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Informace z naší školy ……
Školní bivakování
Dne 1. 6. 2017 jsme si pro děti ze Základní školy a předškoláčky
z mateřské školy připravily Školní bivakováni (přespání ve škole). Dali jsme si
sraz v 17:00 na nádvoří školy, kde nám rodiče svěřili do péče své dětičky a
nejen to  rodiče byli tak hodní, že napekli výborné buchtičky, ale ochutnali
jsme i šneky ze slaného těsta. Po té jsme si šli ustlat pelíšky, abychom měli kde
spát. Předškoláci se ubytovali ve školce, kde jim chůvy dělala Radka Drdová a
Bc. Saša Belová, 1. a 2. třída se uhnízdila ve své třídě a pod svá křídla je
schovala Mgr. Eva Učíková, 3. a 4. třída zalezla do své třídní nory, kde je
opatrovala Božena Worzischková. Když se dětičky s dohledem ubytovaly,
následovala příprava večeře, o kterou se zdatně postaraly děti ze 4. třídy s
pomocí Lenky Bláhové, Dany Ďopanové a Karola Hanka, díky nim jsme nikdo
nebyl hladový . Celý podvečer jsme hráli různé hry , ale nejvíce děti bavila
schovávaná. Bohužel čas letěl jako ďas a my se museli nachystat ke spánku,
pustili jsme dětem pohádku, udělali večerní hygienu a šup do postýlek , ale
to by nebylo to správné Bivakování, kdyby nepřišel Bobřík odvahy. 
Připravili jsme si trasu na školní zahradě a děti s čelovkami na hlavě si každý
hledal svůj diplom za splnění Bobříka  a věřte, že byly dobře ukryté . Když
jsme si zjistili, že dětičky jsou šikovné a nebojácné, nechali jsme jim večer plný
spánku. Ranní budíček byl cca kolem 7 hodiny, i když se našlo pár výjimek,
které jsme vůbec budit nemuseli. Děti se vyspinkaly do růžova a s úsměvem na
tváři. Naše kuchtinky nám připravily lahodnou snídani formou bufetových
stolů a nabídka byla opravdu veliká! Dětičky vyfasovaly dopolední svačinku a
vyrazily hledat ukrytý poklad. Každá skupinka měla svou trasu, na které
musela plnit nelehké úkoly, ale protože máme ve škole šikulky, s úkoly se
poprali velice dobře! Na konci už jen zbývalo podle indicií najít poklad, který
byl pečlivě schovaný! Za mě si myslím, že děti a i zúčastněný pedagogický sbor
si oba dny moc užily a budou na něj vzpomínat hodně dlouho! Poděkování
patří rodičům, kteří nám důvěřovali a svěřili nám své děti a napekli výborné
buchtičky!

Božena Worzischková Adámková, asistent pedagoga
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Hasičský den - MDD
Den dětí v MŠ a ZŠ Petrohrad probíhal netradičně. Děti se staly
malými hasiči ve velkém hasičském týmu. Hasiči z Podbořan dětem ukázali a
vysvětlili, co vše musí pravý hasič vědět. A věřte, není toho málo! Například na
udržení hadice je potřeba až čtyř hasičů. Hašení požáru, naštěstí ne
opravdového, jsme si mohli všichni vyzkoušet. Přestože jsme pořád jen děti,
tak to na naší školní zahradě vypadalo jako na obrovském koupališti, což nám
vůbec nepřekáželo. Po vodním děle od hasičů jsme na sluníčku uschli a jako
praví hasiči jsme sílu doplnili vydatným obědem. Po obědě děti z MŠ si šly do
postýlek ještě snívat své hasičské sny.
Bc. Alexandra Belová, školní asistent
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Školní výlet „Za princem Bajajou do Chýše“
V pondělí 22.5.2017 jsme jeli na výlet za princem Bajajou do
Chyše. Princ na opravdovém koni tam na nás skutečně čekal, dokonce i svatba
byla. Pohádka nás zábavnou formou poučila o životě našich předků,
seznámila s některými řemesly, která jsme si také vyzkoušeli. Tak jsme mleli
mouku, prali prádlo v neckách, zpracovávali len, postarali se o koně, ovečky a
kozičku. Viděli jsme, kolik práce bylo vynaloženo na oblečení brnění, co se učil
princ. Prošli jsme se po parku a zjišťovali, co má společného s parkem v
Petrohradě. Také jsme se těšili na svačinku od maminky, kterou jsme se
posilnili na lavičkách u fontány v parku. Někteří ochutnali kuchyni Zámecké
restaurace. Počasí nám přálo, tak jsme si výlet jak se patří užili.
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Ovoce do škol – doprovodný program
Naše škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do
škol, prostřednictvím kterého 1x za 14 dní dostávají žáci základní školy
zdarma ovoce nebo zeleninu ke svačině (jablko, pomeranč, ředkvičky, hruška,
mrkev apod.). Tento projekt má několik doprovodných opatření, která naše
škola také využívá. V letošním školním roce dostali žáci 2 koše mix – ovoce a
zelenina a pro příští školní rok tématickou Žákovskou knížku s recepty pro
využití ovoce a zeleniny.
Dodané koše mix jsme využili k prohloubení znalostí o
dodaném ovoci a zelenině. Nejprve jsme se s jednotlivými druhy seznámili
formou prohlédnutí, přivonění a rozhovoru. Po té jsme si s pomocí asistentek
ovoce a zeleninu oloupali, nakrájeli a ochutnali. Ochutnávali jsme i poslepu a
při této ochutnávce byli úspěšní tak ze 70%. Co jsme nesnědli hned, to jsme si
dali do svačinových boxíků a snědli při svačině. Paní kuchařky některé druhy
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zpracovaly tepelně k obědu - tak jsme si pochutnali např. na hovězích
závitcích s řapíkatým celerem a mrkví.
Ivana Hůrková, ředitelka školy

