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VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 5,- Kč
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Vážení čtenáři,
Otvíráte první letošní vydání Lunarie . Je tedy mou snahou
seznámit vás s tím, o co je třeba se v letošním roce snažit a čeho dosáhnout.
Nejprve si dovolím ohlédnout se zpět do roku 2016, který nebyl
výrazně štědrý na obdržené dotace, ale i tak se podařilo spoustu jiné práce,
která byla v obci třeba udělat . Obecní úřad byl opatřen novou fasádní
barvou, rekonstruována podlaha v zasedací místnosti a byla provedena
kompletní rekonstrukce elektřiny sklepního bytu. V Petrohradě jsme ve
spolupráci s PL Petrohrad doplnili plůtek u sochy sv.Jana Nepomuckého na
návsi, byla vyměněna většina lamp veřejného osvětlení a nahrazena novými.
V parku byla vybudována nová cesta mezi starým a novým Petrohradem od
léčebny k vlakovému nádraží, nutno podotknout, že tato investice nebyla
hrazena z rozpočtu obce, investorem byl Státní pozemkový úřad. Ve škole
pomohli zaměstnanci obce stavebně připravit prostor pro vznik nové
ředitelny a skladu potravin, na školní zahradě pak vyměnili ohraničení
dopadové plochy a vznikl nový altán pro trávení volného času dětí ze ZŠ a MŠ
Petrohrad za přispění Krajského úřadu ÚK. V Černčicích opravili a přeložili
zaměstnanci obce i část chodníku, která již nebyla pro chůzi zcela bezpečná.
V průběhu roku pak probíhala standartní úprava obce. Po uzavření účetnictví
k 31.12.2016 tak obci zůstal za loňský rok přebytek více jak 2 miliony korun.
Ty budou přičteny k přebytku minulých let a používány na další rozvoj obce.
Koncem roku jsme obdrželi 50% dotaci na nákup nového
malotraktoru včetně prvků lesnické nástavby. Tu jsme využili k nákupu
nového malotraktoru s nakladačem a s ním i naviják a štěpkovač . Nákup za
částku 1.305.372,-Kč byl schválen na lednovém zasedání zastupitelstva obce.
Od května bude tedy pro potřeby obce využíván traktor značky New Holand.
V lednu 2017 bylo požádáno o dotaci, kterou vypisuje KÚÚK na
záchranu kulturních památek Ústeckého kraje, z té, v případě úspěchu bude
dokončena oprava Výklenkové kaple v Bílenci. U Národního památkového
ústavu probíhá řízení ohledně rekonstrukce interiéru Kaple Všech svatých
v Petrohradě. Nyní hledáme i vhodný dotační titul pro rekonstrukci bytového
domu čp. 8 v Černčicích a k výstavbě chodníku před obecním úřadem. Bylo by
třeba opravit i střechu na stodole v Černčicích, kde je umístěna mechanizace a
materiál obce a vytvořit zasíťování stavebních parcel v Petrohradě.
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Vím, že každý náš krok nemůže být vždy hodnocen kladně, ale
věřte, že se snažíme směřovat naši práci ke spokojenosti většiny.
Přeji všem mnoho zdraví a spokojenosti a těm, kteří jsou stále
nespokojeni aby se dokázali radovat z drobných životních úspěchů a mít
radost z maličkostí.

Jitka Dondová, starostka

Informace z naší školy ……

STAŇ SE TISKAŘEM, ANEB DOSTAŇ PÍSMO NA PAPÍR
Tak zněl název druhého kola recyklohraní ve školní družině při
základní škole v Petrohradě. Cílem bylo představit žákům, co je to kopírování
a tisk, jak zjednodušeně funguje a dále osvěta v oblasti recyklace a renovace
tonerových a inkoustových kazet, které se běžně používají v tiskárnách a
kopírkách.

Druhé kolo mělo dva úkoly. V prvním úkole s názvem „Tajná
zpráva přes kopírák“ žáci obepisovali jednotlivá slova přes kopírák a to
celkem z pěti stránek, což byla dosti velká práce. Z výsledné zprávy se žáci
dověděli, jak se dříve rozmnožovaly jednotlivé texty nebo obrázky, jaké
množství tonerových kazet nebo cartridgí skončí na skládkách bez možnosti
recyklace a kolik let se tam rozkládají. Zprávu žáci podepsali, ale ne běžným
způsobem nýbrž otiskem prstů.
Druhý úkol nesl název „Dopočítáme se?“. Žáci vypočítali několik
matematických úloh, jejichž výsledná čísla dosadili do vědomostního textu.
Zde se žáci například dověděli, kolik litrů ropy se potřebuje k výrobě tonerů,
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z jakého materiálu se skládají náplně do tiskáren nebo kolik tun plastu se
ušetří z recyklovaných tiskových kazet.
Oba úkoly jsme odeslali do organizace „Recyklohraní – Ukliďme si svět“ a už
se těšíme na připsání dalších bodů.
Věra Sokolová
vychovatelka ŠD

