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

Informace z naší školy ……

Základní škola a Mateřská škola Petrohrad, p.o.
Zve předškoláky k

Zápisu do 1.třídy
Kdy:

03.02.2016 od 14,00 hod. do 16,00 hod.

Nezapomeň:

svůj rodný list a občanský průkaz rodičů

Těší se na tebe děti a paní učitelky ZŠ a MŠ Petrohrad

Informace obecního úřadu…….

Odpadové hospodářství v roce 2016
Zastupitelstvo Obce Petrohrad neprovedlo pro rok 2016 změny v Obecně závazné
vyhlášce č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( dále jen poplatek za odpad ) a
výše poplatku byla zachována a to následovně:
-

Trvale neobydlený objekt, objekt sloužící k rekreaci …………………. 1.000,-Kč
Trvale hlášený občan ………………………………………………………………. 500,-Kč
Pro trvale hlášené občany v obci je poskytována sleva na poplatku ve výši 100,-Kč a
to pokud sníží objem pravidelně vyváženého směsného komunálního odpadu
nejméně o 25% oproti roku 2008. ( článek č.5 Osvobození a úlevy, OZV č.1/2014 )
Evidenci o vyvážených směsných komunálních odpadech vede obecní úřad.

Poplatek za odpad 2016 je splatný ke dni 31.05.2016. Pokud v tomto termínu
nebude poplatek zaplacen, vystavuje se poplatník sankcím pro neuhrazení, které můžou
dosáhnout trojnásobku nedoplatku. Dle novelizace zákona o místních poplatcích, je
povinným plátcem za nezletilé děti rodič.
Pokud poplatník nemůže poplatek uhradit v daném termínu, může si na
obecním úřadě požádat o sepsání splátkového kalendáře, v tomto případě není nedoplatek
sankcionován.

Jak dosáhnout slevy 10% ( tj. 100,-Kč/rok) z poplatku
Obec Petrohrad umožňuje svým občanům třídění odpadů dle jednotlivých druhů a to
následovně:
Plasty:
- V místních částech obce jsou tzv. hnízda, kde je umístěn kontejner na plasty
- Pytlový svoz – občané obdrží od obce „žluté pytle“ na plasty z domácností, tyto pytle
jsou sváženy zaměstnanci obce a to vždy jednou měsíčně ( první středa v měsíci ),
při tomto svozu jsou automaticky měněny naplněné pytle za nové
Tetrapaky:
- Pytlový svoz – občané obdrží od obce „oranžové pytle“ na tetrapaky, tyto pytle jsou
sváženy zaměstnanci obce a to vždy jednou měsíčně ( první středa v měsíci ), při
tomto svozu jsou automaticky měněny naplněné pytle za nové
Papír:
- V místních částech obce jsou umístěny kontejnery na papír, tzv. hnízda
Sklo:
- V místních částech obce jsou umístěny kontejnery na sklo, tzv. hnízda
Elektroodpady
- Novinka od roku 2015

