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Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 5,- Kč
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Informace obecního úřadu ………
Pracovní doba OÚ v době nouzového stavu
Pondělí

od 12,00 hod. do 17,00 hod.

Středa

od 12,00hod. do 17,00 hod.
Telefon: 415 219 020, 724 181 157
Email: obec.petrohrad@iol.cz, ou@petrohrad-obec.cz

Pracovní doba Pošty Petrohrad
Pondělí

od 12,00hod. do 16,00hod.

Úterý

od 08,00hod do 12,00hod.

Středa

od 12,00hod. do 16,00hod.

Čtvrtek

od 08,00hod. do 12,00hod.

Pátek

od 08,00 hod. do 12,00 hod.

Poplatkové povinnosti pro rok 2021
Poplatek za odpad
Dle platné Obecně závazné vyhlášky Obce Petrohrad č. 2/2016 je
každý kdo má v obci trvalý pobyt či v obci vlastní nemovitost k rekreaci
povinen uhradit do konce měsíce května daného roku uhradit poplatek za
odpad dle stanovených cen, tj. trvale bydlící osoba 500,-Kč, v případě snížení
objemu vyvážených odpadů oproti roku 2008 ve výši 400,-Kč a majitel
nemovitosti určené k rekreaci ve výši 1.000,-Kč. Veškeré podstatné změny
týkající se platby je povinen každý nahlásit obecnímu úřadu do 15ti dnů –
změna majitele nemovitosti, změna pobytu atd.
Poplatek není nutné uhradit najednou v celkové výši, lze jeho
platbu rozdělit na několik splátek, tak aby byl uhrazen nejpozději do 31.05.
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daného roku. V případě, že ze závažných důvodů nemůže poplatník uhradit
v daném termínu, lze domluvit po splatnosti poplatku tzv.splátkový kalendář.
V případě neuhrazení poplatku buď ve správné výši či v daném termínu se
poplatník vystavuje nebezpeční vyměření nedoplatku poplatku platebním
výměrem, kdy je k poplatku vyměřováno navýšení a celkový nedoplatek může
dosáhnout výše trojnásobku.
Poplatek lze uhradit hotově do pokladny obce a to vždy každé
pondělí a středu v době od 12,00hod. do 17,00 hod., či bezhotovostně úhradou
na bankovní účet vedený u Komerční banky a.s. číslo účtu: 1071642240297/0100 s uvedením variabilního symbolu číslo popisné a rok (např.
1462021).

Poplatek za psa
Dle platné Obecně závazné vyhlášky Obce Petrohrad č. 1/2020 je
povinen každý vlastník psa uhradit poplatek za psa v termínu do 31.05.
daného roku.
Poplatku podléhají psi od věku 3 měsíců. Roční poplatek za 1.psa
je stanoven ve výši 40,-Kč, za 2.psa a každého dalšího ve výši 60,-Kč.
Poplatek lze uhradit hotově do pokladny obce a to vždy každé
pondělí a středu v době od 12,00hod. do 17,00 hod., či bezhotovostně úhradou
na bankovní účet vedený u Komerční banky a.s. číslo účtu: 1071642240297/0100 s uvedením variabilního symbolu číslo popisné a rok (např.
1462021).

Pronájem pozemků
Nájemci pozemků dle platných uzavřených nájemních či pachtovních
smluv jsou povinni uhradit nájemné či pacht za předmětné pozemky ve výši
stanovené smlouvou nejpozději do 30.09. daného roku. Povinností nájemců je
udržovat pronajaté pozemky v řádném stavu. Všechny změny a doplňky smluv
je nutno provádět pouze písemně.
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Rekonstrukce NN v obci Petrohrad a obci Bílenec
V letošním roce proběhne II.etapa rekonstrukce NN společnosti ČEZ. Jedná se
o kabelizaci ulic ve staré části Petrohradu od návsi směrem na Chotěšov.
Stavbu v Petrohradě bude provádět firma ENGIE Services a.s. Stavba byla
zhotoviteli předána a práce začaly již v pátek 22.1.2021.

V Bílenci proběhne při kabelizaci elektrické sítě skupiny ČEZ i celková
rekonstrukce veřejného osvětlení. Kabelová síť veřejného osvětlení bude
kompletně nově uložena do společných výkopů s elektřinou a budou zde
umístěny i nové stožáry.

Některá svítidla jsou dodnes umístěna na soukromých domech. Jsme rádi, že
to občané dosud tolerují, ale pro běžnou údržbu budou stožáry umístěné na
veřejně přístupných pozemcích lepší.

