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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 Radim Benda
a členové zastupitelstva
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Informace ze školy ….
Mikuláš v Psychiatrické léčebně Petrohrad

Ve středu 5.12.2018 jsme dojeli autobusem do Psychiatrické léčebny
Petrohrad na již tradiční Mikulášskou besídku. Klienti PL zahráli na klavír
vánoční písně a připravili si pro nás moc hezkou pohádku - jak jinak než
čertovskou - v Divadle pod kapličkou. My jsme si pro ně také připravili písně,
básně a taneček. Po programu přišel mezi nás Mikuláš s čerty a anděly a
obdarovali nás adventním kalendářem a balíčkem ovoce s perníkem, který
nám upekly naše paní kuchařky. Děkujeme za pozvání a těšíme se na setkání v
příštím roce.
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Když v pekle sněžilo

Je název interaktivního programu, který prožily děti z MŠ a ZŠ Petrohrad 30.
11. 2018 na zámku v Libochovicích.
Po dlouhé cestě autobusem jsme došli ke vstupu zámku, kde nás přivítal čert
a prozradil úskalí naší pekelné cesty. Ve vstupní hale nám krásný anděl
pověděl, že do pekla zavítal Zmatek a sebral pekelný oheň. Nebe a peklo se
ocitlo v nerovnováze, a proto potřebuje naší pomoc. Tu jsme přislíbili, čert nás
poznačil čertovskou značkou a naše putování mohlo začít.
U Nebeské brány nás očekával Svatý Petr, zadal nám první úkol a my za jeho
splnění dostali kartu Joker. Naše další cesta vedla do pekelného hostince, kde
jsme vyhráli v kartách nad čertem a obdrželi první uhlík. Druhý uhlík jsme
získali v pekelné kuchyni od čertice kuchtičky za slib pekelného ohně.
V pekelném vězení jsme osvobodili anděla, správně poskládali zpřeházené věci
a dostali třetí uhlík. S uhlíky jsme doputovali k Luciferovi, všechny uhlíky mu
odevzdali a rozfoukali pekelný oheň. Ještě předtím jsme vyhnali z pekla zlého
Zmatka, který nás celým pekelným putování provázel. Oheň se pod kotli
rozhořel a mezi peklem a nebem opět zavládla rovnováha. Lucifer poděkoval
všem dětem za pomoc a odměnil je malou sladkostí. Naše vítězná cesta vedla
zpátky na zem.
Na zemi jsme vydatně posvačili, neboť nám v pekle pěkně vyhládlo. A vydali
se na cestu domů. Ta se zdála mladším dětem kratší, neboť usnuly unaveny
prožitými chvílemi. I přes pekelné počasí jsme dorazili do školy v pořádku a
plní zážitků.
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Informace obecního úřadu ………..
Pracovní doba OÚ a
pošty Partner v době vánočních svátků
24.12.2018 – 31.12.2018

ZAVŘENO

01.01.2019 – 02.01.2019

ZAVŘENO

03.01.2019

08,00 hod. – 12,00 hod.

04.01.2019

08,00 hod. – 12,00 hod.

Vývoz odpadů z domácností v době vánočních svátků
Firma Marius Pedersen a.s., oznamuje, že svoz komunálních odpadů z
domácností ( popelnice ) připadající na 26.12.2018 bude proveden beze
změny.
Pytlový svoz tříděných odpadů
Pytlový svoz tříděných odpadů – plast, tetrapak, kov, se uskuteční ve
středu 09.01.2019.

GRANTY 2019
Zastupitelstvo Obce Petrohrad na svém 2.řádném zasedání dne
10.12.2018 projednalo a schválilo “Program pro poskytování dotací Obce
Petrohrad v roce 2019 dle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů” dále jen
“program”, součástí programu jsou “Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu
Obce Petrohrad”, kterými jsou blíže specifikovány podmínky přidělení
finančního příspěvku z rozpočtu obce.
Program včetně všech příloh ( Zásady, návrh smlouvy, žádost o finanční
příspěvek, vyúčtování příspěvku) najdou zájemci na internetových stránkách
obce www.petrohrad-obec.cz v sekci úřední deska.
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Žádosti o finanční příspěvek budou přijímány od 14.01.2019 do
01.03.2019. Žádost je možno podat osobně či prostřednictví pošty a to vždy v
zalepené obálce označené textem “Dotace 2019”. Podané žádosti projedná na
společném zasedání kontrolní výbor a finanční výbor obce. Výbory předají
zastupitelstvu návrhy na rozdělení příspěvků.

