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Informace obecního úřadu ………..
Odpady
Kontejnery na tříděný odpad Černčice
Na žádost obyvatel místní části Černčice budou kontejnery na
tříděný odpad – plast, sklo, papír, ze stávajícího stanoviště u domu čp.44
přesunuty k nemovitosti čp.8.
Komunální odpady z domácností
Je zde zimní období a s ním topná sezóna. Upozorňujeme
občany, že do nádob na komunální odpad z domácností tzv. popelnic, nepatří
žhavý či teplý popel. Pokud svozová firma měřením zjistí, že je v popelnici
nevychladlý popel neprovede vývoz, aby předešla hoření uvnitř svozového
vozu a tím vzniku několika tisícové škody na svém majetku.
Nebezpečný odpad
V rámci svozu nebezpečného odpadu v obci není možno
likvidovat eternity ze střech, jedná se totiž o radioaktivní odpad, který si musí
každý občan likvidovat samostatně na své náklady.
Kontejner na textil
V místní části nový Petrohrad byl svozovou firmou odstraněn
kontejner na sběr textilu a to z důvodu nevytíženosti. Kontejner na textil je v
současné době umístěn pouze ve starém Petrohradě.

Autobusy
Časté zpoždění ranních autobusů bylo námitkováno nejen u dopravce, ale i na
Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy. Bylo nám sděleno, že
probíhají jednání , ale dopravce má problém s personálním zajištěním.
V případě stížností je možno použít e-mail doprava@kr-ustecky.cz . Podněty
stěžovatelů budou předmětem dalších jednání mezi Krajským úřadem
Ústeckého kraje a dopravcem.
Změny jízdních řádů v prosinci nebudou, jsou s dopravcem řešeny a smlouvou
vázány na 10 let.
Stránka 2

Podzimní setkání se seniory

V pátek 16.11.2018 se v pohostinství Na návsi v Petrohradě
uskutečnilo tradiční podzimní setkání se seniory. Pro přítomné bylo
připraveno občerstvení – chlebíčky a minizákusky, pít mohli červené či bílé
víno, kávu, nebo čaj, na chuť pak slané pečivo. K tanci a poslechu hrál pan
Tříska, zpívala paní Kudláčková. V letošním roce nevystupovaly děti ze ZŠ a
MŠ Petrohrad, ale i tak si přítomní atmosféru setkání chválili a plný čas užili.
Doufáme, že se všem přítomným posezení líbilo a ti co se nemohli
dostavit, zoufat nemusí a můžou se těšit na podzimní setkání v příštím roce.
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O dokončení opravy pozdně barokní výklenkové kaple v Bílenci jsme vás již
informovali, proto zveřejňujeme to, co ještě napsáno nebylo. V tomto roce
jsme obdrželi již druhý děkovný list. Ten první byl zaslán jako poděkování za
opravu kaple Všech svatých v Petrohradě a ten druhý, obdržený teprve
nedávno je za záchranu kaple v Bílenci. Obě byly opraveny za pomocí
dotačních titulů za přísného dozoru Národního památkového úřadu.
Bílenecká kaple je pro nás zahalena jistým tajemstvím. Známý je přibližný rok
postavení, tj. 1733. Kdo kapli postavil, nebo nechal postavit se však
nedochovalo. Kaple byla zasvěcena světcům sv.Janu Nepomuckému a
sv.Antonínu Paduánskému. Ve výklenku se dle dochovaných záznamů
nacházel mariánský obraz.
Z vyprávění pamětníků víme, že sochy byly odvezeny do muzea v Jimlíně.
Vzhledem k tomu, že muzeum v Jimlíně není, lze se tedy domnívat, že jsou to
sochy světců, které jsou dnes umístěny na zámku Nový Hrad v Jimlíně, ostatně
v dost zchátralém stavu. Pro finanční náročnost sochy nebyly zatím na kapli
doplněny, mají však připraveny podstavce, na které by je bylo možno umístit.
Výklenek pro mariánský obraz zůstal po opravě prázdný. Požádali jsme i na
pražské arcibiskupství o pomoc s hledáním vhodného stylu obrazu, ale
bezvýsledně. O této kapli záznam zatím také nenašli. Kdo však řešení našel,
byla paní Martina Provázková a pan Petr Kunc. Za podpory Psychiatrické
léčebny Petrohrad paní Provázková namalovala obraz, pan Kunc vyrobil rám
a kaple dostala adventní dárek, obraz Panny Marie.
Fotografii kaple již s obrazem jsem zaslala i zástupci Národního
památkového úřadu a ten jej zhodnotil slovy: ,,Pokud se nepodařilo zjistit
původní ikonografický typ mariánského obrazu, tak toto řešení je
samozřejmě přijatelné, ostatně často se pak do výklenků kapliček a božích
muk zavěšovaly obrázky lidových tvůrců z okolí.....“
Dovoluji si tímto poděkovat Martině Provázkové, Petru Kuncovi, Ing.
Henlínovi a bíleneckým občanům i všem těm, kteří přidali ruku k dílu a
pomohli a pomáhají zvelebovat místa kde žijeme.
Jitka Dondová,starostka
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Drakiáda
Je poslední říjnová sobota a u černčické školy můžeme vidět plné nebe
létajících draků. Tradiční Drakiáda přinesla asi nejvíce potěšení nadšeným
tatínkům, kteří se s velkým úsilím a zápalem předháněli, komu jejich drak
vyletí nejvýše.
V průběhu odpoledne si děti mohly vyrobit dřevěného dráčka a zasoutěžit si.
Největší úspěch měla hra, kdy děti bojovaly proti rodičům.
A jelikož byla některým zima, vydali jsme se slavnostně na místo, kde jsme
společně zasadili náš národní strom- lípu. Chtěli jsme tak oslavit výročí 100 let
od založení Československa. Naším hlavním cílem a přáním ale bylo, aby se
tato lípa stala symbolem lidskosti, tolerance, úctě a pospolitosti v naší obci,
jelikož cítíme, že se tyto prvky se pomalu vytrácí. Přejeme všem, aby se pro
mnohé toto místo stalo místem setkávání, relaxace a vedení mezigeneračních
dialogů.
S touto událostí spolek VEEV, z.s. vyhlásil fotografickou soutěž, kde měli
zájemci vyfotit petrohradskou lípu. Vítězem se stala Veronika Kotelenská a
Michal Habr, který za zvuku státní hymny přivázal na strom českou trikoloru.
Na závěr celého dne všechny čekal lampionový průvod, který byl zakončen
ohňostrojem.
Pro mnohé byl dnešní den stejný jako každý jiný. Pro mnohé a zvláště pro
mne, byl velmi emotivní a vyjímečný. Pro všechny členy spolku VEEV to byl
první krok k tomu, aby občané k sobě opět našli cestu a byli si blíž.
Závěrem bych chtěla poděkovat těm, kteří se aktivně zapojili do příprav, panu
Košařovi za odbornou pomoc při výsadbě, kamarádům, kteří vykopávali a
sázeli, panu Kolářovi za krásné dřevěné výřezy a v neposlední řadě obci
Petrohrad za finanční příspěvek.

