12/ 2015

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

Vážení občané obce Petrohradu, Černčic a Bílence, čtenáři
měsíčníku Lunaria,
Dovolte nám touto cestou, popřát Vám všem příjemné prožití
svátků vánočních a do nového roku 2016 jen to nejlepší, zvláště
pak hodně zdraví, štěstí
a úspěchů.
Přeje

Jitka Dondová, starostka
RNDr.Václav Špilar, místostarosta
a všichni členové Zastupitelstva Obce Petrohrad

Slavnostní rozsvícení stromečku
Dne 28.11.2015 bylo na petrohradské návsi rušno.
Základní škola a mateřská škola zde uspořádala první ročník slavnostního
rozsvícení vánočního stromečku. Rodiče se mohli zúčastnit se svými dětmi
vánočních dílen, kde vyráběli vánoční dekoraci, zdobili perníčky či vyráběli
vánoční ozdobu. I v letošním roce se soutěžilo o nejlepší vánočku a vánoční
cukroví. Vítězkou se stala starostka obce Petrohrad. V závěru dne vystoupili
žáci a děti Základní školy a mateřské školy Petrohrad se svým krátkým
pásmem vánočních písniček, poté se při hlasitém odpočítávání konečně
rozsvítil vánoční stromek, který nám bude celou zimu připomínat tuto
krásnou akci.
Mgr. Eva Učíková

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Petrohradě se
již stalo tradicí. Letos se stromek slavnostně rozsvěcoval po páté. Změnilo se
pouze místo – od Základní školy a mateřské školy Petrohrad se slavnost
přemístila na náves v Petrohradě. O program se opět postarali žáci a děti naší
školy a zaměstnanci školy za hudebního doprovodu pana Petra Janouše.
Velký dík za zdařilou akci patří všem zaměstnancům školy, dětem a žákům
školy, zaměstnancům Obce Petrohrad, panu Šáchovi, rodičům za přípravu
kostýmů – zvláště manželům Hečkovým za výrobu andělských křídel, firmě
Stamat za poskytnutí „pódia“ pro vystoupení dětí. Nechceme opomenout i
přátele školy, kteří přispěli svými výrobky na prodej a samozřejmě i těm, kteří
nám dobrovolně asistovali u vánočních dílen a občerstvení, cukrářkám za
upečení soutěžních výrobků a všem přítomným za vytvořenou vánoční
atmosféru.
Přeji všem krásné prožití vánočních svátků a spokojený nový rok.

Ivana Hůrková, ředitelka školy

Vánoční besídka
Děti ze školky a školy přijaly pozvání do
Psychiatrické léčebny Petrohrad na Vánoční besídku. V pátek 4.12.2015 ve 14
hod začal společný program. Klienti z léčebny zahráli hezkou loutkovou
pohádku, ve které nechyběla postava Kašpárka, čaroděje, myslivce i medvěda
- zakletého prince. Ten byl v závěru pohádky samozřejmě vysvobozen. Klienti
dále zatančili, zazpívali. Naše děti vystoupily se svým pásmem písní spojených
s tanečním pohybem. Na závěr se dostavil Mikuláš s anděly i čerty. Děti byly
statečné, proto byly Mikulášem, anděly i čerty obdarovány mikulášskými
balíčky. Děkujeme za pozvání a těšíme se na další společně strávené
odpoledne.
Naše vystoupení hudebně zajišťoval pan Petr
Janouš a obrazem dokumentovala paní Eva Janoušová

Informace obecního úřadu…….
Pracovní doba OÚ Petrohrad
Obecní úřad bude mít koncem prosince 2015 upravenu pracovní dobu
Otevřeno bude následovně:
21.12.2015

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

22.12.2015

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

23.12.2015

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

28.12.2015

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

29.12.2015

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

30.12.2015

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

31.12.2015

zavřeno

Obecní knihovna Petrohrad
Obecní knihovna bude v době vánočních svátků uzavřena a to od
23.12.2015 do 30.12.2015. Otevřena bude opětovně dne 06.01.2016 v pravidelném
čase od 16,00 hod. do 18,00 hod.

