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Příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v 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 z naší školy ….
Malá technická univerzita
Malá technická univerzita je polytechnický program pro předškolní děti a
žáky 1. a 2.ročníku. Je realizován prostřednictvím projektu MAP, Místní akční
skupiny (MAS) Vladař. Cílem je co nejdříve a na základě přirozené hravosti a
poznání světa kolem sebe vzbudit zájem dětí i pedagogických pracovníků o
technické obory. Činnost bude zaměřena na vytváření vlastních staveb, ke
konstruktivnímu myšlení, s cílem naučit žáky číst v jednoduchých technických
výkresech. Nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „škola hrou“
budou u dětí a žáků rozvíjeny technické a logické dovednosti.
Dnešní setkání mělo podtitul Karlův most. Děti se v krátkosti seznámily s
osobností Karla IV. jako nejvýznamnějšího českého panovníka, historií
Karlova mostu, významu pilířů a oblouků, nutnosti vázání cihel a závěrem
společně postavily "Karlův most", po kterém se dalo opravdu přejít.
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Mikulášská besídka v Psychiatrické léčebně Petrohrad
Již dlouhodobě spolupracuje Základní škola a mateřská škola
Petrohrad s Psychiatrickou léčebnou Petrohrad. A tak se stalo tradicí, že jsme
byli opět pozváni na Mikulášskou besídku. Děti se moc těšily, i když některé
měly strach z čertů a asi věděly proč.
Ve čtvrtek 5. prosince jsme vyrazili linkovým autobusem do léčebny.
Několik dní před tím jsme pilně trénovali náš kulturní program, abychom
neudělali ostudu. Mikulášskou besídku zahájily dvě milé čertice, všechny nás
srdečně přivítaly a jako první uvedly loutkové představení Divadélka pod
kapličkou „Majda a čerti“.
Po shlédnutí pohádky už začalo naše kulturní pásmo. Nejprve
vystoupili žáci základní školy s několika známými i méně známými písničkami
s vánoční či čertí tematikou. Při písni „Čerti se ženili“ a „Peklo-čertoviny“ se
pěkně rozdováděli jak opravdoví čerti. Tanec na známou píseň „Despacito“
vyžadoval pekelné soustředění, rytmizaci a radost z pohybu, což účinkující
zvládli na jedničku. Anglická písnička „Little snowflake“ vyjádřená i pohyby
navodila již vánoční atmosféru, která pokračovala i při zpěvu písní „Jsou
svátky“, „Zítra stromek zazáří“ a „Už jsou tu Vánoce“.
Potom vystoupily děti z mateřské školy, které si připravily
dramatizaci „Vánoční příběh“. Ten začal dlouhou cestou Marie a Josefa do
Betléma, při které jim děti zpívaly písničku „Kudy, kudy, kudy cestička“.
Marie a Josef prosili o nocleh, který jim nabídli až v posledním domě, kde
přespali ve chlévě. Té noci se stalo něco, co nikdo nečekal, Marie s Josefem
držela v rukou miminko a ostatní děti zazpívaly „Narodil se Kristus Pán“.
Tuto radostnou zprávu o narození Ježíška sdělili všem pastýřům a všichni
společně zazpívali „Půjdem spolu do Betléma“ a „Jak si krásné neviňátko“.
Děti z mateřské školy zakončily své vystoupení vánoční koledou „Štědrej
večer nastal“.
A co by to bylo za Mikulášskou besídku bez Mikuláše, anděla a
čertů. Přišli mezi děti, poděkovali jim za krásné vystoupení a rozdali jim
balíčky s ovocem, pitíčkem a sladkostmi. Všechny dětské oči již zářily štěstím a
radostí a na strach z čertů už zapomněly.
Věra Sokolová
vychovatelka ŠD
Poznámka: Prohlédněte si 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. Dále bude obecní úřad
uzavřen dne 07.01.2020 z důvodu školení pracovnic obce. 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. V době uzavření bude možno nedoručené zásilky od
23.12.2019 vyzvednout na pobočce České pošty s.p. v Kryrech – tel.
954 243 981 v pracovní době.
Pracovní doba ČP Kryry
Pondělí + Středa + Pátek ……. 8,00h - 10,30h, 13,30h – 17,00h
Úterý + Čtvrtek …………………. 8,00h – 10,30h, 13,30h – 16,00h

Uzavření ordinace praktického lékaře
Ordinace praktického lékaře MUDr.Radima Šindeláře ve zdravotním
středisku Kryry bude v době od 23.12.2019 do 27.12.2019 uzavřena z důvodu
čerpání dovolené.