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

Informace obecního úřadu ………..
Poplatkové povinnosti roku 2017
Pro rok 2017 jsou pro občany obce stanoveny tyto poplatkové
povinnosti vůdči obci:
a. Poplatek za psa
Poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2012, kterou je určena
povinnost uhradit poplatek za psa staršího tří měsíců a to ve výši 40,-Kč za
prvního psa a 60,-Kč za každého dalšího psa. Splatnost poplatku je
k 31.05.2017

b. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
Poplatková povinnost je stanovena Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2016,
přičemž poplatníkem je každá osoba trvale hlášená v obci k pobytu a majitel
objektu určeného k rekreaci ( nemovitosti trvale neobydlené). Poplatek je
stanoven ve výši 1.000,-Kč, trvale hlášeným občanům je poskytována sleva na
poplatku ve výši 50% a dále tito občané mohou využít další slevy na poplatku
ve výši 100,-Kč a to pokud sníží objem vyvážených odpadů o 25% oproti roku
2008. Poplatek je splatný k 31.05.2017. Obec Petrohrad nabízí poplatníkům
možnost sepsání splátkové kalendáře, pokud poplatník není schopen částku
uhradit včas a v plné výši.
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Jak ušetřit na poplatku za odpad? Tříděním odpadů!
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
- 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 vydána 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
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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

Granty z rozpočtu obce
Tak jako v loňském roce, tak i pro letošní rok Obec Petrohrad vyčlenila
finanční prostředky na poskytování grantu na společenské, sportovní či podobné
akce.
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.
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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 2017 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.ledna 2017 od
07,00 hod. do 28.února 2017 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.

Česká pošta v Petrohradě
Na základě častých dotazů občanů na uzavření poštovního úřadu
v naší obci se v dnešním vydání Lunarie k tomuto tématu znovu vracíme.
Jak poštovní úřad vypadal dříve, dnes a v budoucnu ?
V roce 1800 byly v okolí Petrohradu dva poštovní úřady
v Podbořanech a v Kolešovicích. V roce 1862 jsou uváděny tři poštovní úřady
v Podbořanech, v Hořesedlích a v Jesenici.
Do Petrohradu doručoval poštovní zásilky denně posel z poštovního
úřadu v Hořesedlích. Posel vycházel z Petrohradu ráno ve 4 hodiny a v 9 hodin
musela být pošta v zámku. Za dopis posel dostával 1 krejcar odměny a od hraběte
30 krejcarů denně.
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Poštovní úřad v Petrohradě byl zřízen roku 1873. Sídlo měl
v úřadovně správy panství (v dnes vyhořelém domě proti zámku). Poštovní zásilky
se nyní do Petrohradu vozily z Jesenice a tamtéž byly dodány zásilky určené
k odeslání.
Od roku 1879 byly poštovní zásilky přijímány i odesílány
z Petrohradu vlakovou poštou ze stanice Petrohrad. (Lunaria 3/2000)
Po první světové válce byla pro poštovní úřad upravena úřadovna
v č.p.30 a od roku 1926 měl tedy úřad nové sídlo. Hned v roce 1927 byla na
poštovním úřadě zřízena telefonní a telegrafní stanice. Do obvodu úřadu patřily
obce Petrohrad, Černčice, Stebno, strážní domky 47, 81, 51 a samoty v okolí
uvedených obcí.
V roce 1947 byl poštovní úřad přestěhován do č.p.115. kde sídlí
dosud.
V roce 1997 byly v rámci ,,racionalizace“ vyňaty z působnosti
petrohradského poštovního úřadu Černčice, Stebno a Bílenec. Do těchto obcí zajíždí
dnes tzv. autopošta.
Podstatná změna je plánována od 1.9.2017, kdy bude poštovní
úřad přesunut do vily obecního úřadu v Petrohradě č.p.146. Předpokládá se, že jeho
pracovní doba bude v pondělí a ve středu od 12.00 hod do 16.00 hod, v úterý, čtvrtek
a v pátek od 8.00hod do 12.00 hod. Bude provozován úřednicemi obecního úřadu,
které pro tuto službu budou řádně proškoleny. Místní i ostatní občané tak budou mít
možnost i nadále využívat všech služeb, které nabízí česká pošta dnes.
Pokud se ptáte, proč k tomuto kroku dochází, sdělujeme, že česká
pošta nabídla možnost provozování svých služeb na základě pokynů, které mají
dány k postupnému přetransformování. Česká pošta odmítá provozovat služebny,
které jsou pro ni nerentabilní. Zastupitelé zvážili nabízenou možnost a svým
usnesením rozhodli, že je důležité poštovní úřad v naší obci zachovat a proto jsme
přistoupili k otevření provozovny České pošty v budově Obecního úřadu
v Petrohradě.
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Z kroniky obce …
Útržky z historie domů v obci – 16. část