Kotlíkové dotace 2016
Ústecký kraj bude pro rok 2016 vyhlašovat tzv. Kotlíkové dotace, v průběhu měsíce
prosince by měla být tato dotace vyhlášena včetně podmínek poskytnutí dotace a
v 1.čtvrtletí 2016 by měly být přijímány žádosti o dotaci. Bližší informace naleznete
na níže uvedeném odkazu:
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744

Vývoz komunálních odpadů
Vzhledem ke skutečnosti, že na přelomu roků 2015 a 2016
vycházejí 2 liché týdny za sebou (týden 53. a týden 1.), uskutečníme mimořádně
vývozy nádob s četností 1x14 dní i v týdnu 53.
Tímto zůstane zachována periodicita
s četností 1x14 tak, jako doposud – tedy v sudé týdny.

vývozů

nádob

Povídání o nejstarší historii obce
Dne 15.01.2016 od 16,00 hod. se v zasedací místnosti obecního úřadu
v Petrohradě uskuteční „Povídání o nejstarší historii obce“, které povede pan RNDr.
Václav Špilar. V případě zájmu se budou konat další besedy.

Platnost občanských průkazů
V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny
občanských průkazů prováděné v roce 2005. Doporučujeme ověřit si, zda nekončí
platnost i Vašeho občanského průkazu. O výměnu občanského průkazu si můžete
požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Doporučená
lhůta k podání žádosti je 30 – 60 dnů před koncem platnosti stávajícího občanského
průkazu, nejpozději však do 15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení
platnosti občanského průkazu.

Z kroniky obce …

Vánoce v mateřské škole v Petrohradě před půlstoletím
Vážení čtenáři, v tomto čísle Lunarie si můžete připomenout a porovnat
s dneškem jak děti prožívaly předvánoční čas v mateřské škole a v pionýrské
organizaci před nějakou desítkou let. Zápisy jsou z kroniky Mateřské školy
Petrohrad z kroniky oddílu pionýrské organizace v Petrohradě.
Zápisy jsou psány tehdy platným pravopisem
V kronice Mateřské školy Petrohrad je o oslavě vánoc v roce 1959 následující
text:
Besídka se konala 19. prosince v budově mateřské školy za účasti rodičů.
Každé dítě dostalo sáček s cukrovím a ovocem. Společně dostaly děti obchod, obývací
pokoj, nábytek pro panenky, autobus, tramvaj, auta, váhy, barevný žebřík a
parketovou mozaiku. Po programu, ve kterém děti zpívaly, recitovaly, tančily a
dramatisovaly různé scénky, dostaly svačinu: kakao a pečené cukroví.
V roce 1960 je zápis:
Dne 20. 12. 1960 jsme uspořádali besídku pod vánočním stromkem, kdy si děti
zopakovaly co se naučily od začátku školního roku. Přednesly básně, písně, hry se
zpěvem a tancem a pohádky. Na besídce byli přítomni též rodiče dětí.
Jako dar pod stromeček dostaly děti nové tříkolky, koloběžky, auta, panenky,
kočárek, míče a knihy. Též vybavení – ložní prádlo a ručníky. Soudružka kuchařka
dětem připravila slavnostní svačinu: pečivo, čokoládové figurky a pomeranče. Domů
dostaly děti sáček s cukrovím.
V roce 1961 není v kronice o vánoční besídce ani slovo. Opět se zápis objevuje
v roce 1962 :
Vánoční besídka
Dne 21. prosince byla uspořádána v mateřské škole vánoční besídka. Děti
předvedly přítomným rodičům a zástupci patronátního závodu ČSSL
(Československé státní lesy) scénku „Stromek v zimě“, hru se zpěvem „Mám šáteček“
a tanečky Holka modrooká a Tancovaly dvě panenky. Na besídce přednesly i básně
jimž se naučily během šk. roku (Naše jabloň, Zimní, Hvězdička a Vrabeček v zimě). Z
peněz SRPŠ (sdružení rodičů a přátel školy) byly dětem zakoupeny hračky, po
besídce dostaly děti slavnostní svačinu a cukroví, které si starší děti samy upekly.
Věřím, že ti čtenáři, kteří byli v té době žáčky mateřské školy si na besídky
zavzpomínají a vzpomenou si i na ředitelky MŠ Elišku Krejzovou a Evu Staňkovou,
učitelky Janu Cechlovou, Bedřišku Dáňovou, Jiřinu Žákovou, Albínu Bláhovou,
kuchařky Anežku Papírníkovou, Jaroslavu Prágrovou, Marii Wilhelmovou a školnici
Věru Helebrantovou.

