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Informace z naší školy ….
72 hodin se ZŠ a MŠ Petrohrad

ZŠ a MŠ Petrohrad se zapojuje každým rokem do projektu 72 hodin. Jelikož je
pro nás obtížné vyrazit někam dál, vždy spíše vybíráme úklid v okolí naší
školy. I v letošním roce jsme uklízeli na školní zahradě a v areálu. Žáci vzali
tuto činnost velmi zodpovědně a opravdu se snažili, aby byl prostor, co nejlépe
připraven k zimnímu spánku.
Smyslem této dobrovolné akce vnímám především v tom, že žáci dokáží dělat
věci pro druhé, aniž by očekávali uznání či odměnu. Také v nich vzbuzujeme
míru zodpovědnosti a vážení si lidské práce.
Velmi nás ale mrzí, že někteří obyvatelé, především děti, které již nenavštěvují
naši školu se k cizímu majetku chovají neurvale a devastují místo, které má
sloužit k odpočinku, relaxaci, sportu či setkávání lidí. Vždy jsem byla toho
názoru, že školní zahradu by měla využívat i veřejnost, protože bohužel v
Černčicích není vhodný prostor, kde by si děti mohly hrát a setkávat se.
Bohužel, se čím dál tím více setkáváme s tím, že zahrada se stává prostorem
pro devastaci. Plechovky od energetických nápojů, lahve od pití, převrácené
betonové lavičky je jen výčet toho, jak se někteří dokáží chovat k místu, které
jim bylo poskytnuto za jiným účelem.
Zda se situace bude nadále opakovat nebo zhoršovat školní zahrada bude
veřejnosti znepřístupněna a bude ji pouze plně využívat ZŠ a MŠ.
Věřím však, že k tomu nedojde.
PhDr. Eva Učíková – učitelka
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Informace obecního úřadu ………..
Odstranění zápachu v kanalizačním systému
Mohlo by se zdát, že je obec nečinná v řešení problému zápachu
kanalizačního systému v obci Černčice, proto uvádíme několik informací. Obec
nechala zpracovat projekt na odstranění zápachu, ke kterému se vyjadřoval a
schválil i provozovatel kanalizace tj. Severočeské vodovody a kanalizace a.s..
Poté obec požádála o spolufinancování akce budoucího vlastníka kanalizace
tj. Severočeskou vodárenskou společnost a.s., zde byla obec úspěšná a budoucí
majitel přispěl na výstavbu opatření proti zápachu částkou ve výši 1,406 mil.
Kč.
Obec Petrohrad v tomto roce již dvakrát vypsala výběrové řízení na
dodavatele prací, bohužel v obou případech byla neúspěšná (nebyly doručeny
žádné nabídky) a proto byla tato výběrová řízení zrušena.V současné době je
znovu vypsáno výběrové řízení na zakázku “Odstranění zápachu z
kanalizačního systému ČSOV II”, termín pro podání nabídky byl stanoven na
11.12.2019 a zastupitelstvo obce o dodavateli prací rozhodne na svém řádném
zasedání dne 16.12.2019. Pokud bude vybrán zhotovitel prací uskuteční se
protizápachová opatření v průběhu roku 2020.

Návrh rozpočtu obce pro rok 2020
V současné době je na úřední deskách obce a internetových stránkách
obce www.petrohrad-obec.cz zveřejněn návrh rozpočtu obce pro rok 2020.
Návrh rozpočtu – zkrácený:
Název
Daňové příjmy
Příjmy z pronájmu pozemů a
prodejů pozemků
Lesní hospodářství
Záležitosti post
Kanalizace
Silnice
Škola
Knihovna
Rozhlas
Kultura
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení

Příjem

Výdej
9 160 100
50 000

5 000

200 000
168 000
0
0
0
0
0
50 000
22 880
0

600 000
0
790 000
660 000
2 455 000
10 000
28 000
474 000
20 100
420 000
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6 000
65 000
0
0
82 000

Pohřebnictví
Svozy odpadů
Péče o vzhled obce
JSDH Petrohrad – hasiči
Činnost obce vč.ostatních
Splátky úvěru
Financování z rezerv obce