Uzavření ordinace dětského lékaře
Ordinace dětské lékařky MUDr.Haliny Špenikové ve zdravotním
středisku Kryry bude v době od 20.12.2019 do 03.01.2020 uzavřena. Lékařka
bude ordinovat pouze v ordinaci v Podbořanech v době od 7,00hod. do
10,00hod.
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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. Tento den můžete
k popelnicím umístit i elektroodpad.
Svoz komunálního odpadu z domácností společností Marius Pedersen
a.s. se uskuteční v řádném termínu tj. 01.01.2020.
Od ledna 2020 obec poskytuje další službu v třídění odpadů a to,
možnost likvidace olejů a tuků z kuchyní, které můžou být odevzdávány na
sběrných dvorech obce v uzavřených pet lahvích.
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Digitalizace - přechod na DVB – T2
V České republice odstartovala druhá vlna televizní digitalizace spojená s
přechodem na nový vysílací standard DVB-T2. Již 30. ledna 2020 vypne své
stávající vysílání ve starém standardu DVB-T vysílač Buková a Jedlová hora,
jehož signál přijímá většina domácností na Ústecku. A hned v další vlně, tedy
4. února 2020, se definitivně na nový standard DVB-T2 přeladí vysílač
Krašov a Vraní Vrch pro Plzeňsko, ve středu 12. února 2020 vysílač
Klínovec a Zelená hora na Karlovarsku a v nepolední řadě 26. února 2020
vysílač Ještěd pro Liberecko a vysílač Svatobor pro Sušicko, což se dotkne
řady obcí ve východních Čechách.
S jakýmikoli dotazy týkajícími se přechodu na DVB-T2 je možno se obrátit na
Divácké centrum na čísle 2 6113 6113 či na e-mail info@ceskatelevize.cz.
Podrobnosti jsou k dispozici také na webu digict.cz.
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Uskutečněné akce ……….
Rozsvícení vánočního stromečku v Petrohradě
Společnou akcí obce Petrohrad, Dobrovolných hasičů, TJ Sokola Petrohrad, ZŠ
a MŠ Petrohrad a spolku VEEV, z.s. i tak by se dalo nazvat letošní Rozsvícení
vánočního stromku v Petrohradě, které se uskutečnilo 1. 12. 2019. Každý ze
zmiňovaných spolků a organizací měl svou nepostradatelnou úlohu. Místní si
mohli pochutnat na výborném svařáku, chutném cukroví či vánočkách, nebo
klobásách. Kulturní program si připravila ZŠ a MŠ Petrohrad. Škoda jen, že se
nám stále nedaří zabezpečit ozvučení tak, aby vystoupení venku bylo dobře
slyšet. Přesto si troufáme říct, že pozdní odpoledne bylo příjemné, milé a
splnilo očekávání všech, kteří přišli.
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Vánoční tvoření pro děti, babičky a dědy
Dne 15. 12. 2019 jsme se již naladili na vánoční atmosféru a strávili pohodové
odpoledne při vyrábění vánočních dekorací. Prostory nám propůjčil pan ing.
Henlín v PL Petrohrad. Sice jsme se netěšili z hojné účasti, ale vysoká
nemocnost našich dětí se postarala o to, že nás bylo poskromnu. I tak se
odpolední tvoření vyvedlo. Každý účastník si nejen odnášel své výrobky, ale
také obdržel balíček za snahu a přízeň.
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Vyhlášení celoroční fotografické soutěže se spolkem VEEV, z.s.
Po celý rok se zájemci o fotografování mohli zúčastnit Fotografické soutěže,
kterou náš spolek VEEV, z.s. v lednu vyhlásil. Prvním tématem byly Budovy
v Petrohradě, druhým Lidé v pohybu, třetím Stromy v Petrohradě a posledním
Cesty.
Do finále byly vždy vybrány tři fotografie z kategorie Děti a Dospělí.
V letošním roce jsme obdrželi opravdu nádherné fotografie, které zachycují
krásu naší obce.
Dne 15.12.2019 jsme uspořádali slavnostní vyhodnocení vítězů. V kategorii
děti se na prvním místě umístil Michal Habr,
na druhém místě Agáta Tuhá
a třetí místo obsadila Rozálie Hečková.
Všichni tři dostali hodnotné ceny.
V kategorii Dospělí obsadil první místo Martin Habr,
druhé místo Miroslava Tuhá
a třetí místo obsadila Lenka Bláhová.
V roce 2020 budeme vyhlašovat opět tuto celoroční soutěž. Témata budou
korespondovat s tématy časopisu Za plotem.
Aktuálně vyhlašujeme téma Sousedé a sousedky.
Ještě jednou všem zúčastněným gratulujeme.
Za spolek VEEV, z.s. PhDr. Eva Učíková – předseda
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Obec Petrohrad