Vánoce v pionýrském oddílu v Petrohradě v sedmdesátých
letech 20. století
V kronice oddílu pionýrů v Petrohradě vedené od roku 1974 jsou zaznamenány i
vánoční akce pionýrů. Zápis o předvánoční schůzce oddílu, která byla dne 15. prosince
1975 je psán, tak jako většina zápisů v kronice, některým z členů oddílu:
Celý týden jsme žili v očekávání další schůzky – vánoční. Připravovali jsme si
program, písničky, žerty, koledy a básničky. 15. prosince ráno donesl Franta smrček.
Ale v jednu odpoledne, když už jsme měli naši třídu uklizenou, připravené soutěže a
chtěli doprostřed postavit stromeček, byl pryč, místo něho dopis. „Bylo mi smutno po
lese, vrátil jsem se mezi své kamarády, chcete-li se se mnou radovat, najděte si mne.
Váš vánoční stromek.“ V rohu dopisu byl červený fáborek.
Tak nám nezbývalo nic jiného než stromek hledat a hned na plotě školy byl
další červený papírek, ty nám určovaly útěk stromku, po třiceti minutách jsme ho
našli, poznali a společně odnesli do naší místnosti.
Každý dal na větvičku chomáček vaty a stromek byl jako pocukrovaný.
Nejdříve jsme udělali kruh, zazpívali koledy, potom každý předvedl co si připravil.
Nejhezčí byla scénka Zdenky Šlégrové a Vlasty Málkové. Tentokrát se činili i chlapci.
Nu a potom byly soutěže. Střihání bonbonů pověšených na niti – samozřejmě se
zavázanýma očima, vytahování plovoucí svíčky ústy – to bylo vodníků, střílení do
míčků umístěných na hrdle lahví, chytání ryb magnetickou udicí, soutěže v rychlojídle a rychlo-pití.
V závěru jsme si zahráli s novinami. Každé družstvo dostalo 4 listy novin,
špendlíky a na povel začali všichni, vždy dva, tvořit „módní oblečení“ třetímu. Čas na
módní přehlídku byl pak 10 minut.
Radost a smích nepřestávaly. Nejšikovnější byli ti nejmenší.
RNDr. Václav Špilar, kronikář obce