Úspěch v soutěži
Školní jídelna v Základní škole a mateřské
škole v Černčicích u Petrohradu na Podbořansku postoupila do celostátního
finále soutěže o nejlepší školní oběd. Finálového kola se v srpnu v Praze
zúčastní deset nejlepších jídelen z celé ČR, tématem nynějšího 8. ročníku je
Zdraví na talíři, které chutná všem. Desítku nejlepších, ze 71 týmů
přihlášených do soutěže, vybrala odborná porota na základě navrženého
menu. Jídelny se ve finále představí s obědovým menu, které zahrnuje polévku,
hlavní pokrm a dezert. Cena na strávníka nesmí překročit vyhláškou
stanovený limit 34 korun a celé menu musí být běžnou součástí jídelního
lístku daného zařízení školního stravování.
Žatecký a lounský deník, 23. června 2017
Dodáváme, že pro děti ve škole vaří kuchařka Lenka Bláhová a vedoucí školní
jídelny Dana Ďopanová
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Zahrada pro netradiční využití volného času
Ve středu 28.6.2017 se konala v naší škole slavnost – otevírali jsme Zahradu
pro netradiční využití volného času.
Ráno, když jsme s dětmi zahradu připravovali, to vypadalo, že nám počasí
nebude přát. Po poledni se naštěstí umoudřilo a při slavnostním otevření
sluníčko krásně hřálo (až moc), po dešti ani památky.
Shromáždili jsme se před školou – rodiče, prarodiče, děti, zaměstnanci školy a
hosté – kde jsem všechny přítomné přivítala a seznámila je s podstatou
dnešního setkání. Po slavnostním otevření vrat na Zahradu jsme se přesunuli
do zahradního altánu, kde bylo improvizované jeviště a před ním připravené
hlediště pro diváky. Naše děti si připravily pod vedením svých učitelek a
asistentek vystoupení. Tancem zahájil Tobiáš, pak již pokračovaly děti
z mateřské školy, žáci 1. a 2. ročníku, žáci 3. a 4. ročníku a závěrem zazpívali
všichni žáci píseň Jsi moje máma. Celé vystoupení se neslo v duchu písní a
pohádek, proto i pasování předškoláčků na školáky bylo pohádkové – malé
děti z období her a pohádek postupují do období studia. O tom už ví své žáci 4 .
ročníku, kteří pokračují ve studiu ve spádové škole nebo jiné škole v okolí.
Také s těmito dětmi jsme se loučili, i ony obdržely upomínkové předměty na
školu v Petrohradě.
Když jsme u loučení, čekalo nás ještě jedno – a to s paní učitelkou Radkou
Drdovou, která odchází na zasloužený odpočinek – do důchodu. Neradi jsme
se s ní loučili, ale jistě nám občas vypomůže zástupem za některou
nepřítomnou kolegyni.
Po tomto programu nás již čekalo protažení těla na připravených stanovištích
zahrady. Zahráli jsme si házenou, fotbal, florbal, kuželky, člověče, nezlob se,
házeli jsme kroužky i míčky, skákali v pytlích, chodili na chůdách a ztráceli se
v bludišti. Nezbytnou součástí bylo občerstvení, kterého bylo tolik, že se ani
sníst nedalo, tak máme ještě druhý den svačinku. Děkujeme rodičům za jeho
přípravu.
Nechyběla ani hudba, o kterou se postaral pan Janouš – již tradičně
doprovázel naše vystoupení, a Duo otec a syn Honza a Eda. Ti za námi přijeli
až z Prahy, aby nás potěšili hrou na kytaru a harmoniku – a šlo jim to báječně.
Všem třem děkujeme.
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Poděkovat chci také Aleně a Martinovi Habrovým, Radimovi Worzischkovi,
Janě Majerové, rodině Učíkové, Ivaně Hečkové za pomoc při vysazování tújí do
bludiště, dětem a zaměstnancům školy za finální přípravu. Ke zbudování
Zahrady přispěli svou prací zaměstnanci Obce Petrohrad, klienti Věznice
Oráčov, klienti Psychiatrické léčebny Petrohrad pod vedením terapeuta Petra
Kunce. Velkou zásluhu na otevření Zahrady pro netradiční využití volného
času již nyní (bylo plánováno na podzim) má paní učitelka Mgr. Eva Učíková.
Zahradu pro netradiční využití volného času jsme vybudovali za přispění
20 000 Kč z Fondu LOGIT ve spolupráci s Ústeckou komunitní nadací.

