12/ 2014

Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 5,- Kč

Vážení občané obce Petrohrad, Černčic a Bílence, čtenáři
měsíčníku Lunaria,
Dovolte nám touto cestou, popřát Vám všem příjemné prožití
svátků vánočních a do nového roku 2015 jen to nejlepší,
zvláště pak hodně zdraví, štěstí
a úspěchů.
Přeje
Jitka Dondová, starostka
RNDr.Václav Špilar, místostarosta
a všichni členové Zastupitelstva Obce Petrohrad

Co Obec Petrohrad chystá pro rok 2015 aneb co je v
rozpočtu
Zastupitelstvo Obce Petrohrad schválilo na svém
2.řádném zasedání dne 10.12.2014 rozpočet obce pro rok 2015. Na
úvod nejdříve vysvětlení z čeho se rozpočet obce skládá. Rozpočet je
tvořen příjmovou částí a výdajovou částí v případě přebytku či
schodku je také tvořen financováním. Podrobný rozpočet obce je
zveřejněn na internetových stránkách obce – www.petrohrad–
obec.cz , sekce obecní úřad – rozpočet.
Celkové příjmy rozpočtu obce pro 2015 jsou
plánované ve výši 9.740.300,-Kč, největším příjmem pro obec je
výnos daní určený dle koeficientu velikosti obce, a to ve výši
7.612.000,-Kč, druhou velkou částí příjmu rozpočtu je částka ve výši
1.826.300,-Kč což je dotace ze státního rozpočtu na Snížení
energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ Petrohrad. Nejnižší částkou
příjmu rozpočtu ve výši 302.000,-Kč jsou příjmy z jednotlivých
kapitol, jako je bytové hospodářství, pohřebnictví, ochrana životního
prostředí (separovaný odpad), územní samospráva a úroky
z běžného účtu.
Pro rok 2015 jsou stanoveny výdaje rozpočtu obce
oproti plánovaným příjmům. Jedinou investiční akcí zahrnutou do
rozpočtu je provedení Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a
MŠ Petrohrad a to v celkové výši 2.310.000,-Kč. V ostatních
kapitolách rozpočtu je počítáno s běžným chodem a platbami jako
v předchozích letech.
Součástí rozpočtu obce je i financování, v němž se
nachází rozpočtované prostředky na splátky úvěru, pro rok 2015
stanoveny do výše 800.000,-Kč a částka na pokrytí schodku rozpočtu
ve výši 400.000,-Kč, tyto finanční prostředky pochází z výsledků
hospodaření obce v předchozích letech.
A proč není v rozpočtu obce plánováno více akcí?
Jediným důvodem je podmínění oprav a úprav veřejných
prostranství či kulturních památek získáním dotací z vypsaných
dotačních titulů jak státním rozpočtem či Krajským úřadem. Již nyní
jsou tyto dotační tituly vypisovány a obec se samozřejmě bude

snažit z těchto programů finanční prostředky získat, jedná se
zvláště o dotaci na pokračování opravy kulturní památky v obci
Bílenec – Výklenková kaple, další plánovanou akcí jsou úpravy
veřejných prostranství k radosti zvláště nejmladších občanů naší
obce – rozšíření dětských hřišť, vybudování nového chodníku proti
obecnímu úřadu, aby byla zajištěna bezpečnost chodců a
v neposlední řadě se také jedná o úpravu zahrady u školy, kde by
měla vzniknout venkovní učebna pro využití jak školy tak mateřské
školy a doplnění zahrady o hřiště. Jak jistě každý uzná, všechny tyto
akce jsou finančně náročné a obec si nemůže dovolit všechny hradit
pouze ze svého rozpočtu.

Jak to bude s odpady od roku 2015 …..
Obec je dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
povinna provádět likvidaci odpadů, které vznikly na jejím území.
V této souvislosti má obec vydánu Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2012
o
místním
poplatku
za
provoz
systému
shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
komunálních odpadů a Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů. Tyto
vyhlášky určují, jak je prováděn sběr odpadů a úhrada za tuto
službu.
Nejvyužívanějším způsobem likvidace odpadů je
v obci ukládání odpadů do sběrových nádob u domů, tj. popelnic,
dalším způsobem je likvidace odpadů prostřednictvím
velkoobjemových kontejnerů, které jsou umístěny na třech
oplocených stanovištích. Co se týče likvidace separovaného odpadu
mají občané obce možnost využít tzv.hnízd umístěných v obci jedná
se o sběr plastů, papíru a skla, dále můžou občané využít
tzv.pytlového svozu těchto odpadů, kdy jim jsou poskytnuty žluté
pytle ( plast ) a oranžové pytle (obaly od nápojů – kartony), které
jsou sbírány každou první středu v měsíci. Dalším druhem odpadů, o
který obec rozšířila likvidaci je sběr bioodpadu, kontejnery na tento
odpad jsou umístěny v Petrohradě ( sušárna chmele ) a v Černčicích
( stodola u domu čp.8 ). Obec také pravidelně dvakrát do roka

