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

Milé čtenářky a milí čtenáři,
dnešní nedělní ráno je ve srovnání
s jinými poněkud neobvyklé a
zvláštní, protože v okamžiku, kdy při
ranním procitnutí pohlédneme na
hodiny, si uvědomujeme, že to, co
na
ciferníku
vidíme,
není
skutečnost, kterou prožíváme, ale
zcela jiná realita, do níž jsme se
dostali
úplně
jednoduchým
způsobem – posunutím ručiček o
jednu hodinu dopředu.
Náš organismus oznamuje, že je
sedm hodin ráno, ale změněný čas
nám říká, že je již o hodinu později.
Přestože víme, že hodina ztracená
tímto virtuálním způsobem se nám
pak znovu vrátí, máme podobný
pocit jako hrdina fantastického
filmu
cestující
časem
do
budoucnosti, který si neustále
představuje minulost, z níž přišel.
Také my se změnou času
posouváme ve své mysli hodinové
ručičky zpět a uvažujeme o tom, co
by bylo podle vesmírného času,
v jaké pozici bychom viděli slunce a
kde bychom se právě v souvislosti
s jeho postavením nacházeli – určitě
na jiném místě než v daném
okamžiku. Zní to neuvěřitelně
fantasticky, ale, ať chceme či ne,
skutečnost je taková.
Hodina, šedesát minut – to není tak
krátký okamžik, o který bychom
chtěli ve svém životě přijít. Můžeme
ji prožít různým způsobem - za
hodinu dojedeme do Prahy,
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přečteme si noviny, uděláme
jednoduchý nákup, připravíme
večeři, vypijeme v klidu kávu a
k tomu si přečteme pár kapitol
z knížky. Tento čas můžeme věnovat
svým dětem, když mají práci do
školy nebo když si chtějí hrát, svým
rodičům, s nimiž si popovídáme,
kamarádům a přátelům, u nichž se
zastavíme jen tak…
Tato hodina je dnes pro nás již
ztracená, to víme, ale protože mnozí
z nás půjdou spát poněkud později,
organismus to tak bude chtít, zítra
se budeme setkávat ospalí a
unavení, s kritickým tónem v hlase
si budeme vyměňovat zkušenosti
s prvním dnem letního času, ale pak
si mezi zíváním zvykneme, co jiného
máme dělat, a s příchodem podzimu
se budeme těšit na noc, která bude o
hodinu delší, a tím pro nás
příjemnější.
My vlastně tu ztracenou hodinu,
alespoň většina z nás, prospíme,
takže ani nepoznáme, jak nám byla
vrácena – prostě se ráno probudíme
a budeme vědět, že jsme zpátky
v minulosti. Nebo v přítomnosti?
Zdá se, že změna času je pro nás
mnohem
problematičtější
než
výměna zimních pneumatik za letní.
Možná existuje jediná pozitivní
výhoda – je totiž zadarmo.
Marie Vránová

