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Příjemné prožití svátků vánočních,
Mnoho štěstí, zdraví a úspěchův novém roce
Občanům obce Petrohrad, Černčice a Bílenec
A všem čtenářům Lunarie
Přejí
Starostka obce Jitka Dondová,
místostarosta obce RNDr.Václav Špilar
a členové zastupitelstva
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Informace z naší školy ……

Rozsvícení stromku
Druhou adventní neděli se v naší vesnici také slavnostně
rozsvítil vánoční strom. I přes velkou zimu se nás sešlo mnoho. O program se
postarali žáci z MŠ a ZŠ. V průběhu odpoledne si účastníci mohli vyrobit
vánoční dekorace, ozdoby, perníčky, zakoupit výrobky žáků a klientů
z Psychiatrické léčebny Petrohrad. Jako každý rok i letos se soutěžilo o
nejchutnější vánočku či vánoční cukroví. V letošním roce vyhrála Andrea
Jamborová, které ještě jednou gratulujeme.
Mgr. Eva Učíková – učitelka

Čert a Mikuláš
5.prosince nás přivítali v Psychiatrické léčebně Petrohrad klienti,
zaměstnanci a také Mikukáš s anděly a několika čerty. Měli pro nás
přichystanou loutkovou pohádku O Mařence a Jeníčkovi, která se nám moc
líbila. Na oplátku jsme my, děti ze Základní školy a mateřské školy Petrohrad,
měly připravené tanečky a písničky. Nakonec nám Mikuláš s anděly a čerty
rozdali nadílku, a protože jsme hodné děti, byly to samé dobroty – sladkosti a
ovoce.
Odpoledne se nám vydařilo, a tak už se těšíme na další milé
pozvání.
Radoslava Drdová a děti
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Čert a Mikuláš v PL Petrohrad

Naše vánoční besídka
Na 14.12.2016 jsme pozvali naše rodiče i prarodiče do školky na
vánoční posezení u stromečku, který jsme si samy ozdobily vlastnoručně
malovanými ozdobami. Maminky nám pomohly ozdobit voňavý pomeranč
nebo jablíčko, připravily jsme za pomoci rodičů pomazánky a vytvořily
jednohubky. Již dopoledne jsme umíchaly a upletly vánočku, kterou paní
kuchařky upekly. Svačinka byla výborná.
Rodičům jsme předvedly několik tanečků, písniček i básniček a
dokonce jsme zahrály pohádku. Naše besídka měla úspěch, všichni nám
tleskali a chválili nás.
Setkání jsme zakončili společným zpěvem vánočních koled v rámci
projektu Česko zpívá koledy. Zpívalo nás 21.
Radoslava Drdová a děti
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Vánoční divadlo
Ve středu, 14. 12. 2016, k nám do ZŠ a MŠ Petrohrad
opět přiletělo divadlo Letadlo s Vánoční pohádkou o Vánočce. Spolu s dětmi
jsme přeměnili zlobivého chlapce Jiříka, který nejedl žádné ovoce a zeleninu.
Svými kouzly a s pomocí Ježibabky jsme Jiříkovi připomněli, jak je důležité jíst
ovoce a zeleninu, jaká je výborná a zdravá. A co by to bylo za vánoční
pohádku bez koledy, stromečku a dárečků? I když jsme neměli po ruce žádný
stromeček, tak jsme dostali nápad vyrobit si vánoční stromeček z nás. Oblékli
jsme si zelené roucho, zavěsili jsme na sebe ozdůbky a přivázali jsme si na krk
mašle. Vždyť přece pro každého našeho rodiče jsme malými živými dárečky,
takže rozdíl nebyl vůbec poznat.
Alexandra Belová, školní asistent
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Projektový den ,, Mléko a my“

