č. 10 / 2009

Měsíčník pro občany Petrohradu, Černčic a Bílence
VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 2,- Kč

Milé čtenářky a milí čtenáři,
zima nás překvapila svým
předčasným nástupem a já mám
pocit, že každé roční období
začíná podobným způsobem.
Jsme zaskočeni příliš brzkým
jarem nebo létem, neboť
čekáme, že všechno bude tak,
jak je to psáno v kalendáři nebo
jiných dokumentech, ale protože
je to obvykle jinak, média mají o
čem psát a debatovat, zjišťovat
připravenost na neobvyklé jevy
a vliv těchto situací na osobnost
jedince. Normální člověk si
vezme
teplejší
kabát
a
skutečnosti, které v žádném
případě ovlivnit nemůže, vůbec
neřeší. Proč taky?Každý má
většinou svých starostí dost, a
proto bychom velké věci měli
obvykle sledovat z větší dálky,
abychom je vůbec mohli vidět.
Chceme-li se přiblížit, vidíme
jen části a nejsme schopni
vnímat celek. Těch velkých věcí
je kolem nás až příliš hodně,
upozorňují na sebe svou
nápadností, mohutností, a tak
naznačují svou důležitost a
nenahraditelnost. Svět je tak
vnímá a hodnotí a někdy máme
pocit, že se v jejich stínu ztrácejí
ty věci malé, jednoduché, prosté
a nenápadné, které však pro
svou nepatrnost mohou být
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lehce dosažitelné a snadno
ovlivnitelné. Všímejme si více
právě těchto maličkostí, jsou tak
blízko, mnohem blíž, než si
myslíme. Máme je denně kolem
sebe, a snad proto se stává, že
je ani nevnímáme.
Každodenní
cesta
z práce
nemusí být vždy stejná. Nový
plot kolem zahrady paní
Deverové, pirátská vlajka na
stožáru u domu Pospíšilových,
nově opravený můstek přes
potok směrem k Wirthovým,
stále rozkvetlá zahrádka paní
Andršové nejen u domu, ale také
podél cesty, štěbetající exotické
ptactvo ve voliéře u paní
Benešové, bohaté muškáty visící
z oken domu Tomanových a
nádherně
zelená
petrželka
prorůstající
asfaltem
ze
zahrádky u souseda Saši Čadka
– to jsou ty malé maličkosti, u
kterých se mohu zastavit a
pomyslet si, že právě tyto
okamžiky více než cokoli jiného
jsou
pro
nás
skutečně
nenahraditelné,
důležité
a
podstatné, protože jsou součástí
našeho
obyčejného
života.
Věřím, že takových drobností je
kolem nás stále dost a že je
určitě vidíme……
Marie Vránová