Ivana Hůrková, ředitelka školy

Stránka 9

Informace obecního úřadu ………..
ZÁPACH V ČERNČICÍCH
Vážení spoluobčané,
29.6.2017 proběhla na obecním úřadě v Petrohradě schůzka na základě
stížnosti, kterou podali občané Černčic, kteří jsou nejvíce obtěžovaní
zápachem. Stížnost byla nejprve směřována na Krajskou hygienickou stanici
Ústeckého kraje a poté přesměrována na Městský úřad do Podbořan, Odbor
životního prostředí.
Jednání se účastnili : zástupce MěÚ Podbořany ,někteří občané Černčic,
zástupce SVS a.s., zástupce SČVK a já, starostka naší obce.
Bylo konstatováno, jakým způsobem se doposud zápach řešil –tyto informace
jsem dávala na vědomí v předešlých Lunáriích.(Ze strany současného
provozovatele SČVK docházelo ke změnám frekvencí na výtlaku, změnám
výšky hladiny v nádržích ČSOV, dávkování síranu železitého či osazování
protipachových filtrů do šachet apod.)
Od roku 2014 se však nepodařilo zápach eliminovat a tak zadala SVS,a.s.
vypracování Studie, která navrhuje, jakým způsobem zápach v Černčicích
odstranit. Studie navrhuje technické úpravy na přečerpávací stanici
v Petrohradě tak, aby se odpadní voda snížila na minimum, čerpadla
pracovala rychleji, kompresory do vody vháněly vzdušný kyslík a odpadní
voda do Černčic putovala nezkažená a nezapáchající. Tento problém mohl být
řešen již v přípravě projektu , ale v té době nebyly zkušenosti s výtlaky takové
jako dnes a projektant tudíž nebyl nucen do projektu a následné stavby
opatření zakomponovat. Vzhledem k tomu, že díky provázanosti s dotací bude
kanalizace v Petrohradě majetkem Obce Petrohrad ještě 5 let, připadá
stavební zásah včetně majetkového vypořádání na vrub obce. Není
tajemstvím, že Studie počítá s výdajem na tuto investici ve výši 2 miliony Kč.
Vodoprávní úřad mne pověřil předáním informací o Studii Zastupitelstvu
včetně návrhu řešení na odstranění zápachu k projednání . Návrh spočívá ve
zjištění ceny za projekt postupné realizace opatření vedoucích k odstranění
zápachu. Až tyto informace obdržím, bude svoláno zastupitelstvo obce
k projednání a občané budou o výsledku zase informováni.
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Pokusila jsem se Vám laicky přiblížit danou problematiku, pokud má některý
občan zájem se se Studií a návrhy řešení seznámit blíže může tak učinit
kdykoliv v pracovní době obecního úřadu Petrohrad.
Jitka Dondová, starostka

Změna členů Zastupitelstva Obce Petrohrad
Na 29.řádném zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad se stala novým
členem zastupitelstva obce, po složení slibu, paní Lenka Bláhová z
Petrohradu. Tímto přebrala jako první náhradník volební strany č.6
NEZÁVISLÍ PRO OBEC I. uvolněný mandát člena zastupitelstva po paní
Ing.Marii Henlínové, která z časových důvodů ke dni 11.04.2017 rezignovala
na funkci člena zastupitelstva.

Uzavření obecního úřadu
V průběhu letních měsíců tj. červenec 2017 – srpen 2017 nebude
omezena pracovní doba obecního úřadu.
K uzavření obecního úřadu dojde pouze v pátek 07.července 2017 z
důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnaců.

