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Informace z naší školy ….
RECYKLOHRANÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Prvním úkolem v letošním školním roce bylo vytvořit „Recyklační zpravodaj“.
Děti nejprve vymýšlely název zpravodaje, zvítězil „RECYKLOVNÍČEK“ a potom se už
s radostí pustily do práce. Mladší děti vybarvovaly omalovánky o třídění odpadu,
správně přiřadily jednotlivé barvy ke kontejnerům (papír - modrá, sklo - zelená,
plast - žlutá), starší vystřihovaly obrázky, lepily a sestavovaly zpravodaj. Byla to
týmová práce, kdy děti navrhovaly, rozdělovaly si úkoly a společně tvořily. Průběžně
jsme si vyprávěli o třídění a recyklaci elektrospotřebičů a baterií, velká většina dětí
zná zásady ochrany životního prostředí, způsob recyklace a třídění odpadu. Ve
zpravodaji jsme se zmínili o Evropském týdnu recyklace baterií 9. - 15. září, kde pro
zpětný odběr baterií je zapojeno 19 evropských zemí, dále o Mezinárodním dni
elektroodpadu 13. října, kdy se opětovně využije asi 80% materiálů získaných při
recyklaci a přiložili jsme i veselou básničku o recyklaci ledničky.
Život ledničky
Já jsem stará lednička spálená od sluníčka,
už jsem prošla celý svět, máte mi co závidět.
Zítra půjdu do sběru, tam budu mít pohodu,
ale až mě sešrotují, novou ze mě udělají.
Pak budu zas sloužit lidem, to vám říkám s velkým klidem,
dají do mě dobroty, mléko, sýry i dorty.
A když budu zase stará, recyklace se postará,
nesmím ničit okolí, to vám každý hned poví.
A tak končím básničku o recyklačním pořádku,
recyklujem, co se dá, je to dobrá pohoda.
Náš zpravodaj jsme umístili na nástěnku ve školní družině, aby si ho mohli
prohlédnout všichni žáci a také děti z mateřské školy.
Věra Sokolová
vychovatelka ŠD
Poznámka: další fotografie na www.zsmspetrohrad.cz
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Informace obecního úřadu ………..
Uzavření obecního úřadu Petrohrad
Z důvodu čerpání dovolené bude obecní úřad v Petrohradě v měsíci
prosinci uzavřen a to od 23.12.2019 do 01.01.2020. V době od 23.12.2019 do
05.01.2020 nebudou rozváženy obědy.

Uzavření pošty PARTNER Petrohrad
Z důvodu čerpání dovolené bude pobočka České pošty s.p. Partner
Petrohrad uzavřena a to od 23.12.2019 do 01.01.2020,provoz bude obnoven
ve čtvrtek 02.01.2020.

Svoz odpadů v lednu 2020
Svoz pytlového tříděného odpadu se v obci Petrohrad, Černčice a
Bílenec uskuteční až 2.středu v měsíci tj. 08.01.2020.
Svoz komunálního odpadu z domácností společností Marius Pedersen
a.s. se uskuteční v řádném termínu tj. 01.01.2020.