40 000
785 000
1 010 000
1 115 000
5 200 000
780 000

4 610 000

V rozpočtu obce pro rok 2020 je počítáno s mnoha investicemi. Co je tedy
naplánováno? Pokud začneme od začátku tabulky tak první je škola, kde se v
příštím roce počítá s výstavbou nové venkovní učebny a rekonstrukcí vnitřích
prostor školy (úprava WC pro vozíčkáře) tam investice dosahují výše 1,5
mil.Kč, na tuto investici podla obec žádost o dotaci, která by měla být ve výši
90 %. Dalším výdajem je nákup automobilu pro potřeby jednotky sboru
dobrovolných hasičů Petrohrad s investicí 900 tis.Kč. I zde obec podala žádost
o dotaci, která by měla být ve výši 85%. Dále obec počítá s vybudováním dvou
dětských hřišť a to v Černčicích a v Bílenci, kde budou podány žádosti o dotaci
a v neposlední řadě je naplánováno započetí oprav místních komunikací a
realizace 1.fáze projektu odstranění zápachu z kanalizačního systému.
A proč nejsou dotace zahrnuty v rozpočtu obce? Je zde zákonný důvod a to ten,
že až do podpisu smlouvy o poskytnutí dotace nelze tento příjem do rozpočtu
započítat.
Pokud bude mít kdokoli z občanů obce či spolků působících na území obce
doplňující návrhy či námitky k návrhu rozpočtu, může je uplatnit nejpozději
do 11.11.2019, kdy bude návrh rozpočtu projednán a schválen na řádném
zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad.

Výzva – žádost
Firma Pavel Šilhánek zahájila rekonstrukci parku v Petrohradě. V té
souvislosti žádá občany, kteří by ve svých sbírkách měli staré fotografie
petrohradského parku o jejich poskytnutí k okopírování.
Především se jedná o historické fotografie zaniklých staveb a funkčních částí
parku.
Fotografie prosím poskytněte k okopírováním na
v Petrohradě, příp. ve firmě Šilhánek a syn, a.s., Kryry.
Děkujeme
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obecním

úřadě

Z kroniky obce …
Slíbil jsem, že si budete moci v tomto čísle LUNARIE přečíst „turistického
průvodce“ z konce 19.století. Čtenář si může porovnat stav obce dnes a tehdy.
Text je psán s předpokladem, že přijedete do obce vlakem.

PETROHRAD
Petrohrad -355 m n.m.
Opouštíme v letním čase císařskou-královskou železnici Duchcov – Plzeň –
Železná Ruda na stanici Petrohrad v Čechách. Hned vedle restaurace nás zve
bezchybně upravená cesta k lesní zelení obklopené perle našeho okresu
Petrohradu, s vzácnými ozdobami: hraběcím černínským zámkem a parkem.
Vlevo, stejně jak vpravo nás obklopují aleje křovin, září rozmanitými odstíny
zeleně a tvoří souměrné přesné linie. Pod nimi se probouzejí různé krásné
květiny. Procházejíc údolím dostáváme se do luční nivy a jednotlivé skupiny
listnatých stromů při krajích cesty, nám prozrazují, že se dostáváme na
začátek parku.
Budeme-li pokračovat dále, dostaneme se k rybníku, nazvaném podle Finklova
mlýna (Finkelmühl – Teich) do blízkosti pivovaru a parního mlýna. Ostrov
uprostřed rybníka se opakovaně stává výborným koncertním místem, kde
přebývá nenucená veselost.
Na východní straně louky, pokud chceme jít ven nám přichází naproti ze
Stebenského rybníka tekoucí Podvinecký potok. Ve stínu jeho po březích
rostoucích stromů můžeme sledovat jeho břeh až k mostu. Zde se můžeme
vydat po zpevněné cestě nebo po pěšině do obce Petrohrad.
Tato obec až do roku 1885 nesla název Chlumčany (Klumtschan) je
samostatnou obcí s 87 domy a 696 obyvateli. K obci náležejí samoty Pivovar,
Finklův mlýn, Nádraží s restaurací, Ovčín, Švýcarský dům.
Od Podbořan je Petrohrad vzdálen 15,8 km, od Jesenic přes Chotěšov 6 km a
pěší cestou 4,5 km.
Obec je obklopena kopci a tím je chráněna před drsnými větry. Pozemky jsou z
velké části úrodné, daří se všem druhům obilovin. Tam kde je půdním
základem žula či písek je rada nižší.
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Zvláštní péče je věnována pěstování chmele a ovoce. Poslední zjištěný počet
stromů rostoucích v alejích a zahradách je 11 500 ks. Ovoce je vyhledáváno
jako obchodní artikl (zvláště švestky a jablka), rovněž tak má ovoce význam
pro zásobování domácností.
Louky zaujímají 8,7%, pastviny 6% a les 48% z plochy katastru obce. Lesy
jsou ve vlastnictví panstva.
Počty hospodářských zvířat: 62 koní, 151 kusů hovězího dobytka, 54 koz, 16
prasat, 27 včelstev a větší množství drůbeže.
Přímé daně: 4.607 K – pozemková daň, 1.414 K daň z nemovitostí. (Pozn. 1 K –
zkratka rakousko-uherské koruny)
Starostou obce je v současné době sedlák Anton Scheiner.