Místní hasiči děkují Obci Petrohrad za zakoupení cisterny CAS 16
RTHP od obce Hájek. Jsme rádi, že díky této výhodné koupi jsme
nyní plně funkční a mnohem více akceschopní. S tímto vybavením
máme větší šance při zdolávání požáru, při záchraně majetku,
likvidaci škod a při akcích souvisejících se živelnými pohromami.
Členové Sboru dobrovolných hasičů Petrohrad
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ROZHOVORY
Pavlínu Paradičovou, rozenou Kulíškovou, můžeme vidět téměř na každé
petrohradské akci. Většinou doprovází své sestry, paní Půtovou a
Benešovou, a vždycky se dobře baví. V létě přišla za námi s nápadem
uspořádat country zábavu na sále.
Proč právě tento nápad?
Znám plno různých lidí, kteří hrají tuhle muziku, a tak jsem si myslela, že by
se to mohlo v Petrohradě zkusit.
Máte nějakou konkrétní představu o podobě takové zábavy?
To je přece naprosto jasné. Lidi by přišli ve stylovém oblečení, džíny, košile,
klobouky, a bude se řádit. Kapelu zajistím, k večeři jim uvařím guláš. Třeba se
to povede a přijde dost lidí. Byla bych ráda. Jo, a taky by tam mohlo být
karaoke, mám známé kluky, kteří by s tím mohli přijet.
O dva měsíce později se s Pavlínou setkávám těsně před osmou hodinou
večer na sále v Petrohradě. Kapela NASAH dokončuje poslední úpravy
aparatury a Pavlína trochu nejistě sleduje pomalu se zaplňující místnost.
Zdá se, že nejste příliš klidná.
To tedy nejsem, protože tu zatím není moc lidí, ale ještě je čas. Ještě není
osm hodin.
Myslím si, že lidi přijdou, nemějte obavy.
Muzikanti nejsou prý moc zvyklí hrát ve větším prostoru, snad se budou všem
líbit.
Zatím se nám líbí – pět urostlých chlapů, ale potom bude záležet na tom,
jak budou hrát.
To je dobré, to jim musím říct. Ale vám taky něco řeknu. V Petrohradě jsem
byla na zábavě naposledy před dvaceti lety. Pamatuji si tady pódium a před
ním takový březový plůtek. Muzikanti byli na to připraveni a pódium nikde.
Byla jsem z toho dost překvapená.
Slíbené karaoke bude?
Určitě bude, přes půlnoc uděláme delší přestávku a lidi si to můžou zkusit.
Všechno jste zařídila, jak jste slíbila, asi vás to baví.
Ráda něco zařizuji a organizuji a už jsme se s Borisem domlouvali, že
bychom mohli udělat mikulášskou zábavu pro děti. Čerta a Mikuláše už mám.
To je výborný nápad a zatím děkuji za rozhovor.
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Co je karaoke?
Karaoke je forma zábavy, při níž amatérský zpěvák zpívá spolu s nahrávkou
hudby (nebo hudebním videem), přičemž tato nahrávka (většinou populární
hudby) je zbavena vokálů (hlasu), a zpěvák zpívá dle slov, která jsou průběžně
zobrazovaná na obrazovce. V zemi svého vzniku - Japonsku - je karaoke stále
nesmírně populární. Nachází se zde mnoho specializovaných karaoke barů,
kde si může ve zvláštních karaoke boxech každý návštěvník zazpívat sám nebo
před svými přáteli svojí oblíbenou písničku. Existují také karaoke video-hry,
které umožňují hráčům zpívat v pohodlí svého domova.
O tom, kdo vymyslel karaoke v tom
smyslu, v jakém ho známe dnes, se
stále vedou spory. Karaoke zřejmě
vynalezl
japonský
hudebník
jménem Daisuke Inoue v Kobe v
Japonsku v roce 1971. Poté, co se
tato (nejen) společenská zábava stala
populární v Japonsku, rozšířilo se
karaoke v 80. letech po východní a
jihovýchodní Asii a následně i po
celém světě. Vše začalo tím, že byl
Daisuke Inoue stálými hosty
podniku, kde hrál, často žádán o
záznam svého vystoupení (Inou byl
především bubeník), aby si na jeho
doprovod mohli hosté zpívat, i když
budou např. na dovolené. Inoue se
chopil
příležitosti
a
sestrojil
magnetofon, který danou skladbu za
100 jenů přehrál. Časem se tyto
přístroje rozšířili do barů, restaurací
a hotelů a následně vznikly i
specializované karaoke bary, ve
kterých byly separátní karaoke
boxy.
V roce 2004 byla Inouemu udělena
Ig Nobelova cena ("odlehčená"
verze plnohodnotné Nobelovy ceny)
za mír právě za vynález karaoke,
neboť tím údajně přispěl ke
vzájemnému sbližování velkého
množství lidí. Inoue se ovšem nikdy