Naše škola se zapojila do soutěže, kterou vyhlásila firma Lactea.
Podmínkou bylo uspořádat projektový den na téma ,, Mléko a my“. Děti z
mateřské školy se zaměřily na mléčné výrobky a jak je pro člověka mléko a
mléčné výrobky důležité. Žáci z prvního a druhého ročníku vyhledávali
informace o výrobě másla, jogurtů a sýrů. Také si četli pohádku O smutné
kravičce, recitovali báseň Kráva, shlédli názornou ukázku dojení krav.
Nakonec si zazpívali píseň Pasáček krav. Třetí a čtvrtá třída se zabývala
historií mléka, vyhledávali druhy mlék a mlékáren, vyznačovali na mapě. Po
jednotlivých aktivitách se celá škola sešla v tělocvičně, kde každá třída
seznámila ostatní spolužáky se svými poznatky. Posléze si paní kuchařky
připravily pro všechny soutěž v ochutnávání mléčných výrobků, kde žáci
rozvíjeli své smysly. Také si každý názorně vyzkoušel dojení kravičky. Za své
snažení každý získal diplom a malou mléčnou odměnu. Základní škola a
Mateřská škola Petrohrad p.o. získala v soutěži lednici Zanussi.
Mgr. Eva Učíková
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Poděkování
Alaskan Team Petrohrad by touto cestou chtěl poděkovat obci Petrohrad za
podporu v roce 2016 při přípravě na závody psích spřežení.
V roce 2016 se nám i přes nepříznivé sněhové podmínky povedlo účastnit několika
závodů na sněhu, ze kterých jsme přivezli mistrovské tituly a to konkrétně:
 1. místo MČR Janovičky – mid (středně dlouhé tratě 2x35km)
 1. a 2. místo MČR Šediváčkův long - jeden z nejtěžších závodů psích spřežení
v Evropě a nejdelší závod v České republice. Jedná se o čtyřetapový závod na
240 km po hřebenech Orlických hor s jedním povinným přenocováním na
sněhu a extrémním převýšením, kdy spřežení během závodu nastoupají více
než 7000 metrů
Bohužel vzhledem k mírné zimě byl Šediváčkův long posledním zimním závodem
v ČR. V březnu jsme se ještě vypravili do Polska na 4 etapový závod, kde se vždy
sjede evropská špička. I přes poměrně velkou konkurenci jsme dokázali obsadit
krásné 4. místo.
Tímto závodem jsme uzavřeli zimní sezonu a pomalu se začali připravovat na
podzimní sezonu, kdy se místo saní používají speciálně upravené kolečkové káry.
Na podzim jsme do závodního teamu zařadili nové posily v podobě dorostlých
štěňat, která splnila naše očekávání a po několika přípravných závodech jsme se
zúčastnili dvou vrcholů podzimní sezony – MČR ve sprintu Horník – 3. místo a MČR
mid (středně dlouhé tratě) Běleč 2. místo
V roce 2017 plánujeme opět snad úspěšně reprezentovat obec Petrohrad a doufáme,
že nám zachová přízeň a podpoří nás v naší sportovní činnosti.
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Informace obecního úřadu ………..
Obecní knihovna
Obecní knihovna oznamuje svým čtenářům, že v období vánočních
svátků bude uzavřena a to od 23.01.2016 do 04.01.2017.
S novým rokem nastane i změna otevírací doby knihovny, nově
bude knihovna otevřena každý čtvrtek od 15,00 hod. do 17,00 hod.
Uzavření obecního úřadu
Z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnaců Obce Petrohrad
bude obecní úřad v průběhu vánočních svátků uzavřen a to
Od 23.12.2016 do 02.01.2017
Provoz obecního úřadu bude obnoven dne 03.01.2017
Zápach z kanalizace
V minulém týdnu proběhla schůzka starostky Jitky Dondové s ředitelem firmy
SČVK,a.s. panem Ing.Matuškou.Byl projednáván současný stav řešení zápachu
z kanalizace a přístupů obou stran k tomuto problému. Ing. Matuška přislíbil
tři možná řešení, která se nabízejí pro eliminaci problémů. Majitel kanalizace,
firma SVS,a.s., která v těchto dnech obdržela návrhy řešení, je však musí
projednat, projekčně zpracovat a rozhodnout o jejich realizaci.
Již v minulé Lunarii jsme vás informovali o případných kontrolách likvidace
odpadních vod ze strany odboru životního prostředí MěÚ Podbořany. Mnozí z
vás již doložili, jakým způsobem odpadní vodu likvidují,někteří zůstávají dál v
řešení jmenovaného úřadu.Ředitel SČVK důrazně upozornil na nelegálnost
vypouštění odpadních vod do kanalizace bez sepsání smlouvy s
provozovatelem. Po vzájemné dohodě přistoupil k tomu, že nechá prostor pro
obyvatele Petrohradu a Černčic do konce ledna 2017 na zlegalizování odvodu
odpadních vod z objektů beztrestně. Upozornil, že v případě,,černé´´přípojky
na kanalizaci může být majiteli takové přípojky účtováno stočné dle zákona
tři roky nazpět.Zároveň upozornil na to, že dešťová voda nesmí být do
kanalizace napojena.
Počátkem příštího roku budou provedeny kroky k odhalení nelegálních
přípojek a napojení dešťové vody do splaškové kanalizace.
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Obec Petrohrad ve spolupráci s Psychiatrickou léčebnou Petrohrad p.o.
Zve na

Vánoční mši
Kdy: 24.12.2016 od 22,30 hod.
v kapli sv.Vavřince Petrohrad
mši slouží Marek Winiarski
Přijďte si společně zazpívat České koledy
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Obec Petrohrad
Usnesení
z 24.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 12.prosince 2016
01/24/2016

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak jak byl zveřejněn

02/24/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o hospodaření v lesích mezi Obcí
Petrohrad a paní Martou Hessovou s účinností od 01.01.2017 a pověřuje starostku
podpisem
03/24/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje Systém náležité péče Obce Petrohrad
04/24/2106 Zastupitelstvo obce schvaluje ponechání odměn členů zastupitelstva, předsedů výborů,
členů výborů a místostarosty v původní výši beze změny
05/24/2016 Zastupitelstvo obce Petrohrad schvaluje Rozpočet obce Petrohrad pro rok 2017. Příjmy
ve výši 7.955.312Kč, výdaje ve výši 9.434.000Kč, financování ve výši úvěr 780.000Kč a
financování k pokrytí schodku rozpočtu ve výši 2.258.688Kč
06/24/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na období 2018-2019
07/24/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 12. Navýšení příjmů ve výši 244.000,Kč, navýšení výdajů ve výši 55.000,-Kč, snížení financování ve výši 189.000,-Kč. Celkové
příjmy rozpočtu po změně 19.063.927,-Kč, výdaje 18.686.427,-Kč, financování 377.500,Kč.
08/24/2016 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 13. Navýšení příjmů ve výši
200.000,-Kč, navýšení výdajů ve výši 200.000,-Kč. Celkové příjmy rozpočtu po změně
19.263.927,-Kč, výdaje 18.886.427,-Kč, financování 377.500,-Kč.

RNDr. Václav Špilar
místostarosta 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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