Rok 2017 v sérii článků o historii domů v Petrohradě a v Černčicích musím začít
omluvou. Technickou chybou při ukládání textu do počítače z jehož paměti se
články tisknou nebyly uloženy odstavce o domech čp 54, čp. 55, čp.56 a čp.57 v
Černčicích. Údaje o těchto domech uvádím nyní jako dodatek ke kapitole „Útržky z
historie domů v obci – 4. část.“ Zároveň děkuji občanům, kteří na tuto chybu
upozornili.
V. Špilar
Černčice-dodatek
Číslo popisné 54 (zbořeno)
Dům byl postaven jako výměnek k zemědělské usedlosti čp. 19 patřící rodině
Kralitschků. při demolici opuštěné usedlosti v 60, letech minulého století byl domek
zbořen.
Číslo popisné 54 (nové)
Postaveno po roce 1989 rodinou Jiroušů na stejné stavební parcele na které stával
původní dům č. p. 54. Jedná se o obytný dům a pekárnu. Provoz pekárny netrval
dlouho díky finančním a majetkovým problémům. Dům později koupili od věřitelů
Jaroslav Pospíšil a Olga Pospíšilová a měli zde obchod se zeleninou a koloniálním
zbožím. Po smrti Olgy Pospíšilové došlo ke krachu obchodu a dědické a exekuční
řízení probíhá dosud.
Číslo popisné 55
Dům byl postaven německým občanem Plonerem. Do rodiny se přiženil švec Franz
Fechter. Po válce byla rodina odsunuta a dům převzala Anna Churavá, po její smrti
patřil dům synovi Anny Churavé Václavu Churavému. Dědictvím později přešel na
synovce Václava Churavého a současného majitele Alexandra Čadka.
Číslo popisné 56
Postavila německá rodina Herzogů od které dům koupil Augustin Lenk a zřídil zde v
přízemí obchod koloniálním zbožím. Rodina Augustina Lenka byla po válce
odsunuta a dům převzal Antonín Míka a po něm jeho bratr František Míka. Později
zde byl ( od roku 1949 do roku 1968) obchod Spotřebního družstva Jednota.
Obytnou část domu obývala řadu let rodina manželů Filipa Porubčanského a Marie
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Porubčanské. Dědictvím přešel dům do vlastnictví současných majitelů Jana Švorce
a Libuše Švorcové.
Číslo popisné 57
Původně strážní domek postavený při stavbě železniční trati kolem roku 1870. Ze
strážního domku se obsluhovaly závory na železničním přejezdu na silnici Černčice
– Mukoděly. V době kdy dnes již neexistující přilehlá cihelna za Rakouska - Uherska
a za 1. republiky vyráběla cihly, byla obsluhována i železniční vlečka do cihelny.
Když po roce 1945 začaly být závory obsluhovány z nádraží v Petrohradě a vlečka
po zániku cihelny již nebyla funkční, sloužil domek jako byt pro železničáře. Později
přešel do vlastnictví rodiny železničáře Františka Fremutha. Současným majitelem
je jeho syn Josef Fremuth.

Pokračování útržků z historie domů v Petrohradě.
Číslo popisné 95
Dům postavil v roce 1909 Josef Worsch . V letech 1927 a 1930 přistavěli manželé
Josef a Bernadine Worschovi k domu pomocné budovy (kolnu a.p.). Po odsunu
většiny německého obyvatelstva získal dům Antonín Dáňa. V roce 1980 Antonín
Dáňa zemřel a nemovitost zdědili jeho manželka Marie Dáňová se synem Arnoštem
Dáňou. Paní Marie Dáňová převedla svoji polovinu v roce 1981 na syna Arnošta.
Arnošt Dáňa společně s manželkou Rozvitou Dáňovou provedli letech 1990 – 93
modernizaci a přístavbu domu.
Po smrti manželů Dáňových byl dům prodán současným majitelům manželům Janu
a Martině Provázkovým.

