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SPECIÁL „COVID-19“

Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
ZDARMA PRO OBČANY OBCE PETROHRAD, ČERNČICE A BÍLENEC
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Vážení spoluobčané,
Otvíráte další pravidelné vydání měsíčníku Lunarie. Je stejné jako jindy a
přesto o mnoho jiné. Rozhodli jsme se, že březnové vydání dodáme zdarma
každé rodině v Petrohradě, Černčicích i Bílenci do poštovní schránky. Důvod
je jediný KORONAVIRUS 2019 nCoV zvaný COVID-19 .
Skrytý nepřítel, se kterým bojuje celý svět již několik měsíců. Rádi bychom
všem přiblížili čtivou formou to, co na nás valí sdělovací prostředky v našich
domácnostech již několik týdnů.
Chtěli bychom podat informace, kde hledat případnou pomoc. Informací
máme každý mnoho, mnohým se daří dodržovat nařízení vydaná vládou ČR i
doporučení, která závazná nejsou, a za to Vám patří veliký dík. Na druhé
straně mezi námi žijí občané, kterým stále ještě nedochází, že zákazy chození
na veřejnosti se zakrytým obličejem (nos a ústa), nebo posedávání v parku
s douškem lahodného chmelového moku je jasně zakázáno. Vstup na
sportoviště a dětská hřiště také.
V naší obci se proti tomu ukázaly vzácné příklady dobrých lidí, kteří chtějí
pomáhat. Všech takových nabídek si velice vážím. Moc bych si přála, aby
nákaza neublížila nikomu z našich obyvatel, abychom se mohli setkat na
některé společné akci, popovídat si, obejmout se a vše bylo jako dřív.
Proto je třeba, abychom všichni respektovali daná pravidla. Nevěřím, že se
Petrohradu, Černčicím a Bílenci vyhne onemocnění COVID-19, ale chci věřit,
že pokud vše budeme respektovat, budeme k sobě tolerantní a ohleduplní,
podaří se nám zvládnout těžkou dobu bez větších problémů.
Prosím všechny o spolupráci, pomoc potřebným a důsledné dodržování
ochranných prostředků .
Jitka Dondová, starostka
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Vyhlášení nouzového stavu
- co aktuálně platí
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti
České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS
CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12.
března 2020 na dobu 30 dnů.

Mimořádná opatření











Omezení volného pohybu
Opatření v oblasti cest do a ze zahraničí
Opatření na státních hranicích
Opatření v oblasti maloobchodu
Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí
Opatření v dopravě
Opatření v sociální oblasti
Opatření v oblasti zdravotnictví
Omezení v oblasti činnosti úřadů a samospráv
Opatření v oblasti zajišťování bezpečnosti a vězeňské služby

Pro nás to znamená například:
 Zákaz všech kulturních, společenských a sportovních akcí až do
odvolání
 Kaple Všech svatých nebude od 1.4.2020 otevírána-do odvolání
 Zákaz pohybu lidí, na veřejnosti lze pobývat pouze v počtu 2 osob,
vyjma rodin
 Nošení ochranných prostředků – mimo domov, jedná se o roušku –
ústenku, v obchodě je nutné používat i ochranné rukavice. Roušku
nemusí mít děti do 2let
 Vymezení úředních hodin pro veřejnost na úřadech – v naší obci je
vymezená pracovní doba uvedena dále
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Další informace o vývoji situace jsou uveřejněny na těchto internetových
odkazech:
Ústecký kraj:
https://www.kr-ustecky.cz/covid19.asp
Město Podbořany:
https://www.podborany.net
Obec Petrohrad:
https://www.petrohrad-obec.cz
Krajská hygienická stanice:
http://www.khsusti.cz/
Úřad vlády ČR:
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/
Pracovní vztahy – nároky – Okresní správa sociálního zabezpečení:
https://www.cssz.cz/
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Obec Petrohrad do odvolání změnila pracovní dobu
Pondělí 7.00-10.00 hod.
Středa 14.00-17.00 hod.
Pro neodkladné záležitosti je možno domluvit se mimo tyto hodiny telefonicky
na č. 724181157, příp. datovou poštou : Datová schránka: y5qa333, nebo emailem : obec.petrohrad@iol.cz

Pošta Partner Petrohrad od 17.3.2020 uzavřena
(do odvolání)
Připravujeme technické zabezpečení pošty v Petrohradě pro její brzké
otevření.