organizuje se svozovou firmou sběr a likvidaci nebezpečného
odpadu a to vždy na jaře a na podzim, o tomto svozu jsou občané
v dostatečném předstihu informováni. V neposlední řadě zajistila
obec likvidaci ošacení, hraček, ložního povlečení apod.
prostřednictvím kontejneru umístěného naproti obecnímu úřadu.
Pro rok 2015 nachystala obec některé změny
v odpadovém hospodářství, kterou je rozšíření možností likvidace
odpadů v obci. Od ledna 2015 bude možno v průběhu roku
odevzdávat nebezpečný odpad na stanovišti velkoobjemového
kontejneru v Petrohradě. V rámci sběru tzv.pytlového svozu
separovaného odpadu bude možnost likvidace elektrospotřebičů,
které bude stačit ponechat na stanovišti sběrových nádob a tento
odpad bude zlikvidován pracovníky obce. Současně upozorňujeme
občany, že likvidované elektrospotřebiče a nebezpečný odpad
(lednice, mrazáky, televize) musí být kompletní, pokud tomu tak
není tak tento odpad nelze likvidovat jako nebezpečný.
Poplatek za „odpad“ pro rok 2015 zůstává ve
stejné výši jak tomu bylo v roce 2015, tj. ve výši 1.000,-Kč s danou
slevou ve výši 50% poplatku za trvalý pobyt v obci a s možností
využití další slevy poplatku ve výši 100,-Kč za snížení objemu
likvidovaného odpadu oproti roku 2008 – tyto částky se týkají
trvale hlášených osob v obci a ve výši 1.000,-Kč pro trvale
neobydlené objekty. Splatnost poplatku je k 31.05. běžného roku.

Z kroniky obce……
OZVĚNY 1. SVĚTOVÉ VÁLKY (pokračování)
BÍLENEC
Jak bylo uvedeno v minulém čísle, měl bílenecký pomník
obětem 1. světové války poněkud pohnutý osud. Nás bude teď
zajímat jeho původní účel. V minulém čísle Lunarie bylo také
otištěno zobrazení pomníku z doby po roce 1920. Pomník tvořil
vysoký kámen z hrubě opracované žuly. Na vrcholu pomníku byla
symbolická sedící orlice, pod ní v horní části kamene byl na
obdélníkovém poli černý „železný kříž“, který byl jedním
z vyznamenání udělovaným vojákům rakousko-uherské armády.
Další nápis „Unsern Helden 1914-1918“ lze přeložit jako „Naši
hrdinové 1914-1918“.
Na spodní části pomníku je tabule se jmény padlých,
zemřelých a nezvěstných vojáků z Bílence a Bukova (německy
Muckhof). Bukov patřil tehdy k Bílenci. Dodnes lze na bíleneckém
hřbitově najít za kostelem náhrobní nápisy bukovských občanů. Na
bíleneckém pomníku byly u jmen uvedeny i vojenské hodnosti nebo
vojenské zařazení válečných obětí. Stejně jako na českých přepisech
seznamů padlých, zemřelých a nezvěstných jsou i na přepisu
bílenecké desky zachována jména psaná německým pravopisem.
Text na tabuli:
OBĚTI SVĚTOVÉ VÁLKY
Z BÍLENCE
Pěšák

Albert Karl

padl 1915

Pěšák

Albert Alois

padl 1915

Pěšák

Baumann Ferdinand

nezvěstný 1915

Dragoun

Franz Josef

padl 1916

Rotmistr

Franz Joh.

zemřel 1916

Pěšák

Fait Franz

zemřel 1916

Štábní rotmistr

Albl Alois

padl 1916

Pěšák

Heinrich Heinrich

padl 1916

Pěšák

Wanitschka Josef

padl 1917

Poručík

Müller Josef

padl 1917

Pěšák

Albert Karl

nezvěstný 1918

Poručík

Heinz Otto

zemřel 1927

Rotmistr

Albert Paul

zemřel 1927

Rotmistr

Franz Rudolf

zemřel 1928

Z BUKOVA (AUS MUCKHOF)
Pěšák

Grund Eduard

padl 1917

Pěšák

Starrach Wenzel

zemřel 1918

Pěšák

Burian Rudolf

zemřel 1925

Při hledání historických pramenů pro tento článek do Lunarie
jsem vycházel především z kroniky obce Petrohrad – 1.díl (psaný
německy), z kroniky obce Bílenec (psaná německy) a ze zachovalých
nápisů na pomnících. Je to přehled 51 jmen mužů, kteří se stali obětí
1.světové války.
RNDr. Václav Špilar, kronikář

Dětské (nevánoční) dárky dospělým

Blíží se konec roku a je tradicí se oslavit konec roku veselím (i
když se rok nepovedl).
I naše děti – školáci a studenti – dovedou svými výroky či písemnými
projevy pobavit nejen učitele.
Jakmile začne mistrovství světa v ledním hokeji, začíná jaro.
Jaro přichází v noci, proto ho hned nepoznáme.
Houby dělíme na jedlé, nejedlé a otrávené. U nás roste mnoho
druhů hříbků. Nejznámější je ten, který se nenajde.
Abych se rodičům v Praze na Petříně neztratil, zavedli mne do
bludiště. Když jsme přijeli do Prahy, tak jsme šli do zoo a navštívili
své příbuzné.
Praze se říká metropole, protože tam jezdí metro.
Největší hustota obyvatel je tam kam se chodí na fotbal.
Budoucnost naší obce je už velmi stará. Je známá v širokém
okolí tím, že v ní zřídili protialkoholní léčebnu.
Máme už takovou rovnoprávnost, že se muži skoro vyrovnají
ženám.

Vinná réva se daří tam, kde jí není v noci příliš zima a kde v
létě nemrzne. Vína mnoho nevyvážíme, protože ho stačíme vypít
sami.
Vatikán je církevní stát, ve kterém vládne papežský rod. Je to
nejmenší stát v Evropě, kde mají papeži vymyšlená jména.

Rodiče máme pořád stejné. Jiní bývají jen tehdy, když se vrátí z
třídní schůzky. Rozdíl mezi tatínkem a maminkou je u nás v tom, že
táta si ničeho nevšimne, zatímco mámě nic neujde. Maminka se jí
říká proto, že mámí na tatínkovi peníze. Tatínek už slouží u
maminky čtrnáct let.
Dnes jsem přišel do školy včas, protože se nám zastavila
tramvaj a já šel zbytek cesty pěšky.
A nakonec „hlášky“ učitelů: Vaši rodiče jsou v podstatě stejní
jako vy. Také tak neposední. Když jsem si chtěla na vás stěžovat,
utekli.
Tato socha je bohyně lásky. Ta vedle ní není její manžel, ale
bůh moudrosti. Neoženil se.
Zvoní panstvo, tak – duši bohu a písemky mně.
Tak si na ty písemky rozsviťte, ať vidíte na tahák
Kolektiv (ne)známých autorů

Vypouštění balónků s přáním pro Ježíška
V pátek 12.12.2014 od 14,45 hod. se u Základní školy a
Mateřské školy Petrohrad p.o. uskutečnila akce „Vypouštění balónků s přáním
pro Ježíška“. Akce se uskutečnila ve spolupráci s Rádiem Impuls, Obcí
Petrohrad a SDH Petrohrad.
Netradiční oslavou adventu přítomné provázel po celé
odpoledne Marek Folda. Zahájení se ujaly děti ze školy a školky se svým
vystoupením a poté se začaly rozdávat balónky s přáním pro Ježíška čehož se
ujali členové SDH Petrohrad, pro některé bylo čekání na pokyn k vypuštění
balónků nekonečné zvláště pak pro nejmladší účastníky, je pravdou, že
z některých balónků se stali průzkumníci a odletěli napřed před ostatními.
Většina jich však zůstala a ve chvíli, kdy nastal čas vypouštění se konečně
mohly vydat na svou pouť.
Po vypuštění balónků byla vyhodnocena soutěž o nejlepší
vánočku a štrůdl, komisí pro hodnocení byli bývalí a současní zaměstnanci
školy. Jejich rozhodnutí bylo následující:
Soutěž Vánočka :
1.místo

Soutěž Štrůdl

Dondová Jitka

1.místo Zemanová Jana

2.místo Klykorková Marcela

2.místo Houšková Ludmila

3. místo Bláhová Lenka

3.místo Hůrková Ivana

Páteční adventní odpoledne se neslo v klidné vánoční
atmosféře doprovázené zvukem koled, samozřejmě nechybělo občerstvení –
káva, čaj, svařák a grog a pro zakousnutí byla připravena topinka s kuřecí

směsí zeleninou a sýrem . Každý, kdo se zúčastnil zajisté, nelitoval a příští rok
se zase přijde podívat na advent v naší škole. Nezbývá než poděkovat všem,
kteří se na organizaci, přípravě a realizaci odpoledne podíleli, tj.
zaměstnancům ZŠ a MŠ Petrohrad, členům SDH Petrohrad a zaměstnancům
obce.
Redakce

Více fotografií na internetových stránkách obce www.petrohrad-obec.cz nebo
internetových stránkách ZŠ Petrohrad www.zspetrohrad.pcsa.cz

Kdy:
Kde:
Vstupné:

Pohostinství Na Návsi Petrohrad
100,-Kč
Slavnostní výřad mezi 16,00hod. – 17,00hod.
K tanci a poslechu hraje DUO UNIVERSAL
Připravena je bohatá myslivecká tombola
Všichni jsou srdečně zváni!!!

Obec Petrohrad
Usnesení
z 02.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 10.prosince 2014
01/02/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen starostkou

02/02/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje firmu DESIGNSTAV Karlovy Vary s.r.o. jako zhotovitele stavby
pro akci „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Petrohrad“ a pověřuje starostku
podpisem smlouvy o dílo.

03/02/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Petrohrad pro rok 2015 v celkové výši příjmů
9740,3tis.Kč, výdajů 9340,3tis.Kč, financování ve výši 1200tis.Kč. Rozpočet je přílohou zápisu

04/02/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtový výhled Obce Petrohrad pro rok 2016 – 2017. Který je
přílohou zápisu

05/02/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtovou změnu č.6/2014, která je přílohou zápisu

06/02/2014

Zastupitelstvo obce neschvaluje odkoupení nemovitosti na st.p.č. 98/3 v k.ú. Petrohrad od firmy
Petrohradská, společnost s.r.o., Hořesedly

07/02/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o energetickém poradenství a správě
odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu.

08/02/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Petrohrad a Městem
Podbořany na projednávání přestupků a to na dobu od 01.01.2015 do 31.12.2015.

09/02/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Petrohrad a Městem
Podbořany na sociálně – právní ochranu dětí na období 2015 - 2018

10/02/2014

Zastupitelstvo obce nemá námitek proti umístění kabelu O2 pod lávku přes Podvinecký potok
pod podmínkou, že neponese žádné následky s případným poškozením či odcizením nadzemní
části vedení

11/02/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Petrohrad a MAS Vladař
o.p.s

12/02/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dohody o souhlasu s umístěním a provedením
informačních panelů

13/02/2014

Zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parc.č. 1113 v k.ú. Bílenec a
parc.č. 1236 v k.ú. Petrohrad do vlastnictví obce a zastupitelstvo obce nesouhlasí s koupí
těchto pozemků

14/02/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje Plán společných zařízení Komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území Petrohrad – aktualizace – úprava trasy cesty H5

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

***********************************
Informace z obecního úřadu……
Uzavření obecního úřadu v době vánočních svátků
24.12.2014 – zavřeno
25.12.2014 – zavřeno
26.12.2014 – zavřeno
29.12.2014 – od 8,00hod. – do 12,00 hod.
30.12.2014 – od 8,00hod. – do 12,00 hod.
31.12.2014 – zavřeno
01.01.2015 – zavřeno
02.01.2015 – zavřeno
05.01.2015 – od 7,00hod. – 17,00 hod.

OZNÁMENÍ:
Myslivecké sdružení Petrohrad tímto
oznamuje občanům, že tradiční vánoční setkání dětí a rodičů dne
24.12.2014 se nebude konat a to z důvodu opravy hráze rybníka.

Co se chystá v roce 2015
Chtěli bychom Vás informovat o naplánovaných kulturních akcí
pro 1.pololetí 2015
17.01.2015

Poslední leč
Pořadatel: Myslivecké sdružení Petrohrad

21.02.2015

Dětský maškarní ples
Odpoledne strávené za účasti DISKOTAČENÍ
Pořadatel: Obec Petrohrad

06.03.2015

8.Obecní bál
Pořadatel: Obec Petrohrad

30.04.2015

Petrohradské čarodějnice
Pořadatel: Obec Petrohrad

29.05.2015

Noc Kostelů
Pořadatel: Obec Petrohrad

20.06.2015

Zahradní slavnost
Pořadatel: Psychiatrická léčebna Petrohrad p.o.

Bližší informace o těchto akcích budou zveřejňovány na internetových
stránkách obce – sekce Aktuality ( www.petrohrad-obec.cz ), na úředních
deskách obce v jednotlivých částech obce a samozřejmě na stránkách
měsíčníku Lunaria.
Uzávěrka příjmu příspěvků do lednového čísla Lunaria je 12.01.2015.
*************************************************
Rozvoz obědů seniorům
Obec Petrohrad pro seniory žijící trvale v obci Petrohrad, Černčice a Bílenec
zabezpečuje rozvoz obědů. Službu je možno si objednat na obecním úřadě.
Tato služba je bezplatná.
_________________________________________________________
LUNARIA, měsíčník Obce Petrohrad
Redakce: Obec Petrohrad , Petrohrad 146, 439 85
Adresa:
Obec Petrohrad, Petrohrad 146, 439 85
Kontakty: tel./fax : 415 219 020 e-mail: obec.petrohrad@iol.cz, lunaria.petrohrad@seznam.cz