Za spolek VEEV, z.s. PhDr. Eva Učíková – předseda spolku

Všechny fotografie z akce najdete na stránkách: veev.webnode.cz
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Jaký by to byl podzim bez pouštění draků.
Spolek VEEV z.s. si pro Nás a Naše ratolesti připravil v sobotu 27.10.2018 od
14,00h Drakiádu. Na školní zahradě si drakisti vyměňovali "dračí" zkušenosti.
Díky přiměřeně větrnému počasí se vznášeli draci různých barev a velikostí.
V soutěži za ručně vyrobené draky děti dostaly sladké odměny a Ti nejlepší i
věcné ceny. Ve výtvarné dílničce si mohly děti vybarvit malého dřevěného
dráčka. Něco teplého a dobrého do bříška bylo vítáno. Nejen na zahřátí byly
také připraveny soutěže děti versus rodiče. Nevím kdo z toho měl větší radost
. Od 16,30h proběhlo slavnostní sázení lípy ke 100. výročí vzniku
Československé republiky. Při projevu PhDr. Eva Učíková připomněla stoletou
historii, že to byly právě lípy, pod nimiž se lidé setkávali, a snad i tato lípa
bude svědkem i setkávání příštích. Českou trikolóru uvázal jeden z vítězů
fotografické soutěže ,,Lípa v naší obci“. Zazněla státní hymna a nechyběl ani
křest. Poté prošel obcí lampionový průvod, který byl zakončen opět na školní
zahradě a to krásným ohňostrojem pod dohledem zástupce dobrovolných
hasičů.
Děkuji za příjemně strávené odpoledne.
Habrová Alena
Slovo obce…….
Byla jsem několika občany dotazována, proč je lípa umístěna v Černčicích,
proto jen doplňuji, že místo bylo vybráno tak, aby lípa byla zasazena na
obecním pozemku, všem přístupném .
Vzhledem k tomu, že v roce 1968 byl strom republiky zasazen v blízkosti
pizzerie, jedná se také o lípu a je na petrohradském katastru, nabízela se
tentokrát možnost travnaté plochy právě v Černčicích. Tato část je obecními
zaměstnanci pravidelně udržována a po osazení laviček zde může opravdu
vzniknout příjemné místo pro klidné posezení a setkávání se.
Věřím, že částka bezmála 6.000,-Kč za krásný národní strom je od Obce
Petrohrad pěkným příspěvkem pro akci, které věnovali mnozí svůj čas.
Jitka Dondová,starostka
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Obec Petrohrad
Usnesení
z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 29.října 2018
01/00/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání tak jak byl zveřejněn
v informacích o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Obce Petrohrad

02/00/2018

Zastupitelstvo obce určuje pro volební období 2018-2022 jednoho místostarostu

03/00/2018

Zastupitelstvo obce rozhodlo , že starosta obce bude ve volebním období 2018-2022
uvolněným členem zastupitelstva

04/00/2018

Zastupitelstvo obce rozhodlo , že místostarosta obce bude ve volebním období 2018-2022
neuvolněným členem zastupitelstva

05/00/2018

Zastupitelstvo obce rozhodlo , že starosta a místostarosta budou voleni veřejnou volbou

06/00/2018

Zastupitelstvo obce volí v souladu s § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném
znění paní Jitku Dondovou starostkou Obce Petrohrad.