Poplatkové povinnosti v roce 2020
Poplatková povinnost občanů obce se pro rok 2020 vůči Obci
Petrohrad nemění, poplatek za odpad ve výši 1000,-Kč/neobydlené
nemovitosti, 500,-Kč/trvale hlášená osoba, 400,-Kč/trvale hlášená osoba.
Poplatek za psa 1.pes – 40,-Kč, 2.pes a každý další – 60,-Kč. Splatnost poplatků
byla stanovena k 31.05. běžného roku. Žádáme občany, aby věnovali
pozornost třídění odpadů, řádnému využívání kompostérů a velkoobjemových
nádob na tříděný odpad. Ceny za svoz komunálních odpadů v popelnicích
stále rostou a bude nutno je upravovat.
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Vodní dílo Kryry
V návaznosti na Usnesení Vlády ČR ze dne 15.dubna 2019 č.25 stále probíhají
přípravné práce studie proveditelnosti VD Kryry.
Do konce roku by tak měla být zpracována studie pro projektovou přípravu
přivaděčů vody „Přivaděč VD Kryry-Kolešovický potok“ a ,,Přivaděč VD KryryRakovnický potok“, posouzen převod vody z Ohře do VD Kryry, zpracován
komplexní návrh přírodě blízkých opatření a do 31.3.2020 zpracován návrh
zásad pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčených plánovanou
realizací VD Kryry. Všechny úkony stále probíhají, proto byl na schůzce
7.11.2019 mezi zástupci Povodí Ohře s.p., Města Kryry, Obce Petrohrad a
projektantů přislíben výstup z těchto jednání až na začátek příštího roku.
Zástupci Povodí Ohře s.p. sdělili, že studie zvažuje i možnost výstavby jakési
hráze či valu před objekty hřbitova a čističky odpadních vod v Černčicích tak,
aby se jich budoucí stavba vodního díla Kryry nedotkla.
Na informace je tedy třeba počkat na začátek roku 2020.
Granty 2020
Upozorňujeme, zájemce o grant z rozpočtu Obce Petrohrad pro rok
2020, že termín pro podání žádosti o grant byl stanoven do 06.12.2019. Po
tomto datu nebudou další žádosti do 1.kola přijímány. Veškeré podklady
k žádostem jsou uveřejněny na internetových stránkách obce www.petrohradobec.cz v sekci granty – odkaz: https://www.petrohrad-obec.cz/granty-zrozpoctu-obce-petrohrad
O grantech a jejich výši bude rozhodovat
Zastupitelstvo Obce Petrohrad na svém 13.řádné zasedání dne 16.12.2019.

*********************************************
Vzpomínka
V pátek 22.11.2019 uplynuly 2 roky od smrti pana RSDr.Františka Říhy ze
Stebna. Za tichou vzpomínku děkuje manželka Marcela s dětmi.
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Z kroniky obce …
pokračování z minulého čísla Lunarie
PETROHRAD