neobtěžoval tento svůj vynález
patentovat, čímž jednak ztratil
možnost
stát
se
jedním
z
nejbohatších mužů Japonska, a
jednak se tím vystavil mnoha
pozdějším patentovým sporům.
Zajímavosti
Finsko drží rekord největšího počtu
karaoke
zpěváků
zpívajících
najednou - 26. května 2006 zpívalo v
Helsinkách více než 80.000 lidí
píseň "Hard Rock Hallelujah" poté,
co skupina Lordi vyhrála Eurovision
Song Contest 2006. Rekord za
nejdelší non-stop karaoke drží
Čína - zpívalo se zde 456 hodin, dvě
minuty a pět sekund, tj. od 20.
února 2009 do 11. března 2009.
Zatímco v Japonsku představuje
karaoke bar dům plný menších,
vzájemně oddělených salonků jen
pro zpěváka(y) a jeho přátele, v
České republice (a v menší míře i
jinde v Evropě) zpívá zpěvák
veřejně před celým barem nebo
hospodou, což je možná jedna z
příčin poměrně nízké oblíbenosti
této zábavy u nás.
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První country candrbál v Petrohradě
S klidným svědomím můžeme
tuto akci nazvat jako první,
z čehož vyplývá, že určitě
budou následovat další. A proč
ne, když jsme se všichni úžasně
bavili ve zcela zaplněném sále,
kam kromě jiných milovníků
country zavítali plně ozbrojené
pistolnice
z Bílence,
jimž
konkurovalo především veškeré
příbuzenstvo šerifky Pavlíny
Paradičové a další jedinci
v kovbojských kloboucích.
Kapela NASAH hrála a zpívala
s minimálními
přestávkami,
většina z nás si s nimi ráda
zanotovala známé a oblíbené
písničky. Zvláštností této akce
bylo
karaoke
o
půlnoční
přestávce. Prvním zpěvákem,

který se s mikrofonem postavil
před publikum, byl Dušan
Merešš.
Nejenže
bravurně
zvládal práci s mikrofonem, ale
především své pěvecké umění
doplnil
vhodnými
tanečními
figurami. Mezi prvními se
k němu přidal Lukáš Půta a pak
si tento druh u nás neobvyklé
zábavy samozřejmě vyzkoušela
celá řada dalších zájemců.
Vyvrcholením bylo vystoupení
celého pěveckého sboru, který
písní od Olympicu ukončil
půlnoční přestávku.
Zábava pokračovala dál, a
protože se všichni skutečně
bavili až do samotného závěru,
určitě se zase brzy sejdeme na
druhém country candrbále.

Jak jsme zjistili,
Pozemkový fond ČR chystá rekonstrukci
domu čp. 15 v Petrohradě
(Bejvlovi, Hrnčiar). Akce má proběhnout
příští rok, v plánu je vybudování tří bytů
a přilehlého parkoviště.
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Malé maličkosti
aneb
co si ještě pamatujeme
Jak čůrá prezident
Vzhledem k tomu, že jsem se narodil v roce 1947, nevím, jak to bylo s Dr.
Edvardem Benešem, neboť v té době jsem do plen čůral já. Ani Klementa
Gottwalda si nepamatuji. Když umřel, bylo mi šest let. Zato si již pamatuji
Antonína Zápotockého.
Nad naším domem směrem k cihelně byly na hlavní silnici Praha - Karlovy
Vary (dnes tzv. stará silnice) do roku 1964 železniční závory. Když jel
prezident Antonín Zápotocký do Karlových Varů, závory byly zavřené.
Vozidla, se kterými prezident jel, byla dvě – osobní vozy Tatraplán a Tatra 8,
bez jakéhokoliv policejního doprovodu a blikajících světel. Prezident vystoupil
z auta a šel se v klidu vyčůrat k hrušce, která ještě donedávna stála nad
domem čp. 178 (dnes Benda, Foldová). Po dokončení se bavil s námi dětmi a
pak se vydal sám na blok u trati, kde potom rozmlouval se železničářem
panem Dáňou do té doby, než vlak projel a pan Dáňa zvedl závory. Prezident
pak nasedl do vozu a auta odjela.
Když byl prezidentem Antonín Novotný, nastala stejná situace jen s tím
rozdílem, že vozy (opět dva) byly Tatry 603 a prezident seděl zachmuřeně
v autě, na nikoho se neusmál, natož aby s někým promluvil. K tomu ještě
malý dodatek. Když byl prezidentem Dr. Gustáv Husák, tak jel přes
Podbořany do vojenského prostoru. To již jela kolona vozů, nad nimi vrtulník.
Z ulic, kterými kolona projížděla, policie odstranila všechny popelnice.
Samozřejmě se nemohlo stát, že by došlo k zastavení u závor, neboť
zastaven byl v tomto případě na půl dne provoz na železnici.
Petr Čapek
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CO SE PŘIPRAVUJE