Příprava stavby D6 v úseku Petrohrad-Lubenec
V listopadu a prosinci 2018 proběhla na Obecním úřadě v Petrohradě hned
dvě jednání ohledně přípravy dokumentace ke stavebnímu povolení D6
v úseku, který se nás bezprostředně týká a to ,,Petrohrad-Lubenec“. Silnice, o
které se řadu let mluví. Již jsme slyšeli mnoho termínů o jejím zahájení a
uvedení do provozu, tak nyní další. Obci byl představen projekt dálnice
s požadavky, které během plánování vyvstaly. Samozřejmě, že stavba přinese
mnoho negativních věcí, ať už je to zvýšení hluku a prachu při stavbě samotné
a tak zastupitelstvo přijalo některé požadavky, které budoucímu investorovi
stavby posílá.
Čeho se již podařilo dosáhnout, je věc velice pozitivní a to zřízení trvalých
protihlukových stěn u obce Černčice i Bílenec, zajištění tzv. tichých závěrů u
mostní konstrukce, či přechod přes dálnici lávkou pro pěší v obci Bílenec
směrem do starého Petrohradu. Mj. bylo požádáno i o doplnění některých
hospodářských sjezdů tak, aby byla zajištěna dostupnost všech pozemků,
rozšíření průjezdu v Černčicích či důsledné sledování vodních zdrojů. Jaká
bude finální verze ke stavebnímu povolení je dle nejnovějšího vyjádření ŘSD,
správy Karlovy Vary v dohlednu. O stavební povolení by mělo být žádáno již
v ¼ roku 2019 a stavba samotná - předpokládaná realizace 2021-2025.
Do situace stavby v měřítku 1:2000 mohou zájemci nahlédnout na Obecním
úřadě v Petrohradě.
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Veřejná sbírka ELIŠKA
Vážení čtenáři, blíží se čas vánoční, čas nadělování dárků, čas setkávání se,
čas vzpomínek. Vzpomínek jistě smutné pro Elišku Míkovou z Petrohradu,
které náhle minulý rok zemřeli oba rodiče.
Dovolte mi mnohokrát poděkovat všem, kteří jste přispěli na konto, které Obec
Petrohrad zřídila na podporu dospívající slečny, která žije v Praze u své sestry.
Od vzniku konta a prvního vkladu dne 22.11.2017 jste Elišce
do 30.6.2018 darovali krásných 166.818,-Kč. Uvádíme termín, kdy
nakládání s účtem řádně zkontrolovala pracovnice Krajského úřadu
Ústeckého kraje a neshledala závad. V tomto roce jsme z účtu vydali 61.623,Kč. Peníze byly použity na zajištění potřeb Elišky, pouze těch nákladů, které
nepokryly příspěvky od státu na které má nárok.
Pokud by někdo měl zájem přispět, byť malou částkou, je stále možnost.
Obec Petrohrad děkuje všem, kteří tak činí a pro případné dárce sdělujeme
číslo účtu,
je vedený u Komerční banky a.s., pobočka Žatec
115-5640280277/0100
Název účtu : OBEC PETROHRAD-Eliška
Děkujeme všem, kteří jste již přispěli, či přispíváte

Jitka Dondová,starostka
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Zahájení adventu v Bílenci
Dne 30.11.2018 se uskutečnilo vysvěcení zrekonstruované kaple
v Bílenci a zároveň zahájení Adventu spojené s občerstvením, které připravila
starostka, zaměstnanci obce, kuchařky ze základní školy a místní občané.
Také zde zazpívala Tereza Houšková v doprovodu kytaristy.
Občané Bílence děkují Obci Petrohrad za uskutečnění této krásné akce
před Vánočními svátky.

Miroslav a Zdeňka Šidlichovská
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Fotografická soutěž
Podzimní kole je zdárně za námi a my máme opět tři krásné podzimní
fotografie, které postupují do finálového kola. Již v tuto chvíli zahajujeme
poslední soutěžní zimní kolo. Uvidíme, zda se dočkáme sněhu a budete ho
moci zachytit svým fotoaparátem. Moc se těšíme na další zajímavá místa,
osoby, přírodu.
Za spolek VEEV, z.s. - Božena Worzischeková Adámková
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Vánoční tvoření se spolkem VEEV, z.s.
16. 12. 2018 jsme uzavřeli rok mini akcí s názvem Vánoční tvoření. Byla
určeny pro děti a jejich babičky a dědy. Prarodičů nepřišlo mnoho, ale ti kteří
byli vnesli do nedělního dopoledne nezapomenutelnou, kouzelnou náladu.
Všichni si mohli ozdobit perníčky, které nám napekla má dlouholetá přítelkyně
z Loun Džuli, vyrobit adventní svícen, vánoční papírový stromek a ozdoby.
Nechyběl ani teplý čaj a cukrovíčko.
Za propůjčené prostory v PL Petrohrad a trpělivost patří velký dík Ing.
Henlínovi a PhDr. Pavlovi Kadlecovi.
Doufáme, že si všichni nedělní dopoledne užili a dýchla na ně vánoční
atmosféra.
Fotografie z celého dne naleznete na : https://veev.webnode.cz/
Za spolek VEEV, z.s. přejeme všem krásné vánoční svátky, plné pohody a
rodinného štěstí.
Za spolek VEEV, z.s.- Zdeněk Učík, Božena Worzischková Adámková, Ivana
Hečková, PhDr. Eva Učíková
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Obec Petrohrad
Usnesení
z 02.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 10.prosince 2018

