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Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 5,- Kč
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Informace z naší školy ……
Svátek svatého Valentýna ve školní družině
Je to den, kdy se tradičně předávají dárky, květiny, cukrovinky a
pohlednice s tematikou stylizovaného srdce, jako symbolu lásky. Největší
radost udělají na Valentýna právě ručně vyrobená přáníčka a dárky od srdce.
A toho využili žáci ve školní družině, fantazii se meze nekladou a tak použili
nejrůznější výtvarné a pracovní techniky. Výrobu takových valentýnek
zvládne naprosto každý. Postačí papír, nůžky, lepidlo, tempery, fixy, špejle a
pak už záleží na každém, co ho napadne. Žáky nejvíce zaujaly kytičky
z krepového papíru, které byly točené i z více barev, dále přáníčka ve tvaru
vázičky s tulipány, nebo ve tvaru srdíčka s barevnou ozdobou.
Svá přáníčka předali kamarádům či kamarádkám, rodinným příslušníkům,
ale i domácím mazlíčkům, prostě těm, které mají rádi.
Věra Sokolová
vychovatelka ŠD
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Informace obecního úřadu ………..
Obnova katastrálního operátu v návaznosti na daň z nemovitosti
V roce 2016 proběhla v katastrech obcí Petrohrad, Černčice u
Petrohradu a Bílenec „Obnova katastrálního operátu. O probíhajících
změnách byli občané obce informováni i prostřednictvím měsíčníku Lunaria.
Konečný soupis Obnoveného katastrálního operátu byl po dobu 30ti dnů
vyvěšen na úředních deskách obce a internetové úřední desce a 30.11.2016
nabyla Obnova katastrálního operátu platnosti a byla zapsána do katastru
nemovitostí. U některých občanů obce touto obnovou mohlo dojít ke změnám
výměr pozemků.
Doporučujeme občanům obce, aby si překontrolovali výměry svých
pozemků a v případě změny, nahlásili tyto skutečnosti i na finančním úřadě
jako změnu platby daně z nemovitosti.
S dotazem zda u jednotlivých vlastníků došlo ke změně výměr
pozemků se můžete obrátit na Katastrální úřad pro Ústecký kraj, katastrální
pracoviště Žatec – tel. 415 237 487 či 415 237 495, dále je možno do
srovnávacích sestav nahlédnou na internetovém portálu Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního – www.cuzk.cz

Informace k 26. Usnesení ZO Petrohrad

Usnesení č. 09/26/2017
Dne 13.02.2017 proběhlo 26.řádné zasedání Zastupitelstva Obce
Petrohrad, na kterém mimo jiné byl projednáván stav nemovitosti ve
vlastnictví obce a to bytového domu Černčice čp.8. Nemovitost je v současné
době nevyužívána k bydlení a stav nemovitosti je pro bydlení nevyhovující.
Obec Petrohrad oslovila dvě firmy, aby předložily nabídky na
zpracování dokumentace k celkové rekonstrukci nemovitosti. Po posouzení
nabídek se členové zastupitelstva přiklonili k názoru pana Ing.Rostislava
Mareše, který vzhledem k vysokým nákladům na rekonstrukci nemovitosti a
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k jejímu stavu navrhuje nejdříve provést statické posouzení objektu a
k následnému odstranění nemovitost. Nyní obec čeká na výsledek statického
posouzení. Jaký bude další osud nemovitosti bude i dále projednáváno na
zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad.

Usnesení č. 10/26/2017
Státní zemědělský intervenční fond vypsal dotační titul 129 662
Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Obec tento
dotační titul chce využít k opravě interiéru Kaple Všech Svatých v Petrohradě.
Opraveny by měly být vnitřní omítky a praskliny, obnovena podlaha a dveře.