Mikulášská diskotéka pro děti
5. prosince
sál restaurace Na Návsi

Adventní zájezd pro děti a rodiče

Kulturní komise Obce Petrohrad pořádá dne 19. prosince 2009
Adventní zájezd pro děti a rodiče na lední revue
„Kouzelné cestování Mickeyho a Minnie“
Závazné přihlášky na OÚ Petrohrad
přijímá paní Lada Tomanová
Cena vstupného 300,-Kč/osoba
Pojeďte s námi prožít netradiční den v předvánočním čase
(podrobnější informace, týkající se odjezdu, se dočtete v příštím čísle)
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Miroslava Tuhá Dis.
(fyzioterapeutka)
Černčice 61
nabízí

masáže, relaxační a rekondiční služby
do domu
Můžete zatelefonovat, objednat se, ale zůstat doma.

Částečná masáž (krční, bederní páteř)……….100 Kč
Celková masáž zad……………………............. 200 Kč
kontakt: 775 717 414
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Jak se křtí auto
V sobotu 24. října v poledne se všichni členové Sboru dobrovolných hasičů
Petrohrad sešli v požární zbrojnici, aby se společně připravili na příjezd dlouho
očekávané hasičské cisterny, zakoupené v obci Hájek u Ostrova nad Ohří.
Slavnostní akce se také zúčastnil místostarosta obce, kterému se mezi hasiči
z mnoha nejrůznějších důvodů velmi líbilo.

Jak to vypadalo ve zbrojnici před příjezdem cisterny?
Určitě velmi slavnostně. Všichni byli v uniformách, byla cítit vůně
dobrého guláše a nálada skutečně odpovídala vážnosti situace.
Jak vypadal ten pravý okamžik, kvůli kterému se všichni sešli?
Jakmile auto, které řídil Pavel Folda, přijíždělo ke zbrojnici,
samozřejmě jsme slyšeli jeho sirénu. Když starosta SDH, Josef
Scheiner mladší, provedl křest lahví šampaňského, byla na všech
přítomných vidět upřímná radost především z toho, že auto je
v dobrém stavu. Hned nato se objevily návrhy, co a jak vylepšit.
Například?
Jak se upraví nápis, jakým jménem se bude autu říkat.
Byly nějaké problémy?
Jeden problém se řešil již na zastupitelstvu, zdali se cisterna vejde do
garáže a co se s tím bude muset udělat. Šikovní hasiči a zruční
řemeslníci tuto otázku vyřešili hned na místě, provedli nějaké úpravy
a auto může parkovat v garáži vedle staré Avie.
Slavnost ve zbrojnici určitě pokračovala dál.
Myslím si, že až do rána. Ještě chci dodat, že akce je natočena na
videokameře a že při nejvhodnější příležitosti bude předvedena všem
zájemcům.
Bývalý starosta petrohradských
hasičů Petr Kunc předává svým
kolegům láhev whisky, kterou měl
uschovanou
pro
mimořádně
zvláštní příležitost již od roku
2002, kdy likvidovali požár
vepřína v Mukodělích. Láhev
dostali jako poděkování od pana
Čapka. Od té doby čekala na tu
svou pravou chvíli, která nastala
právě nyní v souvislosti s koupí
hasičské cisterny. Na zdraví …..

