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Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 5,- Kč
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Vážení čtenáři Lunarie,
dovolte mi nyní, když otevíráte první číslo našeho měsíčníku v roce 2018
Vás srdečně pozdravit, popřát mnoho zdraví, štěstí, sil a rodinné pohody.
Stejně jako v předchozích letech se budeme snažit objektivně přibližovat
aktuality z našich obcí, sdělit Vám informace z oblastí běžného života a rádi
využijeme podnětů, které nám někteří poskytujete.
V loňském roce jste se tak mohli dočíst o akcích jakými byly např.
oprava misijního kříže, oprava elektroinstalace na obecním úřadu pro vznik
Pošty Partner, oprava podlahy v další části obecního úřadu, vznik nových
herních prvků na školní zahradě, vybudování a otevření Cesty českých svatých
v Petrohradě, vítězství kuchařek z naší školy v národní soutěži, nákup traktoru,
kulturní akce a akce školy. Mnohokrát jsme též psali o zápachu z kanalizace
v obci Černčice. Tento problém je aktivně řešen mezi Obcí Petrohrad a firmami
Severočeská vodárenská společnost,a.s. a Severočeské vodovody a kanalizace,
kde je připraven projekt řešení a jedná se o financování akce.
Loni zasáhla obec i smutná zpráva o ztrátě obou rodičů Elišky Míkové a
proti tomu i ta pozitivní a to veliká míra solidarity, kterou jste projevili právě vy,
naši spoluobčané příspěvky pro ni, včetně rozhodnutí zastupitelů hlasujících pro
vznik sbírkového účtu. Ke konci roku jsme na něm evidovali částku140.688,-Kč.
Ráda bych na tomto místě poděkovala všem pracovníkům obce, díky
kterým se stalo samozřejmostí, že jsou naše obce čisté, tráva včas posekaná,
listí shrabané, větve, které brání výhledu ořezané, hřbitovy uklizené. Věnují se i
práci v lese, do jejich náplně práce patří i pěstební činnost, vyžínání, sázení
stromků, nátěry stromků, prořezávky či jiná lesnická činnost, rozváží obědy
potřebným. Běžná je i práce v areálu školy a při přípravě kulturních akcí. Jsou to
věci, které všude samozřejmostí nejsou, ale pro chod obce je potřebujeme.
Rok 2018 začínáme přijetím dotace ve výši 700 tisíc na opravu kaple
Všech svatých. Další žádosti o dotace budou podávány postupně, tak jak to
umožňují dotační tituly a dle úspěšnosti bude postupně investováno. O dalších
krocích Obce Petrohrad se budete postupně v našem měsíčníku dočítat.
Jitka Dondová, starostka
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Informace z naší školy ……
Adventní setkání
21.12.2017 se ve škole uskutečnilo odložené setkání
s veřejností - Adventní setkání. Ani dnes nám počasí nepřálo – pršelo, a proto se
setkání uskutečnilo v prostorách školy. Přišla většina rodičů našich dětí a žáků a
mnoho příznivců školy. V omezených prostorách školy bylo těsno, ale to nám
nebránilo si toto odpoledne užít. Vládla tu sváteční atmosféra, ke které přispělo
občerstvení připravené našimi kuchařkami. Nechyběly vánoční dílny – zdobení
perníčků, dotvoření ozdoby – zvonečku a vytvoření vánoční dekorace. K zakoupení
byly drobné vánoční dekorace
vyrobené dětmi a asistentkami pedagoga.
Neodmyslitelně k tomuto odpoledni patří soutěž o nejchutnější vánočku. Letos
vánočku upekly naše děti – každá třída svoji. Z dospělých se zúčastnila Jitka
Dondová, Květa Škopková a jednu upekly naše kuchařky. Tentokrát vyhráli všichni
– bylo obtížné určit tu nejchutnější, protože všechny byly pečeny s láskou.
Třešničkou na dortu bylo vystoupení dětí a žáků, které si děti připravily pro potěšení
svých nejbližších. Atmosféru tohoto setkání můžete vidět na fotografiích umístěných
na stránkách školy www.zsmspetrohrad.cz.
Akce byla uspořádána ve spolupráci s Obcí Petrohrad. Děkuji všem, kteří se na akci
podíleli přímou prací nebo svojí účastí a pomohli tak vytvořit sváteční atmosféru.
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ŠKOLA VAŘÍ S BONDUELLE
Vánoce i zimní prázdniny jsou za námi, školáci nastoupili do svých tříd a
zdaleka netušili, co je čeká u oběda. Už výzdoba jídelny napovídala, že se asi děje
něco neobvyklého a bylo tomu tak. Naši školu navštívil pan Lukáš Uher „kuchař
Bonduelle“ a připravil si pro nás trošku netradiční oběd. Podávala se mrkvová
polévka s kukuřičkou, kančí plec s perníkovou omáčkou, mačkané brambory se
špenátem a ke svačině cizrnová pomazánka s vaflemi.
Pan kuchař dorazil již v ranních hodinách, protože příprava jídel vyžadovala
více času a zůstal až do vydávání oběda. Přivezl s sebou i plyšového kamaráda
Mrkváčka, jehož zahrála naše paní asistentka Boženka, dělal dětem (během oběda)
společnost a kontroloval, jestli všichni ochutnali, a hlavně zda jim vůbec chutnalo.
S jeho svolením dostaly všechny děti pomocnou indicii k závěrečnému testu o
zelenině, který je čeká na konci měsíce ledna. Určitě díky tomu dopadne na
výbornou, a tak budou všichni žáci odměněny krásnými dárky. Testu budou
předcházet referáty o různých druzích zeleniny, které budou děti vytvářet společně
s rodiči. Pojďte jim společně s námi držet pěsti.
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Ředitelka ZŠ a MŠ Petrohrad p.o.,