Petrohrad je farností a je zde třítřídní obecná škola, stejně tak je zde i pošta a
telegrafní stanice, také je zde i sídlo oblastního lékaře.
Dopravní dosažitelnost je dobrá díky státní dráze (vzdálenost nádraží 2 km) a
zemské silnici Praha – Karlovy Vary, okresním silnicím a cestám použitelným
k jízdě.
Poloha obce je nepravidelná, část domů leží v údolí, část na svazích a málo
domů je v rovině při okresní silnici. Na návsi je obecní rybník a voda z něj
vytékající se spojuje s dalšími potůčky a ústí pak u Finklova mlýna do „Malého
zlatého potoka“.
Sledujme však okresní silnici až ke špitálu a vraťme se do parku. Jdeme dál ve
stínu vrhaném listnatými strom a přicházíme k malému rybníku. Zlaté ryby se
třpytí mezi lekníny v průzračné vodě a chňapou po kouscích bílého chleba,
které jsme jim hodili do vody. Klidné lesíky a bujná zeleň luk nás obklopuje ze
všech stran. My ale volíme tu cestu, ke se nám objeví krása vysázených rostlin.
Tak se dostáváme k západní straně zámku. Volně stojící dvojité schodiště vede
do prvního patra budovy. Je litinové a bylo vyrobeno v roce 1846 v knížecích
Metternišskch dílnách v Plasích. Úponky ozdobných rostlin se zachycují
zábradlí, mohutné skupiny listnatých rostlin přehlédneme z rampy schodiště.
Podle chuti z období rokoka rostou jako obrovské tvarované koule dřeviny
přitisknuté k budově a prodlužují tak opticky průčelí zámku. Mezi nimi se
nacházejí početné kvetoucí rostliny. (Pozn. Popisované schodiště bylo zničeno
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při požáru zámku v době 1. světové války, kdy byl v části zámku lazaret. Při
obnově zámecké budovy nebylo již znovu vybudováno. -Šp.)
Otvíráme vstupní dveře a ocitáme se ve sloupové síni. Různé druhy rostlin se
vinou ke zdem a harmonicky zastiňují vybrané stoly a židle. Tím vytvářejí
místečka klidu. Jen po málo schodech napříč se dostáváme ke druhým dveřím
a jsme opět venku.

Pokračování v dalším čísle Lunarie.
RNDr. Václav Špilar, kronikář

Stránka 7

Akce uskutečněné spolky ……….

72 hodin v Petrohradě

Obec Petrohrad se 12. 10. 2019 zapojila do celosvětového dobrovolnického
dne 72 hodin. Tak jako každý rok, chceme zvelebit naši obec. Každým rokem je
o tuto činnost menší zájem, ale stále se najdou dobrovolníci, kteří mají zájem
o to, aby obec vypadala lépe. V letošním roce jsme uklízeli okolí dětského
hřiště, cestu k ,, bažantnici“ a zámecký park.
Za kulturní výbor PhDr. Eva Učíková
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Fotografická soutěž
Podzimní kolo
Podzim je v plném proudu a my jdeme zdárně do finále ve fotografické soutěži. Chodí nám
opravdu krásné fotografie. V tomto kole měli fotografové zachytit petrohradské stromy. Je
mou ctí Vás seznámit s fotografiemi, které postupují do finálového kola.
Posledním tématem jsou petrohradské cesty. Prosím, zasílejte do 3. 12. 2019. Termín je
posunut z důvodu, slavnostního předávání, které se uskuteční v prosinci.
Za spolek VEEV, z.s. Božena Worzischková Adámková
Foto děti

Foto dospělí
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Co se chystá……
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Obec Petrohrad

Usnesení
z 11.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 14.října 2019
01/11/2019

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

02/11/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření o bod – Změna č.1
územního plánu Petrohrad, Nákup užitkového automobilu a uvolnění stávajícího
užitkového automobilu VW Transportér

03/11/2019

Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání Změny č.1 Územního
plánu Petrohrad v souladu s ustanovení § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších právních předpisů

04/11/2019

Zastupitelstvo obce vydává jako orgán příslušný podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, za použití § 43 ost. 4 a § 54 odst. 2
stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a
§ 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění
Změnu č.1 Územního plánu Petrohrad formou „Opatření obecné povahy č.1/2019“

05/11/2019

Zastupitelstvo obce Program pro poskytování dotací Obce Petrohrad v roce 2020 dle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů

06/11/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup užitkového automobilu pro potřeby Obce Petrohrad
v maximální ceně 450.000,-Kč
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07/11/2019

08/11/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění k prodeji užitkový automobil VW Transportér 2,5
TDI 4x4 valník za cenu nejvyšší nabídky. Nabídky je možno posílat v uzavřené obálce
označené-VW Transportér -neotevírat do 11.11.2019 do 12.00hod. na OÚ Petrohrad.

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 9, které je přílohu č.3 zápisu

Radim Benda
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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