Veškeré zásilky možno vyzvednou na pobočce
České pošty s.p. Kryry (tel.954243981)
Otevřena do 9.00 hod pro osoby starší 65 let a osoby s průkazy ZTP/P
Po,St,Pá

08.00-10.30 a 13.30-16.00 hod

Út a Čt

08.00-10.30

a 12.30-16.00 hod
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Rozvoz obědů zaměstnanci Obce Petrohrad
Pokud si zajistíte obědy u Halámků, mohou vám být rozváženy pracovníky
obce.
Co mám dělat, pokud chci dovážet obědy od Halámků : Domluvte se
telefonicky v kantýně na telefonu : 415 219 048, nebo 731 565 908 a sdělte to i
na obecní úřad na telefon starostce p.Dondové tel.724181, nebo panu
J.Ptákovi na telefonu 723848034.

Dezinfekce obce
Vzhledem k výskytu onemocnění COVID 19, Obec Petrohrad přešla na systém
dezinfekce veřejných prostor – lavičky, zábradlí, vstupy na hřbitov,
autobusové zastávky, odpadkové koše.
Dezinfekce probíhá minimálně jedenkrát týdně a provádí jí zaměstnanci
obce. Neznamená to však, že veřejná prostranství jsou v této době místa pro
odpočinek – stále platí zákaz pohybu osob.
Žádáme občany obce, aby dodržovali nařízení a nepobývali před obchody či se
jinak neshromažďovali.
Buďme ohleduplní ke svému okolí a zůstaňme doma!

Hlášení místního rozhlasu Petrohrad
Významné změny budou vyhlašovány místním rozhlasem, přepis hlášení je
uváděn na internetových stránkách obce a v průběhu dubna 2020 dojte ke
zprovoznění informačních SMS, ke kterým se bude muset přihlásit na
stránkách obce.
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CO VĚDĚT O PROBÍHAJÍCÍ PANDEMII ?

Co to je KORONAVIRUS 2019 nCoV zvaný COVID-19 ?
Jedná se o akutní respirační onemocnění, které již postihuje celou planetu, proto jej
nazýváme pandemie.

Jak se projevuje ?
Příznaky jsou velmi podobné klasické chřipce, avšak s rychlým nástupem. Jsou to :





bolest svalů
únava
suchý dráždivý kašel
teploty nad 38°C

Jak se přenáší ?
Přenos je kapénkově, tedy je možnost přenosu infekcí pomocí vzduchu, při kašli a
kýchání, nebo delším kontaktem s infekční osobou

Jak je možné předcházet přenosu infekce ?
Dodržovat základní hygienicko epidemiologické opatření. Hlavně správně
desinfikovat ruce, nosit ochranu dýchacích cest a ochranu zraku.

Kde získávat informace o průběhu pandemie ?
Je dobré si vybrat 3 důvěryhodné zdroje a na ostatní nebrat zřetel. Vhodné je
sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví, vlády, státního zdravotního ústavu,
krajské hygienické stanice, nebo nejbližší infekční kliniky.

Co dělat v případě, že jsem byl v kontaktu s infekcí ?






zůstaň doma
izoluj se od ostatních osob
informuj lékaře
dodržuj základní hygienické návyky
používej osobní ochranné prostředky

Zdroje : WHO,MZČR, SZÚ
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Babičky, dědečkové !

Ze sdělovacích prostředků je vám jistě známo, že právě Vy byste měli na sebe dávat
velký pozor, o mnoho větší než kdy jindy. Vím, že je to pro Vás těžké, že jste družní,
že se rádi potkáváte se svými rodinami i přáteli. Prosím, omezte všechny kontakty
s veřejností. Nejlépe zůstaňte doma!!! Většina žijete v rodině společně s mladší
generací, s tou, která ráno opouští domov za účelem cesty do zaměstnání a večer se
vrací, ale pomáhá vám. Potřebu svých nákupů či vycházek za účelem obstarání léků
omezte. Pokud není možné, aby se o vaše záležitosti postarali členové rodiny,
neváhejte kontaktovat spřízněné duše. Sami se však veškerým kontaktům
s veřejností snažte vyhnout. Chraňte si tak své zdraví!

Potřebujete pomoci ?

– Přivézt nákup?