Číslo popisné 96
Postavil roku 1912 Anton Hajak s manželkou Pauline Hajakovou. Po druhé světové
válce zde bydlela Vilemína Grundová. V roce 1964 požádala o převod domu na svoji
dceru Květu Syslovou. Manžel Květy Syslové, Stanislav Sysel, v roce 1970 provedl v
domě modernizaci a přístavbu koupelny a prádelny. Roku 1993 přikupují manželé
Syslovi od Obce Petrohrad a od Lesů Žatec malé parcelky které navazovaly na jejich
stavební parcelu.. Po smrti manželů Syslových získal dům do vlastnictví Jan Sojka z
Kadaně. V domě žili pak manželé Valašíkovi a po smrti paní Valašíkové zde žije pan
Valašík.
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Číslo popisné 97
V roce 1913 postavila dům Justina Zeidlerová. Po roce 1945 byl dům
československým státem zkonfiskován. Na základě přídělového řízení podle dekretu
prezidenta republiky č. 28/1945 získal dům v roce 1946 Alois Vejvoda. Celý příděl
byl roku 1956 zabrán a předán státními orgány do držení Státního statku
Petrohrad. V roce 1992 byl dům na základě tzv. restitučního zákona (zákon
229/1991 Sb.) rozhodnutím okresního pozemkového úřadu v Lounech vydán Věře
Štochlové. Věra Štochlová pak v roce 1993 prodala dům současným majitelům
Jaroslavu Prágerovi a Monice Prágerové.

Číslo popisné 98
Stavba domu je datována rokem 1913. Stavebníkem byl Johann Urban. V roce 1945
byl dům zkonfiskován československým státem. Po válce převzala dům rodina
Bláhova. V roce 1970 zemřela paní Eliška Bláhová a dědictvím a následným
převodem dalšího dědických podílů se stal majitelem jeden z jejích synů Jaroslav
Bláha, který zde žil se svojí rodinou až do své nedávné smrti. Jaroslav Bláha provedl
během let řadu stavebních úprav. Jeho manželka Hildegarda Bláhová pak dům
prodala a novými majiteli se stali manželé Marek Pekarčík a Pavlína Pekarčíková.

Číslo popisné 99
Dům byl postaven Eduardem Sperkem v roce 1913. Po válce byl zkonfiskován
československým státem. Další záznam je až z roku 1963, kdy manželé Alois a
Zděnka Humlovi z Chýše prodávají dům manželům Otakaru Duchoňovi a Marii
Duchoňové z Petrohradu. V roce 1966 kupují od nich dům manželé František Macek
a Marie Macková z Petrohradu. V té době zde bydlela Marie Doubravová. Dnes je
dům majetkem Oty Kunerta ze Zahájí.
RNDr. Václav Špilar, kronikář obce
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Novoroční výšlap

Někteří občané Obce Petrohrad využili pozvání sousedů ze Stebna
k pravidelně pořádanému Novoročnímu výšlapu na petrohradskou Kapli
Všech svatých. Letos využilo příležitosti k novoroční procházce více občanů
naší obce. Všichni měli možnost si srdečně popřát do nového roku a
z donesených zásob si na zdraví i přiťuknout. Protože počasí přálo a po
vánočních dnech hojnosti přišla procházka vhod, tak si všichni přislíbili, že se
opět 1.1. se sejdou na kapli .
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Obec Petrohrad
Usnesení
z 25.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 18.ledna 2017

01/25/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak jak byl zveřejněn

02/25/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje nákup lesní techniky (malotraktor s prvky lesnické
nástavby, naviják, čelní nakladač a štěpkovač) od firmy AGRIMA ŽATEC s.r.o. za
částku 1.305.372,20 Kč včetně DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy
03/25/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 14. Navýšení příjmů ve výši
798.000,-Kč, navýšení výdajů ve výši 35.000,-Kč, snížení financování ve výši
763.000,-Kč. Celkové příjmy rozpočtu po změně 20.061.927,-Kč, výdaje
18.921.427,-Kč, financování -1.140.500,-Kč.
04/25/2017 Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku spolku Aragonit z.s.
05/25/2017 Zastupitelstvo obce Petrohrad neschvaluje připojení Obce Petrohrad
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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Počátkem roku 2017 opustil naše řady
občan a rodák pan Miroslav Kunc.

petrohradský

Rodina pozůstalého děkuje všem za projevenou soustrast,
účast na posledním rozloučení a květinové dary.

LUNARIA, měsíčník Obce Petrohrad
Redakce: RNDr.Václav Špilar, Jitka Dondová, Lada Huschinová
Adresa:
Obec Petrohrad, Petrohrad 146, 439 85
Kontakty: tel./fax : 415 219 020 e-mail: obec.petrohrad@iol.cz, lunaria.petrohrad@seznam.cz
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