Někdo krásu viděl ve zvířatech,
někteří v lidech, převážně však v naší krásné krajině. Do finálového kola
postoupilo 12 fotografií, ze kterých bylo vybráno těch 5 nejzajímavějších.

17.2.2019 proběhlo slavnostní vyhodnocení a oceněn byl snad každý, kdo se
zúčastnil. Pro nás pořadatele to bylo milé, přátelské setkání, kde především
děti mohly zažít ocenění za svou celoroční práci a snahu. Doufáme, že do
dalšího ročníku Fotografické soutěže se v letošním roce přihlásí minimálně
tolik uchazečů jako loni.

1. místo – Veronika Kotelenská ( Finklův rybník v Petrohradě)

2. místo – Rozálie Hečková ( Cesta na Ovčín)

3. místo – Michal Habr ( Na zahrádce u Habrů)

4. místo – Adéla Hejlová (Západ slunce nad Černčicemi)

5. místo – Petr Wirth ( Podvečerní západ slunce nad Černčicemi)
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1.místo

2.místo

3.místo
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Vážení soutěžící fotografické soutěže.
Soutěž bude probíhat po celý rok 2019, je rozdělena na 4 témata, která budou časově
omezena. Vždy se musí jednat o fotky pořízené v našich obcích Petrohrad-Černčice-Bílenec.
Vaším úkolem je zachytit fotografie v daných tématech, odeslat na kontraktní údaje,
s popisem kde fotografie byly pořízeny. Opět je možnost zaslat tři fotografie k danému
tématu. Vždy budou vybrány tři fotografie od všech soutěžících, které postupují do finále,
kde se bude soutěžit o hodnotné ceny. Zúčastnit se mohou všechny věkové kategorie.
1.téma – Budovy Petrohradu – do 20.04.2019
2.téma – Lidé v pohybu – do 20.07.2019
3.téma – Petrohradské stromy – do 20.10.2019
4.téma – Petrohradské cesty – do 20.12.2019
Fotografie odevzdávat:
-

Emailem: Bozenka.a@seznam.cz
SMS/messenger: 608 661 235
Osobně: Božena Worzischková Adámková
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Obec Petrohrad

Usnesení
z 04.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 18.února 2019
01/04/2019

02/04/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu pana Miroslava Vránu a paní Lenku
Bláhovou
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření bodu
6. Organizační záležitosti

03/04/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo „Nátěr šindelové střechy Kaple
Všech Svatých v Petrohradě“ s Ing.Janem Spěváčkem ve výši max. 100.000,-Kč

04/04/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup paletizačních vidlí v maximální ceně 21.000,-Kč

05/04/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr úplatného převodu pozemků parc.č. 718/8, parc.č.
718/6, parc.č. 1431 a parc.č. st. 216/2 vše v k.ú. Petrohrad podle § 10 odst. 5 zákona č.
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
z majetku Státního pozemkového úřadu do majetku Obce Petrohrad

06/04/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. st.216/1 a parc.č. st.
216/3 vše v k.ú. Petrohrad podle § 7 odst. 1 písm. d) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů z majetku Státního
pozemkového úřadu do majetku Obce Petrohrad

07/04/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 694/1, parc.č. 701/1,
parc.č. 718/5 a parc.č. 799/47 vše v k.ú. Petrohrad podle § 7 odst. 2 písm. a)b) zákona
č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů z majetku Státního pozemkového úřadu do majetku Obce Petrohrad

08/04/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. st. 91 v k.ú. Petrohrad
podle § 7 odst. 1 písm. a)b)c)e) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejících zákonů z majetku Státního pozemkového úřadu do
majetku Obce Petrohrad

Stránka
15

09/04/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci Ministerstvu pro místní rozvoj ČR
z programu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210H
na vybudování hřiště v místní části obce Černčice.

10/04/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019, které je přílohou č.3
zápisu

Radim Benda
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

LUNARIA, měsíčník Obce Petrohrad
Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 23528
Datum vydání: 26.02.2019
Redakce: Jitka Dondová, Lada Huschinová
Adresa:
Obec Petrohrad, Petrohrad 146, 439 85
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