-

Obec ve spolupráci s firmou Elektrowin provádí sběr vysloužilých elektrospotřebičů,
tyto elektrospotřebiče je možné přivést ke stanovišti velkoobjemového kontejneru
v Petrohradě ( u hasičské zbrojnice ) či drobné elektrospotřebiče je možno umístit
k nádobě na komunální odpad a v rámci pytlového sběru budou odvezeny
zaměstnanci obce
- Na elektrozařízení jsou vydané potvrzení o likvidaci
- Elektrospotřebiče musí být kompletní!!!
Bioodpad
- Na stanovišti velkoobjemového kontejneru v Petrohradě a v Černčicích jsou
umístěny kontejnery na bioodpad
- Kontejnery jsou určeny k likvidaci trávy, větví apod.
Velkoobjemový odpad
- Ve všech místních částech jsou umístěny velkoobjemové kontejnery na jiný než
komunální odpad
- Kontejnery jsou uzamčeny a pro občany jsou zpřístupněny vždy první sobotu
v měsíci od 08,00hod. do 12,00 hod., po domluvě s obcí je možno otevřít stanoviště i
v jiném čase
Textil:
- Kontejner na sběr textilu je umístěn proti obecnímu úřadu a na návsi v Petrohradě
- Je zde možno odložit čisté oděvy, ložní prádlo, hračky, obuv
Kovový odpad
- Kovový odpad je vybírán u stanoviště kontejneru ve starém Petrohradě
Nebezpečný odpad
- Svoz nebezpečného odpadu je prováděn dvakrát ročně a to na jaře a na podzim, o
tomto svozu jsou občané informování prostřednictvím plakátů a místního rozhlasu
- Tento odpad je možno umístit na určená stanoviště
Nábytek a jiný objemný odpad
- Svoz je prováděn v rámci svozu nebezpečného odpadu
Finanční prostředky vynakládané na sběr tříděného odpadu ( mimo
velkoobjemových kontejnerů ) nejsou započítávány do podkladu pro výpočet poplatku za
odpad, tudíž čím více bude tříděno odpadů tím se bude poplatek snižovat.
Někteří občané obce, ale snahu ostatních při třídění odpadů kazí a
do separovaných odpadů vhazují komunální odpad, takto znečištěný tříděný odpad musí
být zlikvidován jako směsný komunální.
Pokud je důsledně tříděn odpad, dojde pak ke snížení objemu
vyváženého objemu odpadů a není již potřeba využívat velkých sběrových nádob na odpad.
Změnit tedy lze velikost sběrové nádoby či frekvenci vývozů odpadů a tím je dosaženo
možnosti uplatnění slevy 100,-Kč/poplatník/rok.

Kotlíkové dotace 2016
Svazek Obcí Podbořansko ve spolupráci s Městem Podbořany zve všechny
zájemce o podporu z Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná
paliva v rodinných domech v Ústeckém kraji na seminář, který se uskuteční dne

15.02.2016 od 17,00 hodin v Zasedací místnosti Městského úřadu Podbořany.
Podmínky dotace vysvětlí pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Granty 2016
Zastupitelstvo Obce Petrohrad na svém 10.řádném zasedání dne
14.09.2015 schválilo pravidla pro poskytování grantů pro rok 2016 v oblasti podpory
sportu a společenského života Obce Petrohrad.
Žadatelem může být sportovní a společenská organizace, spolky,
profesní a občanská sdružení, zájmové nadace, příspěvkové organizace, veřejně prospěšné
společnosti, právnické a fyzické osoby sídlící nebo působící na území Obce Petrohrad.
Maximální výše dotace je stanovena u sportovních klubů na
50.000,-Kč, u příspěvkových organizací na 70.000,-Kč a u ostatních žadatelů na 10.000,-Kč.
V rozpočtu obce je pro rok 2016 vyčleněna částka ve výši 200.000,-Kč.
Žádost o grant je podávána na předepsaném tiskopise, který je
společně s pravidly poskytování grantu zveřejněn na internetových stránkách obce
www.petrohrad-obec.cz , sekce úřední deska.
Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 01.února 2016 od 07,00
hod. do 05.února 2016 do 14,00 hod.. Shromažďování a formální kontrolu provádí obecní
úřad, žádosti, které splňují požadované náležitosti jsou předloženy k posouzení
kontrolnímu a finančnímu výboru, ty předkládají zastupitelstvu obce návrh na přidělení
dotací. Zastupitelstvo obce rozhoduje o schválení přidělení grantu, výši finančního
příspěvku. Důvody neudělení grantu se nesdělují, poskytnutí grantu nelze vymáhat právní
cestou a proti rozhodnutí není odvolání. Úspěšný žadatel o grant bude vyzván k uzavření
Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku.
Příjemce grantu se zaváže uvádět na všech propagačních
materiálech, že je akce pořádána za podpory Obce Petrohrad. Vyúčtování poskytnutého
finančního příspěvku se předkládá na předepsaném tiskopise a to do 30ti od ukončení akce
či do 15.prosince roku ve kterém byly prostředky poskytnuty a to pokud jde o celoroční
akci.

