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Informace obecního úřadu ………..
Nejčastější dotazy občanů na Zastupitelstvu Obce Petrohrad
Vážení občané,
Dovolte nám Vás seznámit s nejvíce diskutovanými dotazy na veřejných zasedáních
Zastupitelstva Obce Petrohrad.

Cetin

Firma CETIN a.s. provozuje datovou síť v Obci Petrohrad pro jednotlivé
operátory ( O2, Vodafon, T-Mobile). V rámci první etapy kabelizace nové části
Petrohradu se zvedla vlna nevole občanů ohledně odstranění sloupů v majetku
ČEZ na kterých bylo umístěno i nadzemní vedení firmy CETIN a.s.. Někteří
občané si stěžovali, že po odstranění těchto sloupů dojde ke snížení kvality
signálu mobilního operátora (O2) a přechod na bezdrátový příjem bude
nedostačující svým pokrytím.
Obec Petrohrad se obrátila s dotazem na zástupce firmy CETIN a.s.
ohledně posílení sítě v obci. Dle vyjádření zástupce firmy je v současné době
posilován signál v místní části Černčice a v nové části Petrohradu. Ve staré
části Petrohradu je umístěna rozvodna, která zaručuje dostatečnou sílu
signálu. Pokud by někteří zákazníci mobilního operátora byli nespokojeni s
kvalitou signálu musí svou stížnost adresovat přímo na daného operátora,
který by měl provést nápravu.
Cesta na Stebno
Cesta okolo hřbitova v Petrohradě směrem na Stebno je stále
aktuálním problémem, kdy se v komunikaci nacházejí výtluky. Zaměstnanci
obce průběžně provádějí drobné opravy a výspravy komunikace.
Na přelomu volebního období v roce 2018 byl vypsán dotační titul na
opravu komunikací, bohužel v nešťastném období kdy původní zastupitelstvo
nemohlo již rozhodovat a nové nebylo ustanoveno a rozpočet na kompletní
opravu komunikace byl ve výši téměř 3mil.Kč, a o takto vysoké investici
nemůže být rozhodnuto bez zastupitelstva.
Oprava této komunikace je zahrnuta v plánu akcí pro volební období
2018-2022.
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Cesta na hrázi rybníka
Silnice vedoucí po hrázi rybníka v Petrohradě je stále skloňovaným
problémem. Silnice je v majetku Ústeckého kraje a měla být opravena v rámci
investiční akce opravy komunikací “Kadaň – Petrohrad hranice kraje”, která
byla započata již v roce 2012. K dnešnímu dni však doposud k opravě nedošlo.
Obec Petrohrad opakovaně žádá Ústecký kraj o zařazení opravy této
komunikace do investičního plánu kraje, bohužel prozatím bezvýsledně.
V roce 2018 byla provedena revize projektu na opravu této komunikace,
v měsíci březnu 2020 proběhne jednání zástupců Ústeckého kraje a Obce
Petrohrad za účelem seznámení se s projektem. O výsledku jednání budou
občané informováni.

Kontejnery na tříděný odpad
Na 15.řádném zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad ne 10.02.2020
byla členům zastupitelstva předložena “Petice za navrácení kontejnerů na
tříděný odpad zpět na náves” s návrhem na vybudování přístřešku na zakrytí
a zachování vzhledu návsi ( viz Vroutek ) s odůvodněním – nyní je umístění
daleko, což vede k tomu, že se opět netřídí a více spaluje a znečišťuje ovzduší.
Pod petici se podepsalo celkem 20 občanů.
Přesun kontejnerů na tříděný odpad byl proveden v průběhu roku 2019
s odůvodněním, že v okolí těchto kontejnerů vznikal neustále nepořádek,
odpady se nacházely na dětském hřišti a někteří občané obce si tyto kontejnry
pletli s popelnicemi a umísťovali zde komunální odpad. Takto znehodnocený
vytříděný odpad pak nekončil na třídících linkách ale na skládce komunálních
odpadů. V této době pozbýval tříděný odpad smyslu.
Pokud se někteří obyvatelé myslí, že přesun kontejnerů jim znemožňuje
třídění odpadů, tak je to pouze jejich pohled na danou situaci. Každý občan
obce má možnost v pohodlí domova roztřídit základní odpady tj. Plast,
tetrapak, kov, bioodpad, kdy na tyto odpady obdrží od obce barevné pytle a v
případě bioodpadu obec zajistila občanům kompostéry. Jediný tříděný odpad,
který je nutno donést či odvézt ke kontejnerům je sklo a textil, což jsou odpady,
s nižším podílem třídění. V prosincovém čísle měsíčníku Lunarie jsme
informovali i o možnosti likvidace olejů z domácností.
V průběhu roku dojde ke změnám obecně závazné vyhlášky týkající se
sběru odpadů a jeho třídění. Předpokládáme, že poplatek za komunální odpad
se výrazně navýší a lidé pak třídění odpadů provedou rádi, aby snížili objem
drahého komunálního odpadu u svého domu.
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ČEZ Distribuce a.s. – kabelizace Petrohrad II.etapa
V roce 2018 – 2019 proběhla první etapa kabelizace staré části
Petrohradu tj. uložení kabelů do země. V současné době probíhá projektová
příprava včetně schvalovacích řízení. Dotčené domácnosti byly dopisy
osloveny ohledně uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. V
rámci schvalovacího řízení budou dotčené domáctnosti vyrozuměny
stavebním úřadem. Dle dostupných informací by druhá etapa kabelizace
Petrohradu měla proběhnout v roce 2021. Stejný termín platí i pro kabelizaci
obce Bílenec.
Uložení “husích krků” v rámci kabelizace obce
Na několika zasedáních zastupitelstva navrhoval občan obce
ukládání tzv. husích krků do výkopů při kabelizaci firmou ČEZ, do kterých by
bylo možno uložit např. vedení kabelové televize či optických kabelů. Podobné
řešení dle sdělení dotyčného má býti prováděno v Chyši. Na základě těchto
informací byl kontaktován starosta města Chyše k podání informací. Dle jeho
sdělení, toto obec neprovádí. Do husích krků ukládá své vedení firma ČEZ
případně je do něj uloženo veřejné osvětlení pokud probíhá v souběhu s
kabelizací.