Oznamuje, že mateřská škola bude v době jarních prázdnin z
důvodu nízkého počtu přihlášených dětí
uzavřena
od 5.února 2018 do 11.února 2018

Provoz začne 12.2.2018.

***********************************
Informace obecního úřadu ………..
Poplatkové povinnosti roku 2018
Pro rok 2018 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 31.05.2018

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

Stránka 5

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 31.05.2018. Obec Petrohrad nabízí poplatníkům
možnost sepsání splátkové kalendáře, pokud poplatník není schopen částku
uhradit včas a v plné výši.

Třídění 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 vždy v první středu v
měsíci
- 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.
- O možnosti získat kompostér byli občané obce informováni, v případě
obdržení dotace bude možno bioodpad kompostovat individuálně
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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 av
Černčicích
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, nepatří sem
elektroodpad, plasty a suroviny, které lze vytřídit jako jinou komoditu
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.
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 2018 vyčleněna částka ve výši 200.000,-Kč.
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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 2018 od
07,00 hod. do 28.února 2018 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.

Demografický vývoj v obci......….
V roce 2017 se v obci:





narodilo 5 dětí
zemřelo 11 lidí
odstěhovalo se z obce 33 lidí
přistěhovalo se do obce 29 lidí

celkový počet obyvatel obce k 31.12.2017 činil 652 lidí.

Uzavírka komunikace Petrohrad – Chotěšov
Z důvodu opravy mostku v Petrohradě bude v měsíci dubnu 2018 úplná
uzavírka silnice Petrohrad – Chotěšov. V měsíci květnu 2018 bude uzavírka
částečná. Přesné informace budou zveřejněny v příštím čísle měsíčníku Lunaria.

Stránka 8

Volba prezidenta ČR
VÝSLEDKY VOLEB PREZIDENTA ČESKÉ REPIBLIKY V NAŠÍ OBCI
1. KOLO
12. - 13. LEDNA 2018

V Petrohradě bylo zapsáno 552 voličů. K volbám se z nich dostavilo 286 voličů
(51,81%). Platných hlasů bylo odevzdáno 284. V tabulce jsou zapsány hlasy
odevzdané v Petrohradě jednotlivým kandidátům. Tučně jsou vytištěna jména
a výsledky kandidátů, kteří postupují do 2. kola volby.

PETROHRAD
Kandidát

Hlasy

%

1

Topolánek Mirek

19

6,69

2

Horáček Michal

26

9,15

3

Fischer Pavel

5

1,76

4

Hynek JIří

7

2,46

5

Hannig Petr

6

2,11

6

Kulhánek Vratislav

1

0,35

7

Zeman Miloš

152

53,52

8

Hilšer Marek

25

8,80

9

Drahoš Jiří

43

15,14

Druhé kolo voleb bude v pátek 26. ledna 2018 od 14 hod do 22 hod a v sobotu
27. ledna 2018 od 08 hod do 14 hod.
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Z kroniky obce …
Útržky z historie domů v obci – 25. část
Číslo popisné 161
Bytový dům který byl v letech 1962-1963 postaven za státní peníze MNV v
Petrohradě pro zaměstnance místních podniků. Po roce 1989 přešlo
vlastnictví domů na Obec Petrohrad. V domě je 6 bytů a dnes je majetkem
sdružení nájemníků, kteří si po roce 1990 byty od Obce Petrohrad postupně
zakoupili.

Číslo popisné 162
Dům je na okraji lesa pod zříceninou Petrova hradu. Jednalo se o myslivnu a
byt pro ovčáka a byl postaven panstvím Černínů zřejmě koncem 18. století. V
roce 1935 byla provedena renovace celého objektu. Černínský ovčín, který
sousedil s domem, dal název celé samotě, které se dosud říká Ovčín.
Po roce 1945, když stát převzal celé petrohradské panství, se ovčín stal
součástí Státního statku Petrohrad a po spojení státních statků připadl
Státnímu statku Lubenec. Myslivna sloužila jako sídlo správce polesí Lesního
závodu Petrohrad a i po různých reorganizacích zůstávala v držení Státních
lesů jako byt pro lesníky.
Další osud samoty byl ovlivněn novým ekonomickým systémem po roce 1989.
Ovčín byl zprivatizován a stal se majetkem Petrohradské společnosti s.r.o.
Chov ovcí byl zrušen. Bývalý ovčín slouží dnes jako zázemí chovu masného
skotu.
Komplex myslivny koupili k rekreačním účelům ing. arch. Ivo Virt a ing. Petra
Šínová z Prahy. Babička ing. Šínové pocházela z Petrohradu.