Kabelizaci bude provádět firma INSELV s.r.o. O zhotoviteli stavby veřejného
osvětlení rozhodne výsledek výběrového řízení. Začátek stavby je plánován na
duben 2021 a ukončena by měla být nejpozději 29.12.2021
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Informace z naší školy …..
29.1.2021 se stejně jako ve všech školách rozdávalo pololetní vysvědčení i
v naší Základní a mateřské škole Petrohrad. A přece tento akt probíhal na
naší malotřídní škole jinak než na většině školách. Co bylo jiné? Osobní
předání vysvědčení se týkalo všech ročníků, nejen 1. a 2. ročníku. Porušili jsme
vládní opatření tím, že se prezenčního vyučování účastní všechny ročníky?
NIKOLI. Vláda umožňuje prezenční vyučování 1. a 2. ročníků a v malotřídních
školách i všech dalších ročníků, které jsou s 1. a 2. ročníkem spojené. A my
máme to štěstí, že s 1. ročníkem je spojený 4. ročník a s 2. ročníkem 3. a 5.
ročník, tudíž všichni naši žáci se mohou prezenční výuky účastnit. To je jedna
z výhod malotřídní školy ZŠ a MŠ Petrohrad, že nejen žákům všech ročníků,
ale i jejich rodičům se lépe daří překonávat tuto nelehkou dobu. Chci všem
rodičům naší malotřídky udělit pochvalu za to, jak se v době distanční výuky
aktivně zapojili pomoci svým dětem a tím přispěli k úspěšnému zvládnutí
učiva prvního pololetí. Žáci to opravdu nemají lehké, ale snaží se ze všech sil i
přes těžkosti s používáním roušek a oddělením skupin plnit své povinnosti.

Ivana Hůrková
ředitelka školy

První třída
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Obnova hřbitovních vrat v Bílenci

Žalostný pohled na chátrající kostel v Bílenci umocňoval i samotný
vstup s rozpadajícími se vrátky. Byl proto požádán zdatný řemeslník a truhlář
pan Petr Kunc o pomoc. Ten vrátka vyrobil a natřel. Obec Petrohrad dodala
potřebný materiál a vrátka usadila.
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Obnova kříže na hřbitově Petrohrad

Na hřbitově v Petrohradě byl vyměněn kříž nacházející se proti
vstupním vratům na pohřebiště. Ten starý podlehl nepříznivým vlivům počasí
a začal se rozpadat. Obnovu kříže provedl stejně ja v případě nových vrat u
hřbitova Bílenec pan Petr Kunc. Materiál zajistila Obec Petrohrad a osazení
provedli pracovníci obce.

Děkujeme všímavým lidem, kterým není lhostejný vzhled našich obcí a
bezelstně na tento stav, případně nutnost opravy upozorní.
práci.