Odstranění zápachu z kanalizačního systému
V rámci 3.kola výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
vedoucích k odstranění zápachu z kanalizačního systému v Černčicích byla
vybrána Stavební firma ROHN s nabídkovou cenou cca 1,9mil.Kč.
Na 15.řádném zasedání ZO Petrohrad bylo schváleno uzavření
smlouvy s firmou AZ Consult a.s. na výkon technického dozoru stavitele a
autorský dozor v celkové výši cca 71tis.Kč.
Realizace stavby je plánována od dubna 2020 do září 2020.
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Zastávky vlaků v obci Petrohrad
V Obci Petrohrad v rámci dopravní obslužnosti mají zastávku dva
osobní vlaky a R1098 směr Žatec v 5,14hod. a R1099 směr Plzeň ve 20,39hod..
Na ústní žádost občanů bylo osloveno Ministerstvo dopravy ČR s žádostí o
zřízení zastávek osobních vlaků v obci na znamení – rozšíření. Níže uvádíme
stanovisko ministerstva.
Stanovisko Ministerstva dopravy ČR:
“Stávající provozní koncept je omezen možnostmi křižování na jednokolejných
tratích. Nutnost udržet systémovou jízdní dobu 1 hodina mezi křižování ve
stanicích Žihle a v Žatec – západ neumožňuje přidávat další zastavení v tomto
úseku. Případná zastavení take snižují již tak malou cestovní rychlost linek. S
ohledem na tyto skutečnosti a na blízkost míst zastavení vlaků dálkové
dopravy v Blatně u Jesenice a v Kryrech uvádíme, že Ministerstvo dopravy není
připraveno zajistit případné zastavení v železniční stanici Petrohrad”.
Sprejerství a graffiti
“Jména hloupých na všech sloupých”, tak toto lidové rčení se
zabydlelo v místní části Černčice, kde se začíná rozmáhat sprejerství. Graffiti
prozatím umístěny na majetku Obce Petrohrad. Všímaví občané nemohou
přehlédnout vyzdobenou autobusovou čekárnu u základní školy, kde jsou
graffiti nejčitelnější, dale když budeme pokračovat po chodníku směrem do
Petrohradu tak si podpis novodobého sprajera můžeme přečíst na lampách
veřejného osvětlení včetně dopravních značek a v neposlední řadě i uvnitř
nově instalového odpadkového koše u schodů u přechodu v Černčicích, kdy je
pozinková vložka podepsána celá. Území sprajera končí prozatím u lampy
obchodu v Černčicích. Zda bude “umělec” pokračovat dale záleží i na všech
občanech obce a jejich všímavosti a odvahy “umělce” odhalit.

Stránka 5

Stránka 6

Dobrovolní hasiči pomáhají nejen s ohněm, ale i s vodou.