Jaký byl rok 2015
Obec Petrohrad podala pro rok 2015 několik žádostí o
poskytnutí dotace na různé opravy a úpravy v obci, žádáno bylo jak u Ústeckého kraje,
kde byla obec nejúpěšnější, tak i přímo u ministerstev a v jedno přídadě bylo žádáno u
Městského úřadu Podbořany, který je prostředníkem při poskytování dotací z
ministerstva kultury.
Na základě rozhodnutí o poskytnutí investičních a
neinvestičních dotací se podařilo v roce 2015 provést tyto akce.
Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Petrohrad
Jednalo se o největší akci jak svým rozsahem tak i finanční
náročností. Stavbu prováděla firma Designstav a Dozorastav Karlovy Vary, která
vzešla jako vítěz z výběrového řízení. Bohužel se firma potýkala s několika problémy a
výsledkem bylo to, že nový školní rok musel být zahájen na staveništi, tuto komplikaci
se snažila firma dětem kompenzovat dvěma výlety, které si užily za krásného
podzimního počasí v ZOO Praha a DINOPARKU Plzeň. Obec tato úprava budovy
stála celkem 1.774.423,68Kč, přičemž dotace činila 1.313.697,44Kč a byla poskytnuta
ze Státního fondu životního prostředí a Evropských fondů.
Narovnání Výklenkové kaple Bílenec
V tomto případě bylo pokračováno s další fází k záchraně této
ojedinělé památky nacházející se při cestě ke kostelu sv.Máří Magdalény v Bílenci. Na
stavbě se negativně podepsal čas a dlouholetá nečinnost a nyní se obec snaží o
nápravu vzniklého stavu. V první fázi, již v roce 2013 bylo provedeno statické zajištění
– stavba byla zpevněna systémem helifix. V letošním roce obec získala finanční
prostředky na narovnání stavby. Tato v obci doposud neviděná akce se uskutečnila v
režii firmy ULAS, která tuto památku ve spolupráci s firmou SPOP – obnova památek,
zajistila architektonické prvky a poté celou kapli obrnila kovovou klecí, ve které byla
přemístěna na provizorní stanoviště a na místě samém byl znovu vybudován podstavec,
na který byla kaple vrácena, tím bylo dosaženo narovnání stavby. Další fází by mělo
být restaurování kaple. Kdy začne záleží pouze na obdržení dalších finančních
prostředků. V Letošmím roce tato akce stála 576.146,-Kč přičemž dotace z Programu
obnovy památek Ústeckého kraje činila 400.000,-Kč.
Oprava hřbitovní zdí
Hřbitov je pietní místo a mělo by být i místem důstojným, obec se
o tato místa stará a když jedním z dotačních titulů Programu obnovy venkova byly i
opravy hřbitovů, neváhala a podala si žádost o dotaci na opravu hřbitovních zdí a
výměnu hřbitovních vrat u hřbitovův Petrohradě a Černčicích. Finanční prostředky
byly schváleny a v letních měsících byly provedeny opravy. Hřbitov Černčice byl
opraven pracovníky obce a hřbitovní zdi v Petrohradě byly opraveny firmou Remal
Group Žďár. Rozdíl před a po opravě byl značný a provedené úpravy vedly k zvelebení
těchto pietních míst. Celkové náklady byly ve výši Kč a z dotačního titulu získala obec
částku ve výši 186.000,-Kč

Socha sv.Jana Nepomuckého
Obec podala žádost na opravu této kulturní památky na Městský
úřad Podbořany, který je prostředníkem při přidělování dotací v rámci ministerstva
kultury. Oprava sochy na návsi byla dokončena na přelomu měsíce listopadu a
prosince a byla provedena firmou SPOP – spolek pro obnovu památek, nyní u sochy
chybí pouze plůtek, který bude ještě doinstalován. Socha se po letech dočkala
zasloužené opravy provedené odborníky. Celkové náklady na opravu byly ve výši
299.562,-Kč, z dotačního titulu získala obec částku ve výši 217.000,-Kč. Opomenout
nelze ani finanční dar od pana Michaela Grafa von Deyma, který se na opravě sochy
podílel částkou 45.000,-Kč. Nutno podotknout pro ziskuchtivé občany, že artefakty
sv.Jana Nepomuckého nejsou z pravého zlata a proto by loupeží a zohavením sochy
nepomohl.
Altán ZŠ a MŠ Petrohrad
Na výstavbu altánu – víceúčelově využitelá stavba, získala obec z
fondu kraje dotaci ve výši 70.000,-Kč, stavba však bude realizována až v roce
následujícím.
Obec byla však, ale i neúspěšná se svými žádostmi o granty a
dotace. Pro rok 2015 se nepodařila dosáhnout na dotaci u ministerstva dopravy na
vybudování chodníku proti obecnímu úřadu a ani jsme neuspěli s žádostí u
ministerstva pro místní rozvoj s žádostí o dotaci na rozšíření dětského hřiště v
Petrohradě a zřízení nového hřiště v Černčicích. Tyto projekty však nezůstanou
zapadlé a o jejich provedení se budeme i nadále snažit.
Z vlastních prostředků bez použití dotačních titulů se nám podařilo
započít s modernizací veřejného osvětlení, které je v současné době ve velmi špatném
stavu a začali jsme tam, kde si o výměnu toto osvětlení již říkalo samo. V letošním roce
byla provedena výměna v ulici k poště a v ulicích na ní kolmých. V rozpočtu obce pro
rok 2016 je počítáno s další modernizací.
V rámci rozpočtu byly prováděny i udržovací práce v obci, od jara
do podzimu se jedná zvláště o sekání travnatých ploch, v lesních porostech bylo
prováděno osazování holin. Ani kulturní program v obci nebyl opomíjen, tradičně byl
realizován dětský maškarní ples, obecní ples, v dubnu slet čarodějnic, v květnu noc
kostelů, v listopadu setkání se seniory, obec sei také podílela na akcích pořádaných
místními spolky.