Děkujeme panu Petru Kuncovi za jeho šikovné ruce, čas a odvedenou
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Z kroniky obce …..
Začíná další rok. Tentokrát s letopočtem 2021. Podívejme se co se událo v
naší obci v minulosti v letech jejichž letopočet končil číslicí 1.
1371 – Významný historik August Sedláček ve svém díle Hrady, zámky a tvrze
království Českého uvádí rok 1371 jako rok ukončení stavby hradu Petršpurk
(Petersburg, Petrohrad) Petrem z Janovic.
1381 – Zemřel jeden z synů Bohunka ze Šprimberka Litold (byl to kněz) a
panství Šprimberk zdědili jeho tři bratři Záviš, Jindřich a Petr a vdova po
Bohunkovi Kunka (Kunigunda) (jedná o panství ke kterému patřil Bílenec a
Bukov)
1481 – Hrad Šprimberk je uváděn jako pustý.
1541 – Zmínka o posledním Šprimberkovi- Václav Rubin ze Šprimberka žil v
Rakovníku..
1621 – Královský fiskus (správce královského majetku) prodal Petršpurk,
Pšovlky, Bílenec a Soseň za 76 000 rýnských zlatých hejtmanu Starého města
v Praze, hraběti Heřmanu Černínovi (Czerninovi) z Chudenic a jeho manželce
Marianě Černínové ze Sychrova.
1651 – Zemřel Heřman Černín a panství převzal Humprecht Jan Černín z
Chudenic, syn Jana Černína z Chudenic a Zuzany z Harasova pánů na
Kostomlatech. (Heřman Černín neměl žádné potomky).
1651 – Heřman Černín daroval v závěti kostelu v Bílenci 100 kop grošů.
Bílenec i okolní vesnice byly po třicetileté válce stále téměř pusté.
1741 – Postavena socha sv. Jana Nepomuckého u Finklova rybníka.
1771 – od tohoto roku odváděl bílenecký kostel děkanský desátek kostelu v
Jesenici.
1821 – Vesnice Chlumčany měla 42 domy a 231 obyvatel. V roce 1895 se
Chlumčany staly součástí Petrohradu.
1821 – Bílenec měl 26 domů a 137 obyvatel. Do roku 1846 vzrostl počet
obyvatel na 165.
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1841 – Do obory zřízené v roce 1840 bylo přivezeno 18 daňků a 9 jelenů z
Jindřichova Hradce a v oboře byla postavena hájovna ve švýcarském stylu, tzv.
Švýcarský domek (Schweizerhaus)
1861 – Vyhořel starý ovčín pod hradem a byl hned postaven nový.
U Finklova rybníka se připravovala výstavba pivovaru podle plánů slavného
architekta Josefa Zítka.
1861 – Panská cihelna v Bílenci vyrobila 72 tisíc cihel, 10 tisíc kusů dlaždic ,
30 tisíc tašek na střechy a tisíc dutých cihel. Cihelna patřila petrohradskému
panství.
1891 – V domě čp.17 v Bílenci byla postavena první sušárna chmele.
1901 – V Černčicích v tomto roce pracovaly celkem tři cihelny (všechny
vznikly v 19. století). Šebkova cihelna byla u silnice na Mukoděly tam, kde je
dnes linka na česání a sušení chmele. Vybudoval ji černčický sedlák Antonín
Šebek. Při cestě, která vede pod viaduktem pod železniční tratí byly za obcí
další dvě cihelny. Jedna patřila v roce 1901 Františku Elpekovi a druhá
společníkům Ungerovi a Herzogovi
1921 – Elektrické osvětlení obce bylo připojeno na veřejnou rozvodnou síť.
Předtím bylo napájeno elektřinou z malé parní elektrárny v novém pivovaru.
Petrohrad měl 104 domy a 831 obyvatel. Němců bylo 662 a Čechů 169. Nově
byly postaveny v tomto roce dva domy. Černčice měly v tomto roce 447
obyvatel.
1931 – V Petrohradě bylo postaveno 7 domů v nové části obce a ve staré části
jeden dům (obecní chudobinec). Byla uskutečněna zkušební jízda na
plánované první autobusové lince obcí. Autobus pro 18 osob měl jezdit na
trase Lubenec – Petrohrad – Krupá a na trase Kryry – Petrohrad – Jesenice.
Začátkem června bylo v obci vojenské cvičení světlometného oddílu. Světlomet
ozářil krajinu do vzdálenosti 8 km. Cvičení se stalo velkou atrakcí pro místní
obyvatele. Dne 7. října vypukl v obci požár, který zničil dvě stodoly s pící.
1951 – Dne 4. srpna došlo v okolí obce po průtrži mračen k povodni. Hráz
rybníka ve Stebně hrozila protržením. V Petrohradě byla obdobná situace na
Finklově rybníce. Byl povolán požární sbor, který otevřel stavidlo Finklova
rybníka u pivovaru a pak hasiči odstraňovali vodou přinášené seno a kusy
dřeva. Tím se pařilo zabránit protržení hráze. Ve Stebně vnikla voda i do
domů.
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1951 – Z iniciativy části zemědělců vzniklo v Černčicích Jednotné zemědělské
družstvo (JZD). Členy JZD se stali i někteří zemědělci z nové části Petrohradu.
V roce 1960 došlo k reorganizaci systému státní správy a obce Petrohrad,
Černčice a Bílenec byli spojeny v jeden celek pod názvem Petrohrad.

RNDr. Václav Špilar, kronikář
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Kulturní akce pořádané obcí a „COVID 19“

V předcházejících 13 letech bylo tradicí, že Obec Petrohrad
každoročně na přelomu měsíců února a března pořádala Obecní ples a Dětský
maškarní ples. Bohužel tuto tradici překazila nařízení vydaná v souvislosti
s epidemií koronaviru (SARS –CoV-2), která omezila jak běžný život lidí tak i
sportovní či kulturní akce.
Od jara loňského roku jsme se všichni museli naučit „žít jinak“, omezit
sociální kontakty, nosit roušky či jinou ochranu úst a nosu, desinfikovat si
pravidelně ruce, učit se s dětmi na distanční výuce a v neposlední řadě
neužívat si kulturní a společenské akce, při kterých se pobavili jak rodiče, tak i
děti.
Prozatím ani začátek letošního roku nepřeje pořádání kulturních,
společenských a sportovních akcí. V případě, že v letních měsících dojde
k uvolnění nastavených opatření a omezení bude pravděpodobně pořádán
Obecní ples a Dětský maškarní ples netradičně v těchto měsících. O případném
pořádání budou občané obce informováni prostřednictvím plakátů
umístěných na úředních deskách v obci a na internetových stránkách obce.
Jaké kulturní akce plánují spolky fungující v obci uveřejníme v dalším
čísle Lunarie, kdy již bude rozhodnuto Zastupitelstvem obce o poskytnutí
grantů na pořádání kulturních, společenských či sportovních akcí.
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Tolik jsi miloval život a s námi chtěl jsi být,
ale osud byl tak krutý a nenechal Tě žít.
Byl nám synem, bratrem, strejdou a švagrem, jakých málo bývá,
škoda, že zlaté srdce tmavá země již skrývá.
Dne 31.1.2021 to bude již třináct let, co nás po tragické nehodě navždy opustil

JIŘÍ JANOUŠ Z ČERNČIC.
Žije s námi již jen ve vzpomínkách, a proto děkujeme všem, kteří ho měli rádi, ať vzpomenou s námi.
Rodiče Věra a Václav,
bratři Petr a Vašek s rodinami.
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