Z kroniky obce …

Útržky z historie domů v obci – 6. část
V tomto čísle Lunarie započneme zveřejňovat útržky z historii domů v
Petrohradě a Chlumčanech. Domy s popisnými čísly 1 až 24 tvořily před rokem 1895
Petrohrad (Petersburg, Petršpurk) a domy s popisnými čísly od 26 do 82 jsou domy,
které byly na území obce Chlumčany (Klumtschan). V roce 1895 byly obě obce
výnosem Ministerstva
vnitra Rakouska - Uherska sloučeny v obec Petrohrad
(Petersburg). Domy s čísly popisnými od 83 výše byly postaveny už ve sloučené obci.
Podobně jako tomu bylo v Černčicích byla později některá popisná čísla zbořených
domů přidělena domům nově postaveným.
Čísla popisná byla zavedena za Marie Terezie roku 1770 a očíslování domů v
Rakouské monarchii proběhlo s pomocí vojska do konce roku 1771. Číslo popisné
jedna jedna bylo přidělováno sídlům šlechty, farám nebo největším statkům v obci.
Školy a další významné budovy dostávaly čísla končící nulou (10, 20,30...), aby byla
tato čísla snadno zapamatovatelná.
Číslo popisné 1
v Petršpurku dostal zámek hrabat Černínů. Stavba zámku byla zahájena v
roce 1559 Jaroslavem Libšteinským z Kolowrat. Tento šlechtic panství Petršpurk
„vyženil“, když si roku 1556 vzal za manželku Zikunu z Guttenšteina dceru Wolfa z
Guttenšteina, která panství zdědila. Petrův hrad byl v té době již chatrný a
nepohodlný. Jaroslav postavil tedy zámek jako šlechtické sídlo v údolí pod hradem.
Stavba zámku byla ukončena v roce 1572. Jedná se renesanční část zámku
při cestě z obce na Ovčín ohraničenou z jižní strany věží a ze severní kaplí sv.
Vavřince.
Stavba dalších částí byla postupně realizována Černíny, kteří zámek koupili v
roce 1622. V letech 1747 – 52 nechal Prokop Vojtěch Černín vybudovat střední
barokní trakt . V roce 1796 bylo východní nároží tohoto traktu přestavěno a zřízena
v něm kaple sv. Vavřince.
V roce 1846 nechal Evžen Karel Černín vybudovat dvouramenné schodiště u
středního traktu. Železné, umělecky zpracované, zábradlí vyrobily Metternichovy
slévárny v Plasech. Další dostavba zámku (západní křídlo) byla započata Evženem
Karlem Černínem v roce 1860. Na jižním nároží tohoto křídla byl veliký palmový
skleník s exotickou květenou.
Při opravách zámku v roce 1895 byla na průjezdem v „libštejnské“ části
zámku postaven věžička s hodinami.
V dubnu 1915 západní křídlo a velká část navazující středního traktu
vyhořely. Byl zničen i skleník. Při opravě nebyl skleník obnoven a křídlo bylo
zakončeno pavilonem s krátkým schodištěm vedoucím přímo do parku. Oprava byla
ukončena v červnu 1918.