Dovézt léky ?

Něco jiného?

Nebojte si říci si o pomoc !
Můj mobilní telefon je dostupný stále – 724 181 157 - Jitka Dondová,
starostka
S možností přivézt nákup či léky se nabídla i paní Maternová z Petrohradu,
tel.721 087 637,
svou pomocnou ruku nabídla za společnost VEEV,z.s. fungující v naší obci
PhDr. Eva Učíková tel.721 853 992

NOSTE ROUŠKY !
Vládní nařízení ze dne 18.3.2020 dostalo všechny do zvláštní situace. Občanům
byla nařízena povinnost nosit mimo bydliště roušku-ústenku, nebo jinou ochranu
obličeje, která by zabránila přenosu kapénkové infekce. Nařízení bylo vydáno a tak
jsme se potýkali s problémem, kde roušku vzít, když nejsou nikde ke koupi. Každý
z nás řešil tuto potřebu jinak, každý po svém. Bylo až s podivem, jak každý občan
rychle vyhledal šátek, šálu či vysoký rolák, aby dodržel nařízení . Mnoho švadlenek
zasedlo k šicím strojům, aby oprášily jejich zašlou slávu a začaly šít roušky. Po třech
dnech vyhlásil místní rozhlas možnost pro ty, kteří si žádnou ochranu obličeje
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nepořídili, aby se přihlásili, že jim bude rouška postupně dovezena. V první vlně byly
rozvezeny roušky jednorázové a hned v průběhu víkendu začala distribuce těch
pratelných, látkových. Chtěla bych touto cestou pronést významné díky! Díky všem
ženám, které ani chvilku nezahálely, zasedly k šicím strojům a vytvořily stovky
látkových roušek. Ten víkend daroval a rozdal roušky naším spoluobčanům spolek
VEEV prostřednictvím paní učitelky Evy Učíkové a mnoho roušek jsem rozvážela
osobně. Ty byly šité rukama dobrovolnic paní Aleny Putové, Moniky Hornové, Zuzky
Dondové a několik desítek jsem šila i já. Dostala jsem i materiál na výrobu od paní
Květuše Škopkové,
Jany Kilikové, Evy Janoušové, Marie Dondové, Venuše
Huschinové, Evy Učíkové a možná ještě dalších, kterým také děkuji a zrovna jsem je
opomněla jmenovat. Jsou to dobré duše, které si všimly, že desítky roušek nemůže
člověk ušít z vlastního materiálu a tak darovaly, co mohly.
Zvláštní radost mi udělala děvčata Janoušova, která přinesla oblíbenou cíchu se
zvířátky. Mohlo tak vzniknout několik roušek pro děti, které na procházku určitě
půjdou raději se zvířátkem na nose.
Musím podotknout, že nikdo nemá povinnost roušky ve svém volném čase vytvářet,
trávit vlastní čas, mnohdy dávat svůj materiál a ještě je rozdávat. Pokud to děláme,
děláme to rády, chceme tím druhým pomoci. Možná, že se stane, že některá rouška
praní nevydrží, rozpáře se. Vemte prosím jehlu i niť vy doma a opravte ji. Textilní
rouška nepatří po prvním nošení do odpadu!
Požádala jsem v obchodech v Petrohradě i v Černčicích o pomoc s distribucí u těch,
komu ještě textilní rouška chybí. Pokud tedy bude někdo potřebovat, budou šité
roušky k dispozici v prodejnách, nebo u zaměstnanců obce. Pokud by nebyly,
zavolejte, doplníme. Zmiňované dámy stále darují svůj volný čas a budeme stále
doplňovat zásoby.
Chcete také pomoci? Možná najdete doma vyprané prostěradlo, povlečení či ubrus,
prádelní gumu či tkaloun který bychom k výrobě mohly použít. Rády vše přijmeme.
Přesto, že jsem napsala, že rozdávání ochranného materiálu není ničí povinnost,
chci informovat, že Obec Petrohrad ve spolupráci se Svazkem obcí Podbořansko
připravuje dodávku roušek s nano nástřikem stříbra, které budou následně
občanům doručeny do poštovních schránek. Pratelnost je cca 100x, poté je vrstva
porušena.
Jitka Dondová, starostka