AKCE STUDNA
Dne 9.2.2020 v 10.00 hod. vyrazili naši dobrovolní hasiči na pomoc do
domu č. p. 44 Bílenec ,vyčistit studnu .Tento obytný dům se již asi měsíc
potýkal s nedostatkem vody .
Nejprve dobrovolníci spustili čerpadlo do hloubky 6m , poté hladinu
rozvířili a odčerpali. Takto připravená přístupová cesta nebránila ničemu a
jeden z dobrovolníků vlezl do studny.
Do připraveného vědra, které bylo zavěšeno na laně, dával nečistoty a
ostatní hasiči je vytahovali ven.
Další ze členů SDH upravil a prodloužil hloubku sacího koše. Tato akce
trvala dvě a půl hodiny.
Děkujeme majitelům za občerstvení a přispění do pokladny SDH
Petrohrad. Jsme rádi, že jsme mohli pomoci .
V případě potřeby se neváhejte s žádostí o pomoc obrátit na naše členy,
rádi pomůžeme i vám.

Členové SDH Petrohrad
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65.výročí svatby
V sobotu 08.02.2020 se v zasedací místnosti Obecního úřadu
Petrohrad uskutečnilo slavnostní obnovení manželského slibu manželů
Miroslava Slavaty a Soni Slavatové, kteří oslavili 65.výročí svatby.

Soňa a Miroslav Slavatovi žili v Petrohradě až do loňského
podzimu, odkud se na přání svých dětí odstěhovali do Podbořan. Na
snímku jsou vyfoceni při slavnostním přípitku se starostkou obce
a dětmi Alenou, Soňou a Miroslavem.

Do dalších společných let přejeme manželům Slavatovým
mnoho zdraví, optimismu a elánu.
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Z kroniky obce …
Doba, kdy v naší obci vyvíjely svoji činnost společenské spolky a organizace je
dávno pryč. Za první republiky zde byly Národní jednota severočeská
(společenská organizace Čechů žijících v převážně německých městech a
vesnicích), Český včelařský spolek, Sokol, Dělnická tělovýchovná jednota.
Samozřejmě i německá část obyvatel zde měla zase své společenské zázemí.
Za okupace Sudet hitlerovským Německem byl společenský život zbylých
obyvatel české národnosti prakticky zlikvidován.
Po osvobození Československa v roce 1945 se začal postupně rozvíjet
společenský život v nových podmínkách. Postupně zde vznikaly organizace a
spolky jako TJ Sokol, Československý svaz žen, Československý červený kříž,
Československý svaz ochrany přírody, Československá myslivecká jednota atd.
Řada těchto spolků a organizací po tzv. „sametové revoluci“ a následném
rozbití Československa zanikla a část se přizpůsobila novým poměrům.
Píši o tom proto, že v naší obci přetrvává jako jediná již z dob RakouskaUherska jedna organizace, která sice měnila své názvy, ale ne své poslání. Jsou
to HASIČI.
O historii hasičských sborů v Rakousku-Uhersku a o vzniku a působení
hasičských sborů v Černčicích a i v Petrohradě psal v hasičské kronice
významný dlouholetý aktivní člen hasičského (a požárnického) sboru pan
Augustin Herman z Černčic. Nabízím několik stránek z jeho zápisů.

*********************************

C. k. Místodržitelství v Praze potvrdilo stanovy vznikajících hasičských sborů
dne
7. května 1864.
První dobrovolné hasičské sbory v obcích a městech osídlených německým
obyvatelstvem vznikly o něco dříve např. v roce 1854 v Zákupech, v roce 1861
v Liberci. Z českých měst to bylo ve Velvarech roku 1864.
Velvarský sbor měl 51 členů a byl ustaven na valné hromadě 22. května 1864.
Vlastní stříkačku si sbor opatřil až v roce 1868 a to za 400 zlatých. Potřebné
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peníze byly získány z darů občanů, obec přispěla částkou 20 zlatých. Stanovy
dobrovolného hasičského sboru se staly pak vzorem pro mnohé další
dobrovolné sbory, které začaly vznikat v českých městech a obcích.
V některých obcích Českého království se objevily společné spolky tělocvičně
hasičské, které však do roku 1881 z politických důvodů musely ukončit svoji
činnost. V roce 1870 bylo v Českém království 20 sborů a o čtyři roky později
již 107 sborů. Mezi jednotlivými sbory nebyl styk, nebyla jednotná pravidla,
výcvik, výzbroj a kroj. Docházelo k četným úrazům hasičů, které často končily
smrtí. To vedlo dobrovolné hasičské sbory k tomu, aby se začaly spojovat v
župní a okresní hasičské jednoty a společně vytvářet příslušné finanční
prostředky.
V roce 1884 bylo v Ústřední zemské hasičské jednotě království Českého
(ÚZHJ) 462 českých sborů s 18647 členy. Germanizační snahy rakouské vlády
se nezastavily ani před ÚZHJ , a tak po těžkých bojích a bouřlivých jednáních
došlo v roce 1881 k rozdělení na českou ÚZHJ a německou ÚZHJ v království
českém.
ÚZHJ Českého království byla v roce 1888 vedle Jednoty Bavorské největší
přísně organizované hasičské sdružení na světě !!!