Žádosti o dotace v roce 2017
Obec Petrohrad podala žádost o dotaci na další etapu opravy
Výklenkové kaple v Bílenci a to na Krajský úřad Ústeckého kraje, programu
obnovy památek. Pokud bude žádosti vyhověno budou provedeny
restaurátorské práce.
Další žádosti o dotace podala obec do Programu na obnovu venkova
Ústeckého kraje a to na výstavbu nového chodníku proti obecnímu úřadu a na
nákup zahradní techniky pro údržbu veřejného prostranství v obcích.
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Z kroniky obce ……..
Útržky z historie domů v obci – 17. část
Číslo popisné 100
Tento dům postavil roku 1914 Julius Rüppl. Po válce (v roce 1945) byl
dům československým státem zkonfiskován a byl přidělen nově příchozímu
výpravčímu ČSD ze železniční stanice Petrohrad Jaroslavu Švejnohovi. V letech
1950 – 1954 byl Jaroslav Švejnoha i předsedou MNV Petrohrad. V roce 1972
prodal Jaroslav Švejnoha dům své dceři Aleně provdané Pajerové a jejímu
manželovi Aloisi Pajerovi. Alois Pajer přistavuje k domu garáž.
V roce 1978 žádají manželé Pajerovi, kteří se mezitím z obce
odstěhovali, o převedení domu č. p. 100 z bytového fondu na rekreační domek.
Tato žádost byla Radou MNV Petrohrad zamítnuta. Ještě v témže roce prodali
Pajerovi dům Boženě Borlové. V roce 1992 byl dům prodán tehdejšími majiteli
Jiřím a Rozálií Svatošovými Marii Hevertové. Nová majitelka nechala roku
1994 provést generální opravu celé střechy domu včetně výměny střešní
krytiny.
V současné době je dům majetkem Evy Kudrnové, která žije v Praze. Ta
nechala vybudovat v roce 1998 u domu biologický plastový septik a v roce
2013 připojit dům na nově vybudovanou veřejnou kanalizaci.
Číslo popisné 101
Rodinný dům byl postaven roku 1914 Theodorem Lifkou. V roce 1945
byl jako německý majetek zkonfiskován československým státem. U domu byla
současně s obytným stavením vybudována i truhlářská dílna.
Dům získali přídělem manželé Václav Vomastek a Marie Vomastková,
kteří převzali
místní poštovní úřad a mnoho let zde pracovali jako
zaměstnanci Československé pošty.
V majetku rodiny Vomastkových je nemovitost dosud.
Číslo popisné 102
Stavebníkem domu byl roku 1915 Ludwig Wokoun. V roce 1923
přistavěl L. Wokoun blízko domu stáj pro dobytek.
Po odsunu většiny německé části obyvatelstva byl dům přidělen rodině
Povolných. Po smrti paní Povolné získali nemovitost v roce 1966 manželé
Theodor a Marie Weissovi. Weissovi přistavěli k domu v roce 1967 prádelnu a
v roce 1973 vyměnili v celém domě okna. Když v roce 1985 paní Weissová
zemřela, stal se jediným vlastníkem domu její manžel Theodor Weiss. Po smrti
Teodora Weisse získala dům Anna Rilková, která zde bydlela po zbytek svého
života.
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Dům pak koupili manželé Josef Míka a Jarmila Míková, kteří jsou
vlastníky domu dosud. V roce 2013 postavili Míkovi přípojku domu na
veřejnou kanalizační síť.
Číslo popisné 103
Domek postavili v roce 1920 manželé Franz Worsch a Theresia
Worschová. Jako většina domů německých rodin v Petrohradě byl i tento v
roce 1945 zkonfiskován československým státem. Po válce dům získal Bedřich
Kočandrle s manželkou Vlastou. V roce 1973 Bedřich Kočandrle zemřel a
vlastnictví přešlo na jeho manželku a syna Josefa Kočandrleho. Když v roce
1991 zemřela Vlasta Kočandrlová, přešel při dědickém řízení objekt do
majetku synů Josefa a Františka. Již za rok synové dům prodali současným
majitelům, manželům ing. Vlastimilu Janečkovi a Mileně Janečkové z Prahy,
jako rekreační chalupu . Manželé Janečkovi zahájili v roce 1994 stavební
úpravy a přístavbu domu.
Číslo popisné 104
Dům č. p. 104 byl postaven v roce 1921 Eugenem Czerninem jako dům
pro dělníky na jeho velkostatku. Během 2. světové války byl upravován a
vybudovány přístavby. Zachovaly se dokumenty z roku 1941 vydané
německými úřady v Podbořanech, na nichž je vyčísleno kolik cementu, dřeva
apod. je povoleno na stavební úpravy použít. Po válce byl dům jako součást
majetku Czernínů zkonfiskován a později předán Státnímu statku Petrohrad.
Dům stále sloužil pro ubytování zaměstnanců statku. Po roce 1989 byl
převeden na stát a nyní je v majetku Pozemkového fondu České republiky.
Číslo popisné 105
Rodinný dům s truhlářskou dílnou postavil roku 1921 truhlářský mistr
Edmund Worsch. Roku 1934 žádal o povolení provozovat truhlářskou živnost
a bylo mu okresním hejtmanstvím v Podbořanech vyhověno. Objekt byl v roce
1945 zkonfiskován československým státem a zůstal v jeho vlastnictví až do
roku 1967. Dům využívala Šlechtitelská stanice osiv Petrohrad pro své
zaměstnance. V tomto 1967 byl dům státem prodán na základě žádosti
manželům Vladimíru Bočkovi a Jaroslavě Bočkové. Již předtím měli Bočkovi
právo užívání domu.
Roku 1968 přistavují noví majitelé dvě další obytné místnosti. Další
přístavbou byl garáž postavená roku1993.
Při stavbě kanalizační sítě ve staré části Petrohradu byl připojen na tuto
síť.
Po smrti Vladimíra Bočka je majitelkou nemovitosti Jaroslava Bočková.
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Číslo popisné 106
Jedná se původně o jeden ze vzorových domků, které začal za 1.
republiky v roce 1922 stavět pro své zaměstnance majitel zdejšího velkostatku
Eugen Czernin. Jako celý majetek Czerninů byl i tento dům po roce 1945
zkonfiskován československým státem. Pak sloužil například k ubytování
zaměstnanců Lesního závodu Petrohrad nebo zaměstnanců Severočeských
pivovarů, provozovna Petrohrad. Roku 1961 zaměstnanec pivovaru Karel
Petřina žádal o možnost dům koupit, ale k dohodě nedošlo. V držení státních
podniků dům zůstal až do roku 1990, kdy ho od tehdejšího Státního statku
Lubenec koupili manželé Ladislav Henlín a ing. Marie Henlínová. Dům
postupně modernizovali a provedli nástavbu i přístavbu. Majiteli jsou dosud.
RNDr. Václav Špilar, kronikář obce
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Dětský maškarní ples
V sobotu 25.02.2017 se na sále Pohostinství Na návsi uskutečnil
tradiční dětský maškarní ples. Na ples se dostavily princezny, pirát či ,
různorodá zvířátka. Průvodcem plesu se stala Agentura Piškot. Děti
odpolednem provázela beruška, mraveneček a motýl, kteří si pro děti
připravili plno zábavných soutěží, jako je zpěv písničky, házení míčkem,
prolézání tunelem nebo tanec.
Necelé dvě hodiny zábavy uběhly v rytmu písniček a neustálých
soutěží tak rychle, že po zakončení pořadu písničkou „Jede, jede mašinka“ se
nikomu nechtělo odcházet.
Ti co se plesu zúčastnili si odpoledne zajisté užili a ti co jej
nestihli, se můžou společně s námi těšit na další rok, kdy bude opět Dětský
maškarní ples.
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Ples je nekuřácký
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Obec Petrohrad