Co se chystá…..

Myslivecké sdružení Petrohrad
Pořádá

Dne 24.12.2015 od 09,00 hod.

Vánoční výlet pro děti
Cílem výletu je selský dvůr, kde si děti prohlídnou
zvířata domácí i exotická a rozdají jim dárky.
Sraz dětí a rodičů v

9,00 hod.

úřadem, návrat kolem 13,00 hod. na místo odjezdu.
O jídlo pro děti je postaráno.

před obecním

Obec Petrohrad ve spolupráci s Psychiatrickou léčebnou Petrohrad p.o.
Pořádají

Půlnoční mši
(bohoslužba slova)

24.12.2015 od 22,30 hod.
V Kapli sv.Vavřince

Kulturní akce 2016
Pro první čtvrtletí roku 2016 se chystají následující akce:
02.01.2016 Novoroční koncert s ukončením výstavy Betlémů
Pořádá Obec Petrohrad ve spolupráci s Psychiatrickou léčebnou p.o.
Uskuteční se v kapli sv.Vavřince od 14,00 hod.
Hraje a zpívá Zdeňka Petržilková ( Seifertová )a Vlasta Králová
16.01.2016

Poslední leč
Pořádá Myslivecký spolek Petrohrad

21.02.2016 Dětský maškarní ples
Pořádá Obec Petrohrad
04.03.2016 Obecní ples
Pořádá Obec Petrohrad

Obec Petrohrad

Usnesení

z 13.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 14. prosince 2015
01/13/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen starostkou, včetně
rozšíření programu o bod Energie pod kontrolou, o.p.s.

02/13/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Petrohrad pro rok 2016
03/13/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na rok 2017 - 2018
04/13/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 12, která je přílohou zápisu
05/13/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek (prodloužení) veřejnoprávní smlouvy na
projednávání přestupků mezi Obcí Petrohrad a Městem Podbořany do 31.12.2018
06/13/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání dopisu na firmu EnergiePro s.r.o. – neplatnost
Smlouvy o sdružených dodávkách elektřiny – překročení zástupčího oprávnění
07/13/2015 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku odesláním dopisu na Energii pod kontrolou, o.p.s.
ohledně dotazu, kam zasílat zálohovou platbu za měsíc leden 2015 za dodávku el.energie
(upozornění na to, že obec nesouhlasí s posíláním peněz na EnergiiPro, s.r.o.)
08/13/2015 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku dotazem na firmu AmperMarket a.s., zda bude
ochotna akceptovat smlouvu a dodatek smlouvy včetně doplnění bodu č.2 (týká se sankcí
do r. 2019)

RNDr. Václav Špilar
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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