Dobrovolný hasičský sbor v Černčicích vznikl v letech 1880 -1884.
Nedochovaly se prameny o tom, kdo byli jeho zakladatelé a členové. Politický
okres Podbořany byl v tehdejší době osídlen převážně německým
obyvatelstvem, avšak z dostupných pramenů (Deset let hasičského
společenství v království Českém, vydáno v roce 1889) lze s jistotou tvrdit, že
jeho členy byli Češi i Němci. Hasičský sbor Černčice byl sdružen v německé
sekci hasičské zemské jednoty.
Pro zajímavost některé údaje z roku 1888. Politický okres Podbořany měl 19
hasičských sborů (mezi nimi i sbor v Černčicích a sbor v Petrohradě) se 757
činnými členy. Tyto požární sbory disponovaly jednou tzv. sundavací
stříkačkou (nechala se přenášet) a dalšími 16 menšími přenosnými
stříkačkami, 2785 metry hadic, 189 požárními košíky, jednou lékárničkou,
více než 70 požárními žebříky, určitým množstvím lan, háků, 3 plachtami na
seskok, 4 přístroji do kouře, 18 různými vozy, 12 kolnami na stříkačky a 3
lezišti. Za rok 1888 uskutečnily sbory 161 cvičení a veřejných vystoupení a
vyjely k 19 požárům.
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Situace ve vybavení hasičského sboru v okrese Podbořany se zlepšila po
vzniku Československé republiky v roce 1918. Dobrovolný hasičský sbor v
Černčicích byl zásluhou svých členů a občanů obce vybaven přiměřenou hasící
technikou té doby. Vznikla také první „hasičská zbrojnice“ což byla kolna u
domu č. p. 59 v tzv. Malé cihelně Černčicích.
V roce 1931 byla zakoupena čtyřkolová hasičská ruční stříkačka, která byla
přemísťována párem koní. (pozn. Tato stříkačka je dosud v majetku
hasičského sboru v Petrohradě a je uložena v současné hasičské zbrojnici)
Technické parametry stříkačky: Převozná stříkačka lehká, jednoduché
konstrukce, dopravovaná na místo požáru koňskou přípřeží. Podvozek
neodpérovaný, s možností otáčení na malém prostoru, opatřený špalkovou
převodovou brzdou, umožňující dopravu čtyřčlenné obsluhy, hadic a
požárních armatur, čerpadlo pístové, dvouválcové s vyrovnávací sací a
tlakovou komorou (větrníky) výkon 200 – 250 k/min při 60 zdvizích za
minutu, jeden výtlačný vývod. Odběr vody z volných zdrojů nebo z přenosných
nádrží prostřednictvím savic, z požárních hydrantů ke zvyšování tlaků, nebo z
nádrže čerpadla, kam bývá voda dodávána vědry. Výrobce firma R.A.SMEKAL
– 1885, Praha.

Dokončení v dalším čísle Lunarie.
RNDr. Václav Špilar, kronikář
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Petrohradský masopust
V úterý 25.02.2020 se v obci uskutečnil „Petrohradský masopust“ pořádaný
Psychiatrickou léčebnou Petrohrad p.o.. Průvod vyšel z léčebny ve 13,45 hod.
poté co obdržel od starostky Obce Petrohrad svolení ke vstupu do obce. Masky
prošly obcí za doprovodu živé hudby.
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Co se chystá……
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Obec Petrohrad

Usnesení
z 15.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 10.února 2020

01/15/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu paní Ivanu Hůrkovou a paní PhDr.Evu
Učíkovou

02/15/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření bodu 5. Organizační
záležitosti

03/15/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření pojistné smlouvy mezi Obcí Petrohrad a
Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a.s.

04/15/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Petrohrad a firmou AZ
Consult a.s. na autorský dozor a technický dozor stavitele v rámci akce „Odstranění
zápachu z kanalizačního systému v obci Černčice“ a pověřuje starostku obce podpisem
smlouvy

05/15/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Obcí Petrohrad a
Ústeckým krajem na část parcely č. 841/5 a část parcely č. 843/1 vše v k.ú. Petrohrad
dle geometrického plánu č. 396-043/2018 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy

06/15/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu využití prostor Základní školy a mateřské školy
Petrohrad p.o. včetně zahrady pro mimoškolní akce - pořádání příměstských táborů,
vedení zájmových kroužků, pořádání kulturních akcí

07/15/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup programového vybavení od firmy Intersoft s.r.o.
pro potřeby Odborného lesního hospodáře v ceně do 12.000,-Kč vč DPH
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08/15/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 02/2020, které je přílohu č. 3
zápisu

09/15/2020

Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizaci majetku Obce Petrohrad za rok 2019

Radim Benda
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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