07/00/2018

Zastupitelstvo obce volí v souladu s § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném
znění pana Radima Bendu místostarostou Obce Petrohrad

08/00/2018

Zastupitelstvo obce ustanovuje na volební období 2018-2022 finanční výbor, kontrolní výbor.
Oba výbory budou tříčlenné.

09/00/2018

Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Miroslava Vránu

10/00/2018

Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Radima Worzischka

11/00/2018

Zastupitelstvo obce stanovuje ode dne zvolení výši měsíční odměny neuvolněného
místostarosty dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění ve výši 7.000,-Kč

12/00/2018

Zastupitelstvo obce stanovuje ode dne zvolení výši měsíční odměny neuvolněného zastupitele
obce dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění ve výši 1379,-Kč.

13/00/2018

Zastupitelstvo obce stanovuje ode dne zvolení výši měsíční odměny předsedy výboru dle
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění ve výši 1379,-Kč

14/00/2018

Zastupitelstvo obce stanovuje ode dne zvolení výši měsíční odměny člena výboru dle nařízení
vlády č. 318/2017 Sb.,v platném znění ve výši 750,-Kč.

15/00/2018

16/00/2018

Zastupitelstvo obce volí pro období 2018 – 2022 za členy školské rady zřízené
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Petrohrad p.o. paní
Jitku Idžakovičovou a pana Radima Worzischka
Zastupitelstvo obce pověřuje pro období 2018 – 2022 starostku obce Jitku Dondovou jednáním
na valných hromadách společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s.
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17/00/2018

Zastupitelstvo obce pověřuje pro období 2018 – 2022 starostku obce Jitku Dondovou jednáním
na valných hromadách společnosti Skládka Vrbička s.r.o.
Radim Benda

Jitka Dondová

místostarosta Obce Petrohrad

starostka Obce Petrohrad

Obec Petrohrad
Usnesení
z 01.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 12.listopadu 2018
01/01/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření bodu
8. Organizační záležitosti

02/01/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění části parcely č. 1065 a části parcely č.1066 vše v k.ú.
Černčice u Petrohradu k prodeji

03/01/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části parcely č.33 v k.ú. Černčice u Petrohradu manželům
Anně a Petru Zeidlerovým za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Veškeré náklady
související s prodejem pozemku hradí kupující

04/01/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017 – 2018

05/01/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci
charitativního projektu Obědy pro děti ve výši 1.017,-Kč.

06/01/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru od Ústecké komunitní nadace založené firmou LOGIT
s.r.o. ve výši 10.000,-Kč zřízenou příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola
Petrohrad p.o.

07/01/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje přerušení provozu Základní školy a mateřské školy Petrohrad p.o.
v období od 22.12.2018 do 02.01.2019

08/01/2018

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Plán inventur pro rok 2018

09/01/2018

Zastupitelstvo obce ustanovuje pro volební období 2018-2022 kulturní výbor, který bude 3
členný

10/01/2018

Zastupitelstvo obce volí předsedou kulturního výboru paní PhDr.Evu Učíkovou

11/01/2018

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.9/2018 ( navýšení příjmů ve výši
902000,-Kč, navýšení výdajů ve výši 10.000,-Kč, snížení financování ve výši 892.000,-Kč) a
rozpočtové opatření č. 10/2018 ( navýšení příjmů ve výši 1.476.164,-Kč, navýšení výdajů ve
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výši 1.072.664,-Kč, snížení financování ve výši 403.500,-Kč ), rozpočtové změny jsou přílohou
č.2 a č.3 zápisu
12/01/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Petrohrad a Městem
Podbořany na řešení přestupkové agendy

13/01/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje požadavky Obce Petrohrad a pověřuje starostku podáním
Žádosti o doplnění projektu ke stavebnímu povolení DSP stavby „D6 Petrohrad-Lubenec“
Žádost o doplnění projektu je přílohou č. 4 zápisu

14/01/2018

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Jitku Dondovou jednáním na valných
hromadách Svazku obcí Podbořansko v období 2018-2022

15/01/2018

Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru paní Janu Majerovou, Dis. a paní Mirku
Tuhou, Dis.

16/01/2018

Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru paní Jolanu Oertlovou a pana Zdeňka Učíka

Radim Benda
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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