KULTURNÍ UDÁLOST MĚSÍCE
Největší kulturní akcí tohoto měsíce a určitě celého roku byl
IV. OBECNÍ BÁL, který se konal v pátek 11. března Na
Návsi. Nádherně vyzdobený sál, na stole pozornost
pořadatelů v podobě lahví bílého a červeného vína, slaného
pečiva a pohlednic z Podbořanska, před osmou hodinou již
zcela obsazená místa, orchestr Iši Baráka dobře naladěn a
připraven bavit tancechtivé
dámy a pány. Nesmíme
zapomenout na bohatou tombolu, o kterou bývá vždy veliký
zájem. Hosté předem znají program, a proto jsou včas u
svých stolu. Nálada je krásná a opravdu slavnostní. Takový
bývá náš petrohradský bál.
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ROZHOVOR
Připravit a zorganizovat společenskou událost na dobré úrovni po všech
stránkách není snadná záležitost. Srovnáme-li letošní bál s předcházejícími,
opět můžeme konstatovat zvyšující se kvalitu prostředí i programu. Každým
rokem nás příjemně překvapí nějaká změna, která kulturnost akce posouvá
zákonitě o stupeň výš. S tím určitě souvisí důkladná a promyšlená příprava
plesu.
Pane místostarosto, byl to váš již čtvrtý obecní bál. Kdy obvykle
začínáte s přípravou akce?
Nejdříve se musí včas zajistit kapela, nejlépe rok předem, podle volného
termínu orchestru se upřesní termín plesu. Samotná příprava trvá asi dva
měsíce, kdy musíme nejdříve oslovit sponzory, kteří nám přispívají svými dary
do tomboly, a pak naplánovat další akce týkající se úklidu a výzdoby sálu.
Všimli jsme si, že se na sále objevilo pódium pro muzikanty. Proč jste se
takto rozhodli?
Pamětníci mé generace vědí, že pódium v čele sálu vždy bývalo. Před lety
bylo zničeno a je jasné, že při tanečních akcích kapele chybí. S tímto
nápadem vlastně původně přišli myslivci při poslední leči, kterou pořádali
letos v lednu – vyrobili malé jeviště, to však po akci odnesli. My jsme se
rozhodli zhotovit pódium větší, jež na sále zůstane natrvalo. STAMAT dodal
palety a pan Petr Kunc vše zhotovil.
Jak probíhal generální úklid?
Všechny práce probíhaly pod vedením paní Lady Tomanové, zapojili se
všichni zaměstnanci Obecního úřadu Petrohrad včetně paní Taušové a
Schnaubeltové. Musela se umýt okna, vyprat záclony, umýt podlaha a
nábytek. Potom se také vymalovaly záchody, kde se pověsila zrcadla a na
dámském WC dokonce záclona. Výzdoba sálu byla také dlouhodobější
záležitostí, protože je třeba ji promyslet, připravit materiál, sladit barevně, vše
upravit, naaranžovat, pověsit, nafouknout obrovské množství balónků a na nic
nezapomenout.
Víme, že předprodej vstupenek proběhl pouze v jediném dnu. Proč?
Vstupenky se podle plánu měly prodávat dva týdny, ale již během prvního
dne byly zcela vyprodány. Svědčí to o velkém zájmu nejen lidí z naší vesnice,
ale z celého okolí. Tato skutečnost nás těší, ale zároveň nám je líto, že mnozí
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se na ples nedostali, ale kapacita míst je daná a s tím nelze nic víc dělat.
Prodalo se 170 vstupenek, což je na tak malou obec úžasné číslo.
S orchestrem Iši Baráka po celý večer zpívala Petra Peterová, kterou
všichni známe z vystoupení a koncertů Petra Muka. Jak k tomu došlo?
Požádali jsme pana Baráka a slečnu Peterovou o toto vystoupení především
proto, že Petra pochází z naší obce, má zde babičku, dědu i další příbuzné,
její maminka zde žila a chodila do školy. Ona sama měla radost z tohoto
pozvání a myslím si, že určitě svými písničkami, úsměvem a výtečnou
náladou přispěla k dalšímu zlepšení úrovně našeho plesu.
Každý rok se mluví o tom, že tombola na našem bále je ve srovnání
s plesy v okolí velmi hodnotná a kvalitní. Letos jsme zaznamenali změnu
v ceně jednoho lístku. Proč se cena zvýšila na 20 Kč?
Důvodem je právě to, co je na naší tombole nejzajímavější – je velmi
hodnotná. Například Obec Petrohrad uvolnila do tomboly finanční částku
v hodnotě 20 tisíc Kč, Petrohradská společnost 5 tisíc Kč a pak velká řada
dalších sponzorů přispěla svými dary. Celkem bylo 108 cen, hlavní cenou se
stala pračka, ledničku se tentokrát nepodařilo získat.
Zaznamenali jsme změny i ve způsobu prodeje tomboly.
Protože o lístky do tomboly býval vždy veliký zájem, prodej byl zdlouhavý a
narušoval program. Tentokrát lístky prodávaly tři dvojice hned od půl deváté a
losování proběhlo ještě před půlnocí.

Při losování tomboly pomáhali panu místostarostovi Vránovi
Klára Zeidlerová a Lukáš Půta
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Účastníci plesu určitě byli při losování tomboly překvapeni mimořádnou
a zcela neplánovanou cenou. Co se přihodilo?
Na plese se jen tak náhodou zastavil můj dávný kamarád a spolužák ze školy,
který je rodákem z Černčic. Jde o pana Pavla Šilhánka z Kryr, jehož většina
lidí určitě zná. V závěru losování si vzal mikrofon, byl ve velmi dobré náladě,
a všem oznámil, že on přispěje teď hned do tomboly také svou cenou. Majitel
lístku, který bude nyní vylosován, získá od něho vybavení bytu v hodnotě 120
tisíc korun. A tak se také stalo.
A jak to všechno dopadlo? Splnil svůj slib?
Samozřejmě to bylo tak, jak řekl. Dotyčná rodina si má udělat projekt
kuchyňské linky a pan Šilhánek ji nechá zhotovit za slíbenou částku. Myslím
si, že takovou hlavní cenu mají na málokterém vesnickém bále.
Součástí programu bylo také již tradiční vystoupení kryrské Recesse.
Ano, dámy u nás zůstaly až do půlnoci. Předvedly dvě vystoupení,
s kankánem samozřejmě sklidily veliký úspěch.
Co byste řekl na závěr?
Jsme velmi rádi, že náš obecní bál se pravidelně stává příležitostí k setkání
všech generací lidí, kteří se přijdou kulturně pobavit, zatančit a poslechnout
pěknou muziku. Příští rok nás čeká jubilejní – pátý bál, takže se těšíme na
další společenské shledání.
Děkuji za rozhovor.