Výroční zpráva o činnosti
Základní školy a mateřské školy Petrohrad
za školní rok 2008/2009
Základní škola a mateřská škola
Petrohrad
zajišťuje
předškolní
vzdělávání, základní vzdělávání,
činnost školní družiny a činnost
školní jídelny. Škola byla založena v
roce
1908
jako
jednotřídní,
slavnostně otevřena byla v roce
1909. Po generální opravě se opět
otevřela 1. září 1978, současně byla
zřízena i školní družina a školní
jídelna. V srpnu 1993 se do budovy
základní
školy
přestěhovala
mateřská škola. Ke sloučení základní
školy a mateřské školy došlo 1. 9.
1993.
Spolupodílením se
na
společných akcích se základní
školou ( divadla, koncerty, výlety )
dochází k přirozenému propojení
MŠ se ŠD, ZŠ a ŠJ. Nevybíráme
poplatek za pobyt v mateřské škole.
V základní škole se vzdělávají žáci
1. – 4. ročníku. Zabezpečuje i
výchovu
žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.K 30.9.2008
bylo přihlášeno 17 žáků, školní rok
ukončilo 16 žáků. Škola pracovala
podle
vzdělávacího
programu
Základní škola, č.j. 16 847/96-2.
Žáci 1. a 2.ročníku pracovali podle
Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání „Tady jsem
doma“. Číst se učili metodou
splývavého čtení. Zápis dětí do 1.
ročníku pro školní rok 2009-2010
proběhl 3. února 2009. Bylo přijato 7
dětí.

Mateřská škola uplatňuje vzdělávací
model založený na prožitkovém a
kooperačním
učení.
Podporuje
dětskou
zvídavost,
potřebu
objevovat a individuální rozvojové
možnosti dětí. Pracovala podle
vlastního vzdělávacího programu
Poznáváme
stromy
s panem
Veveřákem. Projekt byl rozpracován
do čtyř dílčích tematických okruhů,
dle ročních období. Všechny úkoly a
činnosti týkající se přírody se
prolínaly s ostatními výchovnými
oblastmi. Základem všech činností
bylo získávání nových informací jak
pozorováním přírody, tak prožitkem
samotným. Prostřednictvím prožitku
děti získaly přehled o ekosystému les
a uvědomily si svět přírody kolem
sebe. S úkoly a činnostmi
jednotlivých témat byli rodiče
seznamováni
prostřednictvím
nástěnek v šatně dětí.
Mateřská škola má jednu třídu pro
věkově smíšenou skupinu dětí. K 30.
9. 2008 bylo zapsáno 18 dětí. Provoz
školy byl od 6,30 do 15,45 hodin.
Hlavním posláním školní družiny je
zabezpečení
zájmové
činnosti,
odpočinku a rekreace dětí. Má jedno
oddělení. V provozu byla od 6,30 –
7,45 hod a od 11,45 – 15,45 hodin.
K 30. 9. 2008 bylo zapsáno 17 dětí,
školní rok ukončilo 16 dětí. Školní
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družina pracovala podle vlastního