Číslo popisné 163
Bytový dům, který byl v letech 1962-1963 postaven za státní peníze MNV v
Petrohradě pro zaměstnance místních podniků. Po roce 1989 přešlo
vlastnictví domů na Obec Petrohrad. V domě je 6 bytů a dnes je majetkem
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sdružení nájemníků, kteří si po roce 1990 byty od Obce Petrohrad postupně
zakoupili. (viz také čp. 161)

Číslo popisné 164
Dům a hospodářská stavení pro chov skotu a menších hospodářských zvířat
postavil v roce 1935 v nové části Petrohradu u silnice Petrohrad - Černčice
bývalý československý legionář Tomáš Archman. V roce 1938 po Mnichovské
dohodě musel odejít do vnitrozemí a dům pak obýval Vilem Fleischer. Po
osvobození Československa v roce 1945 se rodina Tomáše Archmana vrátila a
převzala svůj dům i polnosti zpět.
V roce 1968 umírá manželka Tomáše Archmana Anna Archmanová a na
základě dědického řízení připadl její majetkový podíl nejmladší dceři
Drahoslavě Ptákové. V následujícím roce se k domu přistavuje veranda a
koupelna.
Roku 1971 umřel Tomáš Archman a jeho majetkový podíl na základě závěti
zdědila opět Drahoslava Ptáková, která se tak stává majitelkou budov i
polností. Část polností později darovací smlouvou převádí na dvě ze svých
sester. Dům darovací smlouvou získává roku 1989 její syn Josef Pták, který
dům vlastní a obývá se svojí rodinou dosud.
Číslo popisné 165
Bytový dům, který byl v letech 1962-1963 postaven za státní peníze MNV v
Petrohradě pro zaměstnance místních podniků. Po roce 1989 přešlo
vlastnictví domů na Obec Petrohrad. V domě je 6 bytů a dnes je majetkem
sdružení nájemníků, kteří si po roce 1990 byty od Obce Petrohrad postupně
zakoupili (viz také čp. 161 a čp. 163).

Číslo popisné 166
Domek nové části Petrohradu u silnice z Petrohradu do Černčic postavili v
roce 1931 Augustin Hahn s manželkou Marií Hahnovou. Od roku 1931 zde byl
nájemník Klíma a po roce 1945 dům převzal jejich syn Ladislav Hahn.
V domě pak žil řadu let bratr Augustina Hahna Mikuláš Hahn s rodinou. Po
smrti Mikuláše Hahna a odstěhování vdovy Evy Hahnové s dětmi žil v domě až
do své smrti majitel domu Ladislav Hahn s matkou. Ladislav Hahn převedl
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kupní smlouvou roku 1979 dům na svého synovce Dušana Staňka, který dům
vlastní dosud a užívá ho k rekreačním účelům. Po roce 2008 přistavěl k domu
nový vstup a sociální zařízení.

Číslo popisné 167
Vilku v nové části Petrohradu postavili v roce 1931 manželé Josef Lauda a
Marie Laudová. K domu náležela i menší kolna. Josef Lauda v roce 1946
zemřel a dům pak měnil majitele. Jedním z obyvatel byl příslušník SNB (Sboru
národní bezpečnosti) Říha. Později dům koupil petrohradský občan Alois
Zeidler.
V roce 1962 Alois Zeidler přistavěl prádelnu a v roce 1970 koupelnu.
Manželé Alois Zeidler a Františka Zeidlerová postoupili v roce 1976 dům
svému synovi Leopoldu Zeidlerovi. Ten roku 1993 postavil u domu budovu v
níž je garáž a vodoinstalatérská dílna. Na domě byly provedeny později i další
přístavby.
Leopold Zeidler je majitelem a uživatelem nemovitosti dosud.

RNDr. Václav Špilar, kronikář obce

Fotografie domu čp.162 v Petrohradě
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Novoroční výšlap

Letos již po sedmnácté uspořádali turisté ze Stebna novoroční
výstup na Kapli Všech svatých v Petrohradě, ke kterému se již po třetí přidali i
občané Petrohradu. Starostka obce paní Jitka Dondová turistům odemkla
vchodové mříže kaple a informovala přítomné, že v roce 2018 proběhne
rekonstrukce interiéru kaple a termínem dokončení v září 2018.
Po vzájemných gratulacích a přípitcích si pak část turistů zazpívala
několik lidových písní. Společně pak Stebenští a Petrohradští sestoupili
k památnému dubu, kde se rozloučili s přáním setkání v září 2018 u
příležitosti otevření zrestaurované Kaple Všech svatých.
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A tančíme dál
Protancovali jsme se do roku 2018 a i v tomto roce
budeme tančit pro radost naší i vaší. Přejeme všem svým příznivcům
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2018.
Soubor Venuše
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