Tak se dostáváme k západní straně zámku. Volně stojící dvojité schodiště vede
do prvního patra budovy. Je litinové a bylo vyrobeno v roce 1846 v knížecích
Metternišskch dílnách v Plasích. Úponky ozdobných rostlin se zachycují
zábradlí, mohutné skupiny listnatých rostlin přehlédneme z rampy schodiště.
Podle chuti z období rokoka rostou jako obrovské tvarované koule dřeviny
přitisknuté k budově a prodlužují tak opticky průčelí zámku. Mezi nimi se
nacházejí početné kvetoucí rostliny.
(Pozn. Popisované schodiště bylo zničeno při požáru zámku v době 1. světové
války, kdy byl v části zámku lazaret. Při obnově zámecké budovy nebylo již
znovu vybudováno. -Šp.)
Otvíráme vstupní dveře a ocitáme se ve sloupové síni. Různé druhy rostlin se
vinou ke zdem a harmonicky zastiňují vybrané stoly a židle. Tím vytvářejí
místečka klidu. Jen po málo schodech napříč se dostáváme ke druhým dveřím
a jsme opět venku. Stojíme na východní straně zámku a spatřujeme
jednoduchou noblesu stavby. Kamenné venkovní schody vedou ze dvou stran k
prvnímu poschodí střední stavby.
Z ochozu schodiště můžeme spatřit široké zámecké nádvoří, takovou
velkolepost nemůžeme našemu spoluputovateli nabídnout nikde na okrese.
Před pravoúhlým trávníkem se zvedají tisíce krásných rostlin v uměleckém
uspořádání. Je to mistrovské dílo vrchního zahradníka Rudolfa Födische
(RUDOLF FÖDISCH) a on může být hrdý na své dílo po léta utvářené a stále
bezchybné.
Při okružní procházce můžeme obdivovat skvostné fuchsie a sladce vonící
vanilkové stromy. Více jak 50 let jsou staré a je otázkou zda někde v Čechách
můžeme spatřit podobnou krásu. Stromy lískových ořechů olistěné od spodní
části po vrchol, nádherné ozdobné jedle a mnoho úponkatých a listnatých
rostlin zasluhuje naši pozornost.
Nyní si všimněme zámku, který je proveden v jednoduchém stylu s jistou
harmonií s okolím. Střední a jižní část stavby nesou známky italského
palácového stylu. Severní část je starší a obsahuje věžovitý výstupek, na
kterém je v době přítomnosti panstva vyvěšována vlajka.
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Vnitřek zámku prozrazuje celým svým provedením vybraný vkus. Mohutné
gobelíny nejkrásnějších provedení jsou zavěšeny na stěnách, vzácné lustry z
křišťálu visí ze stropů, obklopují nás řady obrazů předků, lesk a bohatství je
zde již po staletí domovem.
Cenná je zbrojnice, která obsahuje sbírky zbraní různých národů. Jsou zde
koule do praků a špičky šípů antických Řeků, vidíme římské meče, etruskou
helmu, bronzové zbraně Keltů, kamenné zbraně z mohylových hrobů v
Německu, cepy a hvězdice husitů, palcáty, kuše, luky a střelné zbraně všeho
druhu.Turecký štít se slovy z koránu, indický z buvolí kůže, africký ze žirafy,
tamtam a věci z daleké Číny. Mexika a Japonska, kopí a palcáty divokých
národů. To vše dává přehled o jednotlivých kulturních stupních v různých
časových obdobích. Je zde velmi pěkně provedené rytířské brnění z roku 1554,
stejně jako cvičná stěna, pět rytířských postav, umělecky vyřezávaná kuše
francouzského původu.Historii hraběcího rodu Černínů připomíná vycpaný
kůň, je to ten na kterém se roku 1618 zachránil Heřman Černín při svém
útěku z Prahy. Na zdi visí oblečení, které měl hrabě při útěku na sobě.
Také můžeme pozorovat kosti pravěkých zvířat (objevených v okolí
Petrohradu), prastaré urny a je zde mnoho dalších věcí, které uspokojí náš
zájem.
Bohatá je knihovna s více jak 5.000 svazky, cenná je sbírka obrazů, sbírka
písemností různých monarchů, zemských pánů, státníků a učenců. Zajímavá je
také sbírka mincí.Nyní směřují naše kroky ke skleníkům. Krásné palmy! Ve
zvláštní stavbě se mohou plně rozvíjet, vždyť některé jsou starší šedesáti let.
Vějířovité palmy, šroubovité i ságové soutěží mezi sebou o pomyslnou korunu
královny krásy. Jak jedinečné jsou jejich květy.
V blízkosti rostou stromové kapradiny, fíkovníky a banánovník. V druhém
skleníku jsou velká množství begonií a také dostatečné množství v každém
ročním období kvetoucích rostlin. Otevřeme dveře a proti nám se hrne vlhký
vzduch, ten pochází z 30 °C teplé vody prostorného bazénu. V něm roste
překrásná skupina lotosových rostlin a ostatních vodních rostlin flóry Afriky.
Krátký čas stačí k tomu, abychom pocítili vlhko.
Nyní jsme připraveni k prohlídce bujného světa rostlin Jižní Ameriky. Velká
jezerní růže Viktoria královská (Victoria regia), která má domov v toku
Amazonky je zde na samostatném místě starostlivě opatrována. Nevíme, zda
vůbec roste někde v Čechách ve skleníku.
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Po několika schůdcích jsme vystoupili vzhůru a stojíme před velkou vodní
plochou nádrže s udržovanou teplotou vody. Na hladině vody je dosahována
teplota 35 °C. Zde v klidu leží obrovské listy rostliny, kruhovitého tvaru o
průměru 1,5 m. Horním směrem jsou okraje listů zvednuty, list je hladký,
horní strana listu má tmavě zelenou barvu. Spodní strana listu je rudá a má
mnoho výstupků příčně listem se silnými trny. Značná je schopnost listů nést
zátěž, unesou 25 – 30 kg. V blízkosti listů se objevují 1 x týdně 1 – 2 květní
poupata, rostoucí z kořenů. Stonky jsou silné a porostlé trny. Květ má průměr
40 cm, první den je bílý, druhý den jemně růžový a třetí den se barva mění na
violeť. Další dny se potopí do vody a na dno uloží mnoho plodů k dozrání.
Zde končí text uložený v archivu obecní kroniky.
Popisované skleníky a zbrojnice a velká část obrazů a gobelínů byly zničeny
při požáru zámku ve dnech 8. 5 a 9.5. 1915. V té době byl v části zámku
umístěn vojenský lazaret.