01/02/2018
02/02/2018
03/02/2018
04/02/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření bodu
17. Organizační záležitosti
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu paní Ivanu Hůrkovou a paní PhDr.Evu
Učíkovou
Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád Zastupitelstva Obce Petrohrad s platností od
11.12.2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu z jednání k DSP stavby „D6 Petrohrad –
Lubenec“ a schvaluje doplnění požadavků ze strany obce – příloha č. 2 zápisu

05/02/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje Strategii rozvoje Obce Petrohrad pro roky 2018-2022

06/02/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje Grantový program Obce Petrohrad pro rok 2019 včetně
příloh – příloha č. 3 zápisu
Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o narovnání mezi Obcí Petrohrad a společností
Energie Pro s.r.o. a pověřuje starostku podpisem
Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele elektrické energie s účinností od 01.01.2019
firmu ČEZ

07/02/2018
08/02/2018
09/02/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet Obce Petrohrad pro rok 2019 včetně příloh,
celkové příjmy ve výši 9.077.700 Kč, celkové výdaje ve výši 10.103.800Kč, financování
rozpočtu ve výši 1.026.100Kč, schodek rozpočtu bude hrazen z výsledků hospodaření
předchozích let – příloha č. 4 zápisu

10/02/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Obce Petrohrad pro rok
2020-2021 – příloha č. 5 zápisu

11/02/2018

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou změnu č. 11, navýšení příjmů ve výši
1.375.960,-Kč, navýšení výdajů ve výši 530.028,-Kč, snížení financování ve výši 845.932,-Kč – příloha č. 6 zápisu

12/02/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje Finanční plán pro rok 2019 zřízené příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Petrohrad p.o. – příloha č. 7 zápisu

13/02/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje Finanční výhled pro rok 2020 - 2021 zřízené příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Petrohrad p.o. – příloha č. 8 zápisu

14/02/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje Odpisový plán pro rok 2019 zřízené příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Petrohrad p.o. – příloha č. 9 zápisu
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15/02/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku parc.č. 891/1 v k.ú. Petrohrad a
části parcely č. 1152 v k.ú. Petrohrad mezi Obcí Petrohrad a panem Pavlem Šilhánkem
s doplatkem dle znaleckého posudku.

16/02/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění části parcely č. 889/13 v k.ú. Petrohrad ke
směně

17/02/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr nabytí části parcely č. 1082 v k.ú. Bílenec do
majetku Obce Petrohrad

18/02/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části parcely č. 1065 a části parcely č. 1066 vše
v k.ú. Černčice u Petrohrad za cenu stanovenou znaleckým posudkem kupujícímu –
Lesy ČR, s.p., Hradec Králové. Veškeré náklady související s prodejem hradí kupující.

19/02/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje podmínky Města Podbořany pro uzavření veřejnoprávní
smlouvy na projednávání přestupků mezi Obcí Petrohrad a Městem Podbořany

20/02/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady pro poskytování finančního příspěvku na
vybudování domovní čistírny odpadních vod, nebo na jiný způsob individuální
ekologického řešení likvidace odpadních vod. – příloha č. 10 zápisu

21/02/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovitele projektové dokumentace pro Veřejné
osvětlení Bílenec firmu Elektroprojekt Pavel Horský, Podbořany

22/02/2018

Zastupitelstvo obce neschvaluje uzavření Smlouvy o příspěvku na provoz veřejného
telefonního automatu a neschvaluje odkoupení telefonní kabiny do majetku obce

23/02/2018

Zastupitelstvo obce volí členy kulturního výboru paní Alenu Habrovou a pana Martina
Zelenku st.

24/02/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje ponechání odměn neuvolněných členů zastupitelstva,
předsedů výborů, členů výborů a místostarosty v původní výši beze změny od
01.01.2019.

25/02/2018

Zastupitelstvo obce ruší usnesení č. 07/38/2018 ze dne 09.04.2018

Radim Benda
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

LUNARIA, měsíčník Obce Petrohrad
Redakce: 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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