vzdělávacího programu Odvážnému
štěstí přeje.
Školní jídelna nabízí přípravu a
výdej stravy pro děti MŠ, žáky ZŠ a
zaměstnance organizace. Připravuje
pestrou, chutnou, vyváženou a oku
lahodící stravu doplněnou ovocem,
zeleninou, dezerty. Dále připravuje
přesnídávky a svačiny pro děti
mateřské školy. Zajišťuje pitný
režim a prodej školního mléka a
rohlíčků.
Ve školním roce 2005/2006 byla na
základě voleb zřízena školská rada
v počtu 6 členů. Její členové se
scházejí 2x ročně. 30.10.2008
proběhly nové volby z důvodu
ukončení
volebního
období.
Předsedou byl zvolen RNDr. Václav
Špilar.
Pedagogický sbor školy tvoří ředitel,
2 učitelky ZŠ, 1 učitelka MŠ a 1
vychovatelka školní družiny. Ve
sboru
je
zastoupen
pedagog
s kvalifikací speciální pedagog.
Všichni pedagogičtí pracovníci se
zúčastňují
dalšího
vzdělávání
pedagogických pracovníků.
Nepedagogický sbor tvoří tři
provozní zaměstnanci a dva externí
správní zaměstnanci.
Škola je dobře vybavena učebnicemi
a učebními pomůckami, při výuce je
využíván výukový SW, žáci mají
k dispozici 5 počítačů, z toho 4
s připojením na internet. Do II.třídy
byl zakoupen nový nábytek, v obou
třídách základní školy byla položená
nová
podlahová
krytina.
Ve
spolupráci se zřizovatelem Obcí
Petrohrad byly pořízeny nové školní
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lavice výškově stavitelné a nově
vybavená školní zahrada – děti mají
k dispozici prolézací věž a šplhací
šestihran.
Škola se účastní mnoha kulturních
akcí – divadelní představení ve škole
i mimo ni, koncert, výstavky knih.
Sama organizuje akce jako jsou
besídky, oslavy Dne dětí, výstavky
dětských prací v prostorách školy,
výlety, pečení a zdobení perníčků,
čarodějnice. Účastní se různých
soutěží – výtvarných, ve sběru
druhotných
surovin.
Zajišťuje
plavecký výcvik pro žáky ZŠ a
předplavecký výcvik pro děti MŠ
v Plavecké škole Rakovník. Nadále
rozvíjíme již tradiční spolupráci
s Psychiatrickou léčebnou Petrohrad.
Ve spolupráci s kulturní komisí
Obce Petrohrad zrealizovala oslavy
100. výročí založení školy.
Kontroly:
Veřejnosprávní
kontrola
byla
vykonána ve dnech 24.4. –
25.4.2008 za období od 1.1.2007 do
31.3.2008.
Hospodaření školy
Škola čerpá finanční prostředky
z rozpočtu ministerstva školství,
mládeže
a
tělovýchovy
prostřednictvím Krajského úřadu
Ústeckého kraje a z rozpočtu
zřizovatele – Obce Petrohrad.
V roce 2008 činila celková výše
dotace 2.659.833,- Kč. Z toho ze
státního rozpočtu 1.944.490,- Kč a
z rozpočtu obce 715.343,- Kč. Škola