RNDr. Václav Špilar, kronikář
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Uskutečněné akce ……….
Halloweenské tvoření a lampionový průvod
V den, kdy se slaví, památka zesnulých jsme uspořádali Halloweenské tvoření.
Děti mohly přijít ve strašidelných kostýmech. S pomocí rodičů si vyráběly
strašidelného netopýra, ducha či úsměvnou dýni. V závěru odpoledního
tvoření soutěžily o nejvíc kreativní dýni. A jelikož každá byla originál, každý
zúčastněný dostal sladkou odměnu. Kolem půl páté jsme se vydali na
lampionový průvod, který vedl na kapli Všech svatých, kde Obec Petrohrad
uspořádávala komorní koncert. Zdolat cestu ke kapli bylo velmi náročné, ale
stálo to za to.
Za spolek VEEV, z.s. - Ivana Hečková
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Koncert na kapli Všech svatých v Petrohradě
V podvečer svátku zesnulých uspořádala Obec Petrohrad na kapli Všech
svatých v Petrohradě koncert, na kterém vystoupil sbor La Dolce Vita ze
Sokolova s pásmem písní různých žánrů. O netradiční začátek koncertu se
postaraly děti, které ke kapli dorazily s lampiónovým průvodem.
Pro přítomné bylo připraveno občerstvení. Pro zahřátí svařák, grog či čaj
a pro nabrání sil po výstupu ke kapli klobása či buřt, jako dezert byly
podávány moučníky upečené dobrovolníky z řad občanů.
Celý podvečer se nesl v duchu setkání se občanů nejen naší obce, ale i obcí
okolních a těšení se na nadcházející svátky vánoční. Nyní nezbývá než se těšit
na další setkání u kaple, které se uskuteční 01.01.2020, při novoročním
výšlapu.
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1.Spolkový ples v Petrohradě
Dne 9. 11. 2019 se konal v Petrohradě první Spolkový ples, na kterém se
v letošním roce podílela Obec Petrohrad, Dobrovolní hasiči Petrohrad,
spolek VEEV, z.s. a TJ Sokol Petrohrad. K tanci a poslechu hrála kapela 3 D
z Mostu a musíme potvrdit, že stála opravdu za to. Spolek VEEV, z. s.
v rámci plesu udělil ceny Dobrovolník roku 2019 za oddanou práci
vykonávající nezištně a s láskou. Tuto cenu získala Mgr. Marie Vránová,
Zdeněk Učík a Martin Zelenka st..
Jako půlnoční překvapení přijel své umění představit barman Míra,
který předvedl barmanskou a ohnivou shou. Nápoj, který během
představení připravil se vydražil za 800 Kč.
V závěru bychom určitě rádi poděkovali všem sponzorům, kteří zajistili
opravdu bohatou tombolu.
Věříme, že v příštím roce budeme moci uspořádat další ples a kdoví, třeba
se k nám přidají ostatní spolky a organizace v Petrohradě.
Za spolky PhDr. Eva Učíková
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Podzimní setkání se seniory
V pátek 15.11.2019 se uskutečnilo na sále pohostinství Na návsi již
tradiční podzimní setkání se seniory uspořádané Obcí Petrohrad. O kulturní
vystoupení se postaraly děti ze Základní školy a mateřské školy Petrohrad p.o.,
k vystoupení dětí není co dodat, všechny přítomné babičky a dědečkové
musely být po právu hrdi. Po vystoupení dětí, večer patřil jen seniorům, pro
které hrál pan Tříska a zpívala paní Kudláčková. Aby hlad a žízeň bylo i pro
ně připraveno občerstvení v podobě zákusku a chlebíčků k pití červené či bílé
víno a káva. Těšíme se na setkání příští rok.
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Co se chystá……
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Advent
Co je advent? Advent je období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba
radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba
rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla doba adventní zároveň dobou postu, kdy
byly zakázány zábavy, svatby a hodování. Tradičním symbolem adventu je
adventní věnec. se čtyřmi svíčkami, z nichž tři jsou fialové (modré) a jedna
růžová. Fialová (modrá) barva symbolizuje pokání, ztišení a čekání. Na první
adventní neděli zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. svíci proroků. Tato
svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista. Na
druhou adventní neděli zapalujeme druhou fialovou svíčku, tzv. betlémskou,
která reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky. Na třetí adventní
neděli zapalujeme růžovou svíci, tzv. pastýřskou, která vyjadřuje radost z
toho, že postní období je téměř u konce a adventní období získává
slavnostnější ráz. Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme poslední fialovou
svíčku, tzv. andělskou, která představuje mír a pokoj. Čtvrtá adventní neděle
může připadnout na Štědrý den.
Přejeme všem šťastné a pohodové prožití předvánočního času.