Samotné vlastnictví roušky nestačí, roušku je třeba
nosit!
Stránka 9

Stránka
10

Doporučení pro nakládání s použitými
osobními ochrannými pomůckami
Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými
ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie.
Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených nakažených nemocí
COVID-19:
1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm,
zavažte. Následně jej vložte do dalšího plastového obalu a znovu zavažte.
2. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný
komunální odpad) standardním způsobem.
3. Pro nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době
nemění, včetně způsobu třídění odpadu.
Jak nakládat s rouškami v domácnostech v hygienou nařízené karanténě:
1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm,
zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba
dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný
komunální odpad) standardním způsobem.
4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste
neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.
Jak nakládat s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí
COVID-19:
V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým
odpadem stejně, jako je uvedeno v předchozím odstavci. A pokud možno se s žádostí
o pomoc s odnosem odpadu obrátí na rodinu, sousedy, dobrovolníky nebo přímo na
obec, aby se zamezilo pohybu nakažených osob ve veřejném prostoru.
Místně příslušný úřad by měl ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob
popř. místo, kam takový odpad ukládat, jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s
ohledem na minimalizaci rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i s
ohledem na ostatní občany. Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu a jeho
konečné odstranění by mělo vycházet z místních možností bezpečného odstraňování
odpadu.
Specifický postup (např. speciální svoz) pro odvoz takového odpadu stanoví obec po
dohodě s orgánem ochrany veřejného zdraví (hygienou).
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Nedílnou součástí naší vesnice je i zdravotnické zařízení-Psychiatrická
léčebna Petrohrad.
Psychiatrická léčebna Petrohrad postupuje dle nařízení ministerstva
zdravotnictví. Aktuální informace sděluje na svých webových stránkách
www.plpetrohrad.cz

Základní školy byly uzavřeny od 11.3.2020, MŠ v naší obci dočasně ukončila
provoz 17.3.2020. Co se ve škole děje nyní a zda probíhá výuka zdejších dětí
zodpověděla ředitelka ZŠ a MŠ Petrohrad paní Ivana Hůrková:
Nepříznivá situace v celém světě se nevyhnula ani naší škole, ZŠ a MŠ Petrohrad.
Také naše základní škola, byla ode dne 11.3.2020 uzavřena z rozhodnutí vlády,
mateřská škola o týden později z rozhodnutí zřizovatele – 17.3.2020. To ovšem
neznamená, že se brána školy uzavřela na pevno a nastal klid.
Paní učitelky si pro své žáčky připravily zásobu studijních materiálů (školní sešity,
učebnice, doplňkové materiály), které si děti odnesly již 10. března, a nebo jim je
dopravily domů následující den. Aby v tom nebyly děti samy, zpřístupnili jsme Třídní
stránky, kde probíhá výuka on line. Zřízení stránek nám umožnilo MAS Vladař,
vyvinul je pan Ryšavý. Každá třída má své stránky a každá třída si výuku
prostřednictvím těchto stránek organizuje sama. V I.třídě probíhá výuka podle
zkráceného rozvrhu, kde se žáci a paní učitelka každý den virtuálně scházejí v 10
hodin a společně se učí do 12 hodin. Mohou se tak setkávat, sdělovat své zkušenosti,
zjistit, jak kdo látku pochopil, kdo ještě potřebuje čas k vypracování zadaného
úkolu, získávají okamžitou zpětnou vazbu. Ve II.třídě mají žáci zadány úkoly na
dané období, vysvětlenou novou látku. Mohou si rozvrhnout, kdy budou pracovat,
kdy odpočívat. Na výběr mají také doplňkové materiály – sami si určí, který a kdy
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budou vypracovávat, který zůstane nevyplněn. Využít mohou i další kanály on line
vzdělávání, které jsou jim prostřednictvím Třídních stránek nabídnuty. Žáci se
scházejí v určenou hodinu k diskuzi se spolužáky, paní učitelkou a asistentkou
pedagoga.
V případě nejasností se mohou žáci i rodiče obou tříd obrátit na paní učitelky i
prostřednictvím telefonu, SMS, e-mailu, facebooku a dalších sociálních sítí. Žáci
také svoji domácí přípravu i svůj volný čas dokumentují prostřednictvím fotografií,
videí, které si mohou prohlédnout rovněž na Třídních stránkách ve fotogalerii,
některé i na facebooku.
Paní učitelky
myslí
také na
předškoláky.
Na stránkách
školy
(www.zsmspetrohrad.cz) mají pro inspiraci několik odkazů pro zabavení dětí.
Jak už jsem předeslala v úvodu, brána školy není neprodyšně uzavřena. Několik
z nás jsme tu denně a připravujeme se na znovuotevření školy – připravujeme
prostory tak, aby přivítaly děti v novém (mateřská škola, II.třída). Paní kuchařka
šije roušky. Ostatní pracují z domova – kontrolují materiály, vzdělávají se, připravují
pomůcky a nová témata pro práci s dětmi a žáky.
Všechny se už moc těšíme, až škola opět ožije dětskými hlasy a třeba i malým
zlobením.
Ivana Hůrková, řed. školy