Usnesení
z 13.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 16.prosince 2019
01/13/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu pana Miroslava Vránu a paní Lenku
Bláhovou

02/13/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání včetně rozšíření bodu 6. Organizační
záležitosti

03/13/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s firmou Rohn Stavební firma s.r.o., IČO:
01544659 na akci „Odstranění zápachu v kanalizačním systému ČSOV II“ ve výši
1.398.848,57Kč

04/13/2019

Zastupitelstvo obce rozhodlo o rozdělení grantů z rozpočtu Obce Petrohrad pro rok 2020
následovně:
Schvaluje poskytnutí grantu a uzavření smlouvy o jeho poskytnutí:
 TJ Sokol Petrohrad – grant ve výši 55.000,-Kč na provoz organizace pro rok
2020
 Psychiatrická léčebna Petrohrad p.o. – grant ve výši 70.000,-Kč na pořádání
Zahradní slavnosti
 Sbor dobrovolných hasičů Petrohrad – grant ve výši 25.000,-Kč na činnost
organizace v roce 2020
 Základní škola a mateřská škola Petrohrad p.o. – grant ve výši 8.000,-Kč na
pořádání akce “Dýňobraní“
 Václav Zetek, Petrohrad – grant ve výši 10.000,-Kč na zajištění reprezentace
obce v psích spřeženích
 VEEV z.s. – grant ve výši 18.000,-Kč na pořádání akce “Puťák“
 VEEV z.s. – grant ve výši 100.000,-Kč na celoroční provoz organizace
Smlouva o poskytnutí grantu a jeho vyplacení bude spolku TJ Sokol Petrohrad
realizováno po ustanovení a doložení statutárního zástupce

05/13/2019

Zastupitelstvo obce požaduje zachování propojení stávající silnice III/2243 pro
automobilovou dopravu v rámci stavby dálnice D6
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06/13/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR do programu 117D8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku a schvaluje spolufinancování akce z rozpočtu Obce Petrohrad

07/13/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s firmou ANTEE s.r.o. na tvorbu
webových stránek Obce Petrohrad do výše 40.000,-Kč

08/13/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na akci: Pořízení nového
dopravního automobilu“ z Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého
kraje a závazek spolufinancování akce v minimální výši 10% z poskytnuté dotace akce.

09/13/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje ponechání odměn neuvolněných členů zastupitelstva,
předsedů výborů a místostarosty v původní výši beze změn od 1.1.2020

10/13/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2019, které je přílohou zápisu
č. 3

11/13/2019

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce provedením rozpočtového opatření za
měsíc prosinec 2019, toto opatření bude dáno na vědomí zastupitelstvu na nejbližším
zasedání

Radim Benda
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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