Uzavření obecní knihovny
V měcíci červenci 2017 a srpnu 2017 dojde k uzavření obecní knihovny,
pravidelný provoz knihovny bude obnoven v měsíci září 2017.
Pokud někdo ze čtenářů bude mít zájem zapůjčené knihy vrátit a
vypůjčit si nové, může se obrátit na pracovnice obecního úřadu v pracovní
době tj. Pondělí a středa od 7,00hod. do 17,00 hod., úterý – čtvrtek –pátek od
7,00hod. do 14,30 hod.
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Zdravotní středisko Kryry – MUDr.Radim Šindelář
Z důvodu čerpání řádné dovolené bude ordinace lékaře pro dospělé
MUDr.Radima Šindeláře uzavřena v období od 17.července 2017 do
30.července 2017. V případě potřeby se občané mohou obrátit na
MUDr.Ráliše v jeho ordinacích.

Vysvědčení je již rozdáno a dětem začínají prázdniny,
proto všem přejeme jejich krásné prožití a
to nejen dětem, ale i jejich rodičům
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25. Zahradní slavnost
V sobotu 17. června 2017 se konala 25. Zahradní slavnost
Psychiatrické léčebny v Petrohradě. Areál této léčebny opět po roce ožil
rozmanitým kulturním programem. Prostory nádvoří a zámecké zahrady
přivítaly přes 1 250 návštěvníků, kteří přišli bezesporu na kvalitní program,
v rámci něhož vystoupily známé osobnosti české hudební scény (Martin Maxa,
Věra Martinová, hudební skupina LAS VEGAS, Clarinet Society, Dechovka
12 Plzeň).
Zahradní slavnost začala dopoledne v 10 hodin vystoupením TK
Power of Dance Podbořany. Taneční vystoupení poté vystřídal se svým
úvodním slovem RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
a Jitka Dondová, starostka obce Petrohrad. Na závěr úvodního proslovu
vystoupil Ing. Ladislav Henlín, ředitel psychiatrické léčebny.
Bohatý doprovodný program byl v režii „Auto Myslivec Podbořany“,
který pořádal soutěže, předváděcí jízdy, skákací škodovku a dětský
cyklokroužek. Dalším zpestřením bylo loutkové divadlo „Divadlo
Pod kapličkou“, bez kterého by se nemohla zahradní slavnost obejít, letos byla
představena pohádka Vodníkovo mámení, která přilákala především ty
nejmladší diváky. A kdo se do divadla nevešel, mohl si zajezdit na koních nebo
zastřílet z luku a kuše.
Po skončení Slavnosti ředitel Psychiatrické léčebny v Petrohradě,
Ing. Ladislav Henlín, pozval návštěvníky na příští ročník, který se bude konat
16. 6. 2018.
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Pozvánka

JK CLASSICS
Muzeum amerických historických automobilů Lužná u Rakovníka
Již tradiční letní sraz veteránů v našem muzeu JK
CLASSICS v Lužné u Rakovníka proběhne letos 8. 7. 2017 od 10.00 do 17.00
hod. Přijeďte si užít pohodu při živé hudbě, stylovém občerstvení, potkejte své
kamarády a známé ;-)
Pojedeme se podívat do Petrohradu a na nádvoří
zámku psychiatrické léčebny kde bude ukázka amerických historických
automobilů v sobotu 8. 7. 2017 od 15 do 16 hodin.
Vstup do PL Petrohrad bude bránou u rybníčka.
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Vítání prázdnin
V sobotu 24.června 2017 se uskutečnila akce „Vítání
prázdnin“, kterou pořádal TJ Sokol Petrohrad za finanční podpory Obce
Petrohrad ( grant z rozpočtu Obce Petrohrad pro rok 2017).
Akce se uskutečnila na hřišti TJ Sokol Petrohrad, kde byly pro
děti připraveny zábavné hry jako je chůze na chůdách, slalom s míčem, hod
kroužků, skok v pytli. Po splnění disciplín byly pro děti připraveny dárkové
balíčky a opékání buřtů.
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Obec Petrohrad
Usnesení
z 29.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 12.června 2017

01/29/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání, tak jak byl předložen starostkou
02/29/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci a o zřízení věcného práva č. ULN/40/2017 mezi Obcí Petrohrad a Českou republikou - Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových na parcelu č. 627/29 v k.ú. Černčice u Petrohradu
03/29/2017 Zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření investičního fondu Základní školy a Mateřské školy
Petrohrad p.o. a převod finančních prostředků z rezervního fondu organizace ve výši 100.000,-Kč
do investičního fondu
04/29/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění spolufinancování k Programu obnovy venkova Ústeckého
kraje 2017 na projekt „Obnova zahradní techniky“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy o přijetí
dotace mezi Obcí Petrohrad a Ústeckým krajem

05/29/2017

Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční podporu ve prospěch bezplatné Linky bezpečí

06/29/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.3, která je přílohou zápisu č.4

07/29/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Petrohrad za rok 2016 bez výhrad

08/29/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Petrohrad p.o. za
rok 2016 bez výhrad

09/29/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Petrohrad za rok 2016 bez výhrad

10/29/2017

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 07/02/2017 – prodloužení času
plnění smlouvy

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
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