Několik řádků k současné činnosti spolku VEEV,z.s. sdělila paní PhDr.Eva
Učíková:
Spolek VEEV, z.s. v době koronaviru
Jak jistě každý ví, náš spolek je primárně zaměřen na pořádání nejrůznějších
volnočasových aktivit, na pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.
V současné době však veškeré tyto činnosti byly zrušeny. Náš spolek však nelení a
zapojil se do zajišťování, šití a rozvozu tak potřebných roušek. Za spolek VEEV, z.s.
jsme zakoupili 200 látkových roušek, které jsme rozdali našim spoluobčanům.
Máme také zajištěné dobrovolnice Moniku Hornovou, Ivanu Hečkovou, Evu
Slavatovou a Lenku Bláhovou, které ve svém volném čase šijí roušky. Velkou pomoc
vnímáme také u pana Davida Koláře, který mi nabídl svou pomoc a svým leasrem
vystřihává střihy na roušky. Švadlenám to velmi usnadní práci. V minulém týdnu
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jsme zajistili především obchodníky, kteří pro naše občany zajišťují příjem potravin
a také poměrnou část obyvatel. Přes paní Ivetu Bendovou jsme také poskytli roušky
pro LDN v Podbořanech a v týdnu jsme odesílali balík paní Geblerové ( sestra Elišky
Mikové), která je zdravotní sestra v Thomayerově nemocnici. Touto cestou bych
opravdu ještě jednou chtěla velmi poděkovat těm, kteří se zapojili do šití a výroby.
Všem upřímně velice děkuji.
V současné době jsme také vyhlásili fotografickou soutěž s tématem: Jak trávím
čas s koronavirem. Chceme tím ostatní inspirovat, povzbudit a motivovat. Posílejte,
co děláte doma zajímavého, co vaříte, jak se připravujete na Velikonoce, jak se
s dětmi učíte atd. Vaše fotografie zasílejte na mail ucikovaeva@seznam.cz nebo
MMS na 721 853 992. Uzávěrka je 15. 4. 2020. Hrajeme o zajímavé ceny. Fotografie
budeme průběžně vkládat na naše webové stránky veev.webnode.cz
Za spolek VEEV,z.s. všem přeji především zdraví
Za spolek – PhDr. Eva Učíková

Rouška v dětském podání Terezky Janoušové
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Obec Petrohrad obdržela dopis jednatele společnosti Petrohradská,spol.s.r.o.
Ing.Petra Čapka. S jeho souhlasem ho dáváme čtenářům na vědomí :
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HEZKÉ
VELIKONOCE
!!!!!

Vážení přátelé!!!
Blíží se doba oslavy jara – Velikonoce. Předpokládáme, že současný
nouzový stav potrvá i v tuto dobu, proto Vás žádáme, aby jste i jindy
běžnou cestu za pomlázkou zrušili. Udělejte svým dětem radost a
připravte jim pomlázku doma. O své zážitky z domácí pomlázky se
můžete s ostatními podělit v příštím čísle Lunarie.
Přejeme Vám klidné svátky prožité se svou rodinou a hlavně mnoho
zdraví. Věříme, že stav není trvalý a těšíme se na společná setkávání, kde
si vše vynahradíme.

LUNARIA, měsíčník Obce Petrohrad
Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: MK ČR E 23528
Datum vydání: 03.04.2020
Redakce: Jitka Dondová, Lada Huschinová
Adresa:
Obec Petrohrad, Petrohrad 146, 439 85
Kontakty: tel./fax : 415 219 020 e-mail: obec.petrohrad@iol.cz

Stránka
16