vytvořila hospodářský výsledek ve
výši 17.812,- Kč.
S podrobnou zprávou o činnosti ZŠ a

MŠ Petrohrad se můžete seznámit na
webových
stránkách
školy:
www.zspetrohrad.pcsa.cz.
Ivana Hůrková
ředitelka školy

Z kroniky obce …
V listopadu uplyne již 20 let od změny politického režimu v našem
státě a zároveň 20 let od zahájení akcí našich občanů za opětovné
osamostatnění obce. Podobně jako v minulém čísle Lunarie, má i tento
příspěvek osvěžit naši paměť a mladší generaci seznámit s tím, co se
tehdy událo.
Pro úplnost pohledu začneme
rokem 1980. V tomto roce se na
základě rozhodnutí vyšších
orgánů KSČ a státu o budování
tzv. střediskových obcí rozhodlo
i o vytvoření střediskové obce
Kryry, která měla spravovat
dosavadní
obce
Kryry,
Petrohrad (včetně Černčic a
Bílence), Stebno, Strojetice a
Běsno. V Petrohradě byl proti

této akci silný odpor, a to i ze
strany místní organizace KSČ.
Přes protesty občanů bylo
sjednocení obcí nařízeno a od 1.
1. 1981 se začalo s vytvářením
společných
orgánů.
Byly
postupně zrušeny místní národní
výbory a vytvořen střediskový
místní národní výbor v Kryrech.
Předsedkyní tohoto
střediskového MNV se stala M.
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Krátká z Kryr. Tajemníkem byl
jmenován Fr. Kuttelwascher,
dosavadní
tajemník
MNV
Petrohrad. V radě nového MNV
zastupovali občany naší obce
Josef
Grygar,
dosavadní
předseda MNV Petrohrad, Fr.
Kuttelwascher
a
Miroslav
Vrána. Rada MNV začala
pracovat 9. 3. 1981. Nově
vznikající střediskovou obec
měl řídit národní výbor s 57
poslanci – bývalou obec
Petrohrad mělo zastupovat 14
poslanců. Protože nově vzniklý
střediskový MNV nevzešel
z voleb, konaly se v červnu
1981 volby. Ve volbách bylo
zvoleno i 14 poslanců za
Petrohrad, Černčice a Bílenec.
Předsedou MNV byl zvolen
Miloslav
Knop
z Kryr,
místopředsedou Jiří Sailer ze
Stebna a tajemníkem Miroslav
Vrána z Černčic.
V bývalé obci Petrohrad byl
zřízen patnáctičlenný občanský
výbor, jehož předsedou se stal
Josef
Grygar
z Černčic,
místopředsedou Ladislav Krajc
a tajemníkem Václav Špilar
(oba z Petrohradu).
Některé akce za doby připojení
obce ke Kryrům:
- stržena budova bývalého
Nového mlýna (šrotovna)
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v Černčicích (1982)
- u nádraží bylo vybudováno
střežené pracoviště pro vězně
- vybudován státním statkem
závlahový systém, který měl
čerpat vodu z Finklova rybníka
- MNV Kryry předal budovu
školy v Petrohradě čp. 82
svazákům (místní organizaci
Socialistického svazu mládeže)
(1984)
- byla zbořena budova školy
v Petrohradě čp. 82 (1985-86)
- zahájena stavba přivaděče
vody ze žlutického vodovodu
(1987)
Během celé doby připojení ke
Kryrům pracovaly v obci pod
patronací občanského výboru
společenské
organizace
a
Osvětová beseda.
Hrálo se ochotnické divadlo,
pracovala
místní
lidová
knihovna, TJ Sokol pořádala
tradiční
fotbalové
turnaje.
Petrohrad si dokázal zachovat i
svůj Sbor pro občanské
záležitosti, který pořádal vítání
občánků a akce pro důchodce.
(Pokračování v dalších číslech
Lunarie)
Dr. Václav Špilar

Obec Petrohrad
Usnesení z 32. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 12. října 2009
01/32/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl
předložen starostou.

02/32/2009 Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu č. 08/09/OÚ
mezi Obcí Hájek a Obcí Petrohrad o prodeji vozidla Škoda
RTHP CAS 16 ( RZ 1K3 3877).
03/32/2009 Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí podmínek rozhodnutí
o poskytnutí dotace na zřízení pracoviště Czech POINT.
04/32/2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost LČR Žatec o pomoc
při zajištění zásobování domu čp.162 v Petrohradě pitnou
vodou. Obec Petrohrad zajistí maximální možnou součinnost
s vlastníkem nemovitosti při řešení problému.
05/32/2009 Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy č. 1/2009
o poskytnutí finančních prostředků na činnost oddílu kopané
Sokola Petrohrad – navýšení příspěvku pro rok 2009
o 20.000,-Kč.
Miroslav Vrána
Místostarosta Obce Petrohrad

Jan Ritter
starosta Obce Petrohrad
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v říjnu 2009
Frondlová Pavla - Petrohrad
Přibyl Oleg - Petrohrad
Fodor Ladislav - Petrohrad
Trhlíková Marie - Petrohrad
Jurčová Renata - Černčice
Soukup Karel - Černčice
Kail František - Bílenec
Andršová Erika - Černčice
Kováčová Irena - Petrohrad
Bařinková Libuše - Bílenec

__________________________________________________________

Opustili naše řady
Marie Šeinerová z Petrohradu
Věra Hahnová z Petrohradu
Helma Tkačíková z Petrohradu
__________________________________________________________
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