Usnesení

z 26.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 13.února 2017

01/26/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání, tak jak byl zveřejněn včetně
rozšíření bod 4 Organizační záležitosti
02/26/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje Závazné ukazatele na rok 2017 pro Základní
školu a Mateřskou školu Petrohrad p.o.
03/26/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí Vyúčtování účelově vázaných dotací za rok
2016 poskytnutých Základní škole a Mateřské škole Petrohrad p.o.
04/26/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje převod hospodářského výsledku Základní školy a
Mateřské školy Petrohrad p.o. ve výši 1.329,56 Kč do rezervního fondu
05/26/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu o činnosti orgánů Obce Petrohrad
podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok
2016
06/26/2017 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu odborného lesního hospodáře
k plánu práce na rok 2017
07/26/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizaci majetku Obce Petrohrad za rok2016
08/26/2017 Zastupitelstvo obce neschvaluje podpis smlouvy s firmou Daruma na
prezentaci obce.
09/26/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Petrohrad a panem
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ing.Rostislavem Marešem, IČO: 74569589 na následující práce:
1. Zpracování odborného posouzení současného stavebně technického stavu
objektu včetně
vyjádření statika v celkové výši 19.000,-Kč
2. Práce a služby spojené s případným odstraněním stavby – zpracování
dokumentace bouracích prací v rozsahu dle přílohy 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
( včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr pro zadání prací ), zajištění
povolení k odstranění stavby, zadávací řízení na výběr zhotovitele odstranění
stavby, technický dozor stavebníka v průběhu prací na odstraňování stavby
v celkové výši 59.000,-Kč
10/26/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy mezi Obcí Petrohrad a panem
ing.Rostislavem Marešem, IČO: 74569589 na následující práce při Obnově interiéru
Kaple Všech Svatých:
1. Zpracování a podání žádosti o dotaci v celkové výši 10.000,-Kč
2. Dotační management v době od podání žádosti o dotaci do závěrečného
vyhodnocení akce v celkové výši 20.000,-Kč + prokázané výdaje na pracovní
cesty dle platných předpisů
3. Příprava a organizace výběrového řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
včetně konzultací při uzavírání smlouvy o dílo v celkové výši 10.000,- Kč
4. Technický dozor stavebníka v průběhu provádění prací v celkové výši 20.000,-Kč
11/26/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2017, která je přílohou č.7
zápisu

Petr Kunc
Člen Zastupitelstva Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

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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