Co je na plese
důležité?
Dobré pití, výborná
nálada a nějaká výhra
v tombole…
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Z HISTORIE LETNÍHO ČASU
V praxi byl letní čas poprvé zaveden
za první světové války v roce 1916,
a to hned v řadě evropských zemí.
Jako první zřejmě letní čas zavedlo
Švédsko od 14. dubna 1916 do 30.
září téhož roku, ale v dalších letech v
něm už nepokračovalo. Dále pak v
Německu a v Rakousko-Uhersku,
jehož součástí tehdy byly i české
země, platil mezi 30. dubnem a 1.
říjnem 1916. Tento letní čas se v
obou říších uplatňoval až do roku
1918. Také Velká Británie si
upravila hodinky a letní čas zde ve
třetím válečném roce fungoval mezi
21. květnem a 1. říjnem 1916. Dne
19. března 1918 byla v USA
zákonem zavedena časová pásma
(tehdy již používaná na železnici), se
kterými bylo zavedeno i používání
letního času (počínaje 31. březnem)
po zbytek 1. světové války. Letní čas
platil v letech 1918 a 1919, byl však
natolik nepopulární (lidé tehdy
vstávali i chodili spát dříve), že tento
zákon byl poté zrušen.

Na přelomu roku 1946 (1. prosince
1946 – 23. února 1947) byl zaveden
také tzv. zimní čas, kdy byl čas
posunut o jednu hodinu dozadu –
tento opačný posun je zřejmě
světovým unikátem. Příslušné vládní
nařízení bylo vydáno 27. listopadu,
tedy čtyři dny před změnou.
Každoroční letní čas byl v
Československu zaveden v roce
1979. Po několika letech se ustálilo
pravidlo, podle kterého se letní čas
zaváděl poslední březnový víkend (v
noci ze soboty na neděli) a končil
poslední zářijový víkend. Od roku
1996 je letní čas o jeden měsíc delší
– trvá až do posledního víkendu v
říjnu, čímž je letní čas zaveden po
větší část roku než čas pásmový.
Tato změna byla provedena v celé
Evropské unii, takže se přizpůsobila
i Česká republika.

Letní čas byl znovu zaveden v
důsledku úsporných opatření za
druhé světové války. V českých
zemích (tehdy v Protektorátu Čechy
a Morava) fungoval nepřetržitě (!)
od 1. dubna 1940 až do 4. října 1942,
dále pak v letních měsících let 1943–
1949.
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CO SE PŘIPRAVUJE
Kulturní komise Obce Petrohrad
pořádá
SVÁTEK PETROHRADSKÝCH ČARODĚJNIC

Na všechny čarodějnice a čaroděje
kouzelnice a kouzelníky
ježibaby a ježidědky
se těšíme
v sobotu 30. dubna
na hřišti v Petrohradě od 14 do 16. 30 hodin
CO VÁS ČEKÁ?
cesta tajemným lesem podle mapy
úkoly a překážky
hledání tajemství Vlčího vrchu
oheň
zábava a občerstvení
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Kulturní komise Obce Petrohrad
zve
všechny dámy a pány zralého věku
na

MÁJOVÉ SETKÁNÍ SE SENIORY
ANEB
JAKO SE BAVÍ DŮCHODCI

Kde: na sále Na Návsi
Kdy: pátek 20. května od 18 hodin
Jak: společensky a s dobrou náladou
S kým: s paní starostkou a s panem místostarostou

PROGRAM
Kulturní vystoupení
Povídání o životě v naší obci při kávě či vínečku
Zábava s hudbou, tancem, písničkami
hraje a zpívá Iša Barák

vstup zdarma

doprava z Bílence