Zámek byl v roce 1945 Černínům zabaven a stal se státním majetkem.
Východní křídlo užívalo ministerstvo zemědělství a zbytek ministerstvo školství. V
roce 1952 byla v zámku zřízena psychiatrická léčebna, která je zde dosud.
Zámek je kulturní památkou.
Číslo popisné 2
Toto číslo popisné měl dům pro dělníky, kteří pracovali na černínském
panství. Dům byl ve 20. letech minulého století opraven a později, zřejmě po požáru
zanikl. Stavba stála v areálu panského dvora.
Číslo popisné 3
Velký dům ve kterém byly, zřejmě od roku 1820, kanceláře černínského
panství a byty vysokých úředníků. Sídlila zde správa panství. Zbytky domu jsou
zakonzervovány a čekají snad na budoucí rekonstrukci – jedná se o památkový
objekt. Budova stojí proti východnímu křídlu zámku při cestě ke hřbitovu.
Po roce 1945 se dům dostal do užívání Státního statku v Petrohradě a jeho
využití se měnilo. Na příklad v přízemí byla závodní kuchyně s vchodem od zámku.
Původní dřevěné obložení interiéru, nábytek a další cennosti byly postupně zničeny
nebo rozkradeny. Vrcholem byl požár, který dokonal zkázu této kdysi
reprezentativní budovy.
Dům je kulturní památkou.
Číslo popisné 4
Dům vrátného. V domě bydleli strážci a zároveň vrátní při vjezdu do areálu
zámku. Zámek byl totiž obehnán kamennými hradbami a místech, kde je dnes
odbočka k Psychiatrické léčebně, byla brána. Druhá brána je dosud proti domku
přes cestu – je to vjezd do bývalého panského dvora – č. p. 5.
Hradby byly v roce 1818 zbořeny až na úsek který dodnes ukončuje park
podél cesty, která odbočuje z návsi v Petrohradě ze silnice na Chotěšov doprava a
vede kolem domů č.p. 78, 79, 80, 81.
Po roce 1945 sloužil dům jako byt pro pracovníky státního statku, pak byl
opuštěn a nakonec prodán k rekreačním účelům.
Dům je kulturní památkou.
Číslo popisné 5
Jak bylo uvedeno výše č. p. 5 má bývalý panský dvůr černínského panství. Po
roce 1945 byl využíván Státním statkem Petrohrad a pak Státním statkem Lubenec.
Po roce 1989 ho využívala nějaký čas Petrohradská s.r.o. Dnes jsou zbytky areálu
zakonzervovány a chráněny jako památka.
Číslo popisné 6
Dům byl zbořen již před řadou let, bývaly v něm byty pro služebnictvo z
panství Černínů.

Číslo popisné 7
Dům byl postaven zřejmě na konci 18. století. Od roku 1805 zde působila
německá škola. Již předtím zde byla německá mateřská škola vedená jeptiškami z
kláštera v Chebu. Po roce 1858 byla škola přestěhována do nové budovy čp. 82,
kterou nechala zbudovat hraběnka Josefina Černínová, rozená Paarová. Mateřská
škola zde působila nadále.
Od roku 1945 slouží dům jako bytový a je majetku Státního pozemkového
úřadu.
Číslo popisné 8 (zbořeno v roce 1977)
Špitál s kaplí Nejsvětější trojice. Objekt byl postaven v roce 1652 hrabětem
Humprechtem Černínem. Sloužil jako „domov důchodců“ pro služky, komorné a
vůbec sloužící ze zámku. O staré lidi se zde staraly jeptišky. Špitál fungoval za všech
režimů až do roku 1943. Tehdy německé úřady zřídily ze špitálu útulek pro německé
uprchlíky, kteří utíkali ze Slezska před postupující Rudou armádou. Útulek zde byl
až do porážky hitlerovského Německa na jaře 1945. Pak zůstal špitál opuštěný a
pracovníci Státního statku Petrohrad ho užívali i jako sklad umělých hnojiv, ačkoliv
byl špitál prohlášen za státní památku. Vybavení špitálu i kaple bylo zničeno nebo
rozkradeno. V roce 1977 byl celý komplex stržen. Model špitálu je umístěn v zasedací
místnosti obecního úřadu. Druhý model stavby a stavební dokumentace jsou uloženy
v Památkovém úřadu v Ústí nad Labem.
RNDr. Václav Špilar, kronikář obce

PODĚKOVÁNÍ MYSLIVECKÉMU SDRUŽENÍ PETROHRAD
Chtěli bychom moc poděkovat Mysliveckému sdružení
Petrohrad, za VÁNOČNÍ VÝLET PRO DĚTI ,který se konal 24.12.2015.Jeli jsme
do Uhrovic Mlýna kousek od Čisté. Cestu nám obohatil milý řidič ,který nám
po cestě zastavil a ukázal nutrie žijící ve volné přírodě. Děti si po cestě
zazpívaly vánoční koledy a jiné písničky. Měli jsme možnost vidět čínská
prasata, koně a nakonec nás čekalo milé překvapení v podobě velbloudů. Byl
to velice příjemný zážitek. Vidět je naživo je přeci jiné než na obrazovce.
Nakonec jsme si opekli buřty, děti dostaly čajíček a
rodiče kávičku….no prostě pohodově strávený den v příjemném prostředí,
s dobrými lidmi a s rodinou…
Po příjezdu ještě děti obdržely vánoční balíček.
Na fotky z akce se můžete podívat zde:
http://zumbasevcou.rajce.idnes.cz/Uhrovic_Mlyn
Ještě jednou chceme moc poděkovat za krásně strávený vánoční čas.
Manželé Janoušovi, Verunka a Terezka.