Půlnoční mše
Jako každý rok, tak i v tento proběhne v kapli sv.Vavřince v Petrohradě
půlnoční mše, tj. 24.12.2019. Bližší informace o čase konání budou uveřejněny
na internetových stránkách obce a na vývěskách v místních částech obce
v průběhu měsíce prosince 2019

Novoroční výšlap
Na Nový rok tj. 01.01.2020 se budou moci zájemci zúčastnit novoročního
výšlapu na kapli Všech svatých v Petrohradě. Bližší informace budou
uveřejněny na internetových stránkách obce a na vývěskách v místních
částech obce v průběhu měsíce prosince 2019.
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Obec Petrohrad

Usnesení
z 12.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 11.listopadu 2019

01/12/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu pana Radima Worzischka a paní
PhDr.Evu Učíkovou

02/12/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření bodu 5.ZŠ a MŠ
Petrohrad p.o. – Výroční zpráva o činnosti 2018/2019

03/12/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý výhled Obce Petrohrad pro rok 2021-2022 –
příloha č.3 zápisu

04/12/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet Obce Petrohrad pro rok 2020 , příjmy ve výši
9.803.980,-Kč, výdaje ve výši 13.634.060,22 Kč. Financování ve výši -780.000,- a
4.610.080,22, schodek rozpočtu bude kryt z výsledku hospodaření předchozích let –
příloha č. 4 zápisu

05/12/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje Závazné ukazatele pro Základní školu a mateřskou školu
Petrohrad p.o. pro rok 2020 – příloha č. 5 zápisu

06/12/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje Finanční plán pro rok 2021 – 2022 zřízené příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Petrohrad p.o. – příloha č. 6 zápisu

07/12/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet ZŠ a MŠ Petrohrad p.o. pro rok 2020 – příloha
č. 7 zápisu

08/12/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 2.964,-Kč
od WOMEN FOR WOMEN o.p.s. zřízenou příspěvkovou organizací Základní škola a
mateřská škola Petrohrad p.o.
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09/12/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu o činnosti Základní školy a mateřské
školy Petrohrad p.o. za období 2018/2019

10/12/2019

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky na pomoc obci
Bublava

11/12/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej užitkového automobilu Volkswagen Transportér
2,5 TDI 4x4 valník panu J.K. za cenu 45.000,-Kč, veškeré náklady související
s převodem hradí kupující.

12/12/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění služeb pro Českou
poštu s.p. číslo 98240700000-10774/2016

13/12/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2019, které je přílohou č. 8
zápisu

Radim Benda
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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