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

Informace z naší školy……..
Nevšední kino ve škole.
Dne 19.6. jsme měli možnost s dětmi ze školky i školy podívat
se do zvláštního kina, které přijelo až k nám, do naší tělocvičny. Mělo zvláštní
název – sférické kino.
Když jsme přišli do tělocvičny, čekala na nás nafouknutá
bublina, do které jsme se všichni vešli. Promítalo se na všechny vnitřní stěny i
strop. Viděli jsme film ze života stromu a jeho okolí. Filmem nás provázela
beruška se svatojánským broučkem. Viděli jsme vnitřek stromu, jeho kořeny, co
dělají jablíčka když dozrávají, stromovým výtahem jsme vyjeli až do koruny
stromu.
Bylo to pro nás nové, poučné, zajímavé a určitě bychom chtěli takové kino
ještě někdy navštívit.
Radoslava Drdová a děti

Informace obecního úřadu…….

UZAVÍRKA SILNICE
Firma GEOSAN GROUP a.s. bude provádět opravu silnice Černčice –
Kryry, která byla poškozena při navážení zeminy do areálu Cihelny Kryry.
Uzavírka by měla proběhnout v době od 19.10.2015 do 31.10.2015. Zda se
bude jednat o částečnou uzavírku či úplnou dosud není stanoveno. Bližší
informace budou zveřejněny.

Třídění odpadů

Již od roku 2013 mají možnost občané Obce Petrohrad
(Petrohrad, Černčice a Bílenec) využívat i kontejnerů na Biologicky
rozložitelný odpad. Kontejnery byly pořízeny z dotace Operačního programu
životního prostředí, prostřednictvím dotace Místní akční skupiny Vladař o.p.s.
a
jsou umístěny v místní části Petrohrad a Černčice, na stanovišti
velkoobjemových kontejnerů. Do těchto kontejnerů je možno ukládat odpad
ze zahrad – tráva, větve apod. Přístupné jsou kontejnery vždy každou první
sobotu v měsíci, nebo po domluvě s pracovníky obce i v jiný den. Využití
kontejnerů je bezplatné a není tudíž nutné odkládat tento odpad do nádob na
komunální odpad (popelnice) či je vyvážet na jiná blíže neurčená místa jako
jsou temná zákoutí méně používaných komunikací, lesů či příkopů.
Od roku 2015 mohou také občané obce využívat stanoviště
zpětného odběru elektroodpadu, které obec provozuje obec ve spolupráci
s firmou Elektrowin. Toto stanoviště je u velkoobjemového kontejneru
v Petrohradě a je zde možno odevzdat jak malé elektrospotřebiče tak i
elektrospotřebiče větší ( lednice, mrazáky apod. ). Oproti odevzdanému
elektrospotřebiči obdrží každý doklad o likvidaci tohoto odpadu. Současně
mají možnost občané likvidovat malé elektrospotřebiče ( kávovar, mixér,
vysavač apod) v rámci sběru tříděného odpadu zaměstnanci obce – první
středa v měsíci – kdy tyto elektrospotřebiče odloží u své popelnice a
zaměstnanci obce je odvezou. Za takto zlikvidované elektrospotřebiče obec
nehradí poplatky a zpětně získá minimální odměnu za likvidaci odpadů a
prostředky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů.
S případnými dotazy ohledně likvidace těchto odpadů se
může každý obrátit na představitele obce či zaměstnance obce.

Poplatkové povinnosti v roce 2015
„Poplatek za odpad“
Dle platné Obecně závazné vyhlášky Obce Petrohrad č. 1/2014
má každý občan či majitel nemovitosti určené k rekreaci povinnost uhradit
poplatek za likvidaci komunálního odpadu a to vždy do 31.5. běžného roku.
Sazba poplatku je určena ve výši 1.000,-Kč na obyvatele či rekreační objekt
přičemž trvale žijícím občanům v obci je poskytována sleva ve výši 50% a tito
občané ještě můžou obdržet slevu ve výši 10% za snížení objemu vyváženého
komunálního odpadu oproti roku 2008. V případě, že tento poplatek nebude
ve správné výši a do termínu splatnosti uhrazen, vystavuje se tímto poplatník
tomu, že mu bude nedoplatek vyměřen včetně navýšení poplatku a to až do
výše trojnásobku poplatku. Vzhledem ke změně zákona o správě daní a
poplatků není v moci Obecního úřadu toto navýšení odpustit, s žádostí o
odpuštění tohoto penále je nutno zažádat na Ministerstvu financí ČR.
Vyzýváme tímto občany, kteří doposud poplatek neuhradili, ať
tak učiní jinak jim bude v měsíci srpnu 2015 tento nedoplatek vyměřen včetně
penále. Pokud není někdo schopen poplatek uhradit jednorázově, je mu
umožněno sepsání splátkového kalendáře.

„Poplatek za psa“
Dle platné Obecně závazné vyhlášky Obce Petrohrad č. 3/2012
má povinnost každý vlastník psa staršího tří měsíců tohoto psa na obecním
úřadě přihlásit a uhradit poplatek. Poplatek je stanoven ve výši 40,-Kč za
prvního psa a 60,-Kč za každého dalšího psa. Splatnost je stanovena do 31.5.
běžného roku. Pokud tak vlastník přihlášeného psa neučiní, vystavuje se
nebezpečí vyměření tohoto poplatku až do výše trojnásobku nedoplatku.

Z kroniky obce …

Útržky z historie domů v obci
V poslední době se na mne obrátilo několik občanů, kteří se zajímali o
historii domu ve kterém žije jejich rodina. Protože v obci je jen málo domů ve
kterých žije rodina, jejíž předkové dům kdysi postavili, rozhodl jsem se z
dostupných materiálů shrnout a zveřejnit to, co je o historii jednotlivých
domů zapsáno v materiálech archivu obecní kroniky. U některých domů je
toho opravdu málo a u části domů nejsou informace žádné.. Začnu Černčicemi,
kde jedinými písemnými materiály jsou záznamy, které v roce 1970 sepsal
učitel Pfeifer za pomoci černčického rodáka Vojtěcha Zíky.
Číslo popisné 1
Statek, který patřil rodině německé rodině Alblů. Sestával z obytného
stavení, chlévů, velké stodoly a menších hospodářských budov (stodola byla v
době kolektivizace zemědělství přestavěna na kravín JZD Černčice). Posledním
majitelem byl Karl Albl, který byl po 2.světové válce i s rodinou odsunut a
statek převzal dosídlenec Jaroslav Kubík. Když Kubík po roce 1948 odešel,
převzal celý statek volyňský Čech Vladimír Lochmann. V roce 1970 zde stále
bydlela rodina Lochmanů, společně s rodinou dcery Jiřiny provdané Kerdové.
Číslo popisné 2 (zbořeno)
První zaznamenanou majitelkou byla vdova Neumannová. Přiženil se
Karl Kanter. Po 2. světové válce byli jako německá rodina odsunuti a dům i s
polnostmi převzal dosídlenec Josef Beneš. V roce 1954 se rodina Benešova
přestěhovala do domu č. p. 74, který byl rovněž původně Karla Kantera.
Obytné stavení bylo pak upraveno na kuchyň pro JZD Černčice, kde se
vyvařovalo pro česáče chmele a pracovníky na žních. Dům i s přilehlými
hospodářskými budovami byl později zbořen. Stával hned u silnice z
Petrohradu do Černčic po pravé straně mezi domem č. p. 47 a návsí.
Číslo popisné 3
Budova školy při silnici do Kryr. Přízemní budova školy byla postavena v
letech 1908 -1909 jako německá škola obce Černčice. V roce 1918 – 1919 bylo
za finanční pomoci českého mukodělského statkáře Kožíška přistavěno 1.
patro a v něm zřízena česká menšinová škola pro Černčice, Petrohrad, Bílenec,
Mukoděly a Stebno. Po Mnichovu byla česká škola zrušena. Po květnu 1945
byla škola využívána i jako ubytovna sovětských vojáků. Po uvolnění budovy
sovětskými vojáky byla obnovena výuka české školy a budova dodnes slouží

pro potřeby školství.
Číslo popisné 4 (zbořeno)
Rozsáhlý statek patřící německé rodině Heckelů. Jednalo se o komplex
hospodářských budov v nichž byly stáje pro hovězí dobytek, konírna pro
několik párů koní, vepřín, velká stodola a obytná část s řadou místností. V
areálu byla i silážní věž s mechanickým systémem zhutňování silážované
hmoty a garáž pro traktory. Poslední sedlák z rodu Heckelů byl Franz Heckel,
který byl s rodinou po válce odsunut. Statek převzal dosídlenec Jaroslav
Chaloupek. Pak převzalo statek JZD Černčice a používalo ho pro umístění
mladého hovězího dobytka, ustájení koní a zemědělských strojů. Obytná
budova byla prázdná. Po převzetí JZD Státním statkem Petrohrad v roce 1960
byl statek postupně opuštěn a devastován a nakonec zbořen. Stával místech
proti „pekárně“ západně od návsi. Dnes zde stojí domky, které byly postaveny
Státním statkem Lubenec pro zaměstnance statku (dnešní č. p. 4, 5, 18, 19, 2,
7) na místě zbořených původních statků č. p. 4. a č.p. 5.
Číslo popisné 4 (současné)
Polovina dvojdomku postaveného Státním statkem Lubenec pro své
zaměstnance v roce 1984.
Číslo popisné 5 (zbořeno r. 1980)
Statek, který jako jediný v Černčicích patřil české rodině. Býval
majetkem rodiny Vítků. Posledním majitelem, který měl příjmení Vítek byl
František Vítek, který předal v roce 1948 statek svému synovi Františku
Hahnovi a ten později předal celé hospodářství Státnímu statku. Areál statku
bezprostředně navazoval na areál statku č. p.4. Podobně jako sousední statek
byl postupně opuštěn a devastován a následně zbořen. V roce 1970 byla
obytná budova ještě využívána jako byty pro zaměstnance Státního statku.
Číslo popisné 5 (současné)
Polovina dvojdomku postaveného Státním statkem Lubenec pro své
zaměstnance v roce 1984.
Číslo popisné 6 (zbořeno)
Menší statek patřil německé rodině Hupků. Býval zde i hostinec „U
Hupků“. Po odsunu rodiny převzal hospodářství dosídlenec Jaroslav Zíka a po
jeho odstěhování JZD Černčice a následně Státní statek Petrohrad. Statek byl
zbořen, na jeho místě je dens dvojdomek č.p 6 a č. p. 15 postavený Státním

statkem Lubenec pro své zaměstnance.
Číslo popisné 6 (současné)
Polovina dvojdomku postaveného Státním statkem Lubenec pro své
zaměstnance.
Číslo popisné 7 (zbořeno)
Domek ve kterém za 1.republiky bydlela vdova Dieneldová. Byla
odsunuta a dům připadl ke statku čp. 6.
Číslo popisné 7 (současné)
Polovina dvojdomku postaveného Státním statkem Lubenec pro své
zaměstnance v roce 1984.
Číslo popisné 8
Statek vlastnila paní Machová, rozená Hupková. Přiženil se Schwarz.
Rodina byla odsunuta a hospodářství převzal Karel Machulda. Po odchodu
rodiny Machuldů přešel statek do správy Státního statku a byl téměř celý
zbořen – až na obytný dům a stodolu. Obě zachované stavby jsou nyní
majetkem Obce Petrohrad.
Pokračování v dalším čísle.

RNDr. Václav Špilar, kronikář obce

________________________________________________

Proč Jan Hus ?
Dne 3.7.2015 byla v obci Petrohrad instalováno „Připomenutí Mistra
Jana z Husi“. Stalo se tak před šestisetletým výročím jeho tragické smrti.
Tragické smrti, kterou je možné nazvat církevní vraždou.
V naší obci máme několik soch svatých (Jan Nepomucký, Wolfgang a
další), ale dá se říci náš největší Čech zde žádnou sochu neměl. Přitom
myšlenky Mistra Jana mají co říci i v dnešní době a nesmíme zapomenout na
jeho revoluční úpravu psaného českého jazyka, kterou nás zbavil spřežek,
které má naopak dodnes polština. Výročí letošního roku se nám zdálo pro toto
připomenutí vhodné, neboť je možné předpokládat, že další výročí za 100 let
by pro nás již nebylo aktuální. Velmi nám se zhotovením pomohla

Psychiatrická léčebna Petrohrad a zvláště pak pan Petr Kunc.
V minulosti zde památky vytvářeli místní občané, jako například
kameníci, zedníci, truhláři, řezbáři a další. Dnes si myslíme, že památky u nás
mohou opravovat či vytvářet pouze „umělci“ z Prahy či ze zahraničí. Však
kdyby toto připomenutí Mistra Jana bylo realizováno s použitím dotací, tak by
plastiku vytvořil akademik „Pazoubek“, do terénu osadila architektka
„Pajiřičná“ a realizoval zedník s certifikátem. Písek by byl z Flander a cement
z Itálie, úvodní slovo by řekl někdo z pražské kavárny. Cena tohoto dílka by
pak oscilovala kolem půl milionu. Takto s pomocí místních řemeslníků cena
nepřekročila 15.000,00 Kč a úvodní slovo od RNDr. Špilara bylo alespoň
zasvěcené a k věci.
To je důkazem, že památky dokážeme udržovat levně a s místními lidmi.
Tak jsme již třeba opravili čtyři „Boží muka“ a ani pamětní deska židovským
obětem nestála více jak 10.000,00 Kč.
Je zde tedy prostor pro občany, ale i pro obec, aby z minimálními
náklady pomohli s údržbou naší obce v tomto směru.
Petr Čapek

Hurá na prázdniny
“Hurá na prázdniny” pod tímto názvem se konala dne
27.6.2015 sportovní akce pro děti na hřišti TJ Sokol Petrohrad, organizovaná
ve spolupráci TJ Sokol Petrohrad a Obce Petrohrad.
I když počasí akci moc nepřálo, I tak se akce zúčastnily v
hojném počtu místní děti, pro které byly připravené různé sportovní akce –
skok v pytli, chůze na chůdách, balancování s míčkem na pálce apod. Na závěr
bylo pro děti připraveno opékání buřtů a za splnění disciplín samozřejmě I
sladká odměna v podobě balíčku se sladkostmi. Avšak ani přítomní rodiče a
dospělí se nenechali zahanbit a některé s disciplín si sami vyzkoušeli.

Bílenecká pouť
Dne 25.07.2015 se v místní části Bílenec konala “Bílenecká
pouť ”, byla uskutečněna ve spolupráci spolku Venuše a Obce Petrohrad. Pro
děti bylo připraveno odpoledne plné zážitků a činností, nad kterými dohlížel
animátor Pečenka Šimon
O občerstvení nebyla nouze a pro příchozí byly připraveny
napečené domáci koláče, dobroty na grilu a sele. O večerní zábavu se
postarala skupina Paradoxy.

Obec Petrohrad
Usnesení
z 09.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 13.července 2015
01/09/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření bodu Organizační záležitosti (
Stanovy Svazku Obcí Podbořansko, KVB advokátní kancelář )

02/09/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou GAMA – Majer Marcel na výrobu
a usazení nových vrat pro hřbitov v Petrohradě a v Černčicích do výše 70.000,-Kč

03/09/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje podpis smlouvy s firmou ULAS s.r.o. na opravu – statické narovnání
Výklenkové kaple Bílenec za cenu 469.000,-Kč včetně DPH

04/09/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje podpis smlouvy s firmou SPOP-OBNOVA PAMÁTEK s.r.o., na
zajištění plastické výzdoby na zděné konstrukci Výklenkové kaple v Bílenci za cenu 108.000,-Kč
včetně DPH

05/09/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 6/2015, která je přílohou zápisu

06/09/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Stanov Svazku obcí Podbořansko ze dne 09.06.2015

07/09/2015

Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 13/08/2015 ze dne 08.06.2015

08/09/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění k prodeji Teru MF 70, cenové nabídky je možno podat do
31.8.2015 na OÚ Petrohrad.

09/09/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje podpis smlouvy na opravu hřbitovních zdí do výše 322.000,-Kč
s firmou Remal Group – Malich Emanuel

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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