Beseda s kronikářem obce
Dne 14.01.2016 se v prostorách zasedací místnosti obecního
úřadu uskutečnila beseda s kronikářem obce panem RNDr.Václavem Špilar.
Téma besedy o historii obcí Petrohrad, Černčice a Bílenec do bitvy na Bílé hoře
( 1620 ). V rámci besedy bylo možno nahlédnout do čtyř dílů kroniky Obce
Petrohrad, do kronik spolků, které v obci působily a které se dochovaly.

Další beseda s kronikářem obce o historii obce Petrohrad,
Černčice a Bílenec se uskuteční dne 05.02.2016 od
zasedací místnosti obecního úřadu. Téma Czernínská doba.

16,00 hod. v

Půlnoční mše
Obec Petrohrad ve spolupráci s Psychiatrickou
léčebnou Petrohrad p.o. pořádala půlnoční mši, která se uskutečnila
dne 24.12.2015 od 22,30 hod. v Kapli svatého Vavřince v Petrohradě.
Bohoslužbu slova sloužil páter Marek Winiarsky z
římskokatolické farnosti Kralovice. Zpěv zajistili petrohradští
dobrovolníci, které hrou na elektrické klávesy doprovodila paní
Pavla Köröšíová. Ta také doladila sváteční atmosféru svým krásným
zpěvem písní Tichá noc.

Novoroční koncert s ukončením výstavy betlémů
Novoroční koncert s ukončením výstavy betlémů se
ukustečnil dne 02.01.2016 od 16,00 hod. v Kapli sv.Vavřince v Petrohradě. Na
koncertu vystoupila paní Zdeňka Petržílková roz.Seiferotová s kolegy, dále
Kristýna Idžakovičová a Silvie Janeková.
Po koncertu měli diváci možnost se pozastavit s douškem
svařeného vína, cukrovím či vánočkou.

Novoroční procházka
Krásné novoroční počasí zlákalo stebenské občany k výšlapu ze
Stebna na petrohradskou rozhlednu ( Kaple Všech svatých ). Zúčastnili se
všechny věkové kategorie, kde nechyběli ani nejmladší v kočárcích.
O každoroční novoroční vycházce se několikrát s nadšením
zmiňovala paní Radka Drdová (učitelka MŠ) a proto si jí nenechala ujít ani
ředitelka školy paní Ivana Hůrková a starostka obce paní Jitka Dondová, které
na sousedy ze Stebna již čekaly u kaple. Následoval společný přípitek s přáním
krásného roku 2016. Se zbylým odpolednem naložil každý dle svého uvážení,
ale ti kteří ho strávili na procházce přírodou nelitovali, počasí bylo nádherné.

Obec Petrohrad

Usnesení

z 14.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 11.ledna 2016
01/14/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen starostkou

02/14/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje ponechání odměn členů zastupitelstva, předsedů výborů,
členů výborů a místostarosty v původní výši beze změny.

03/14/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje odstoupení od Smlouvy o energetickém poradenství a správě
odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu ze dne
22.12.2014 uzavřené mezi Obcí Petrohrad a Energií pod kontrolou o.p.s.

04/14/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny pro hladinu NN
včetně dodatku č.1 mezi Obcí Petrohrad a společností Amper Market, a.s

05/14/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o udělení souhlasu k provedení stavby „Polní cesta HPC 5
v k.ú. Petrohrad“.

06/14/2016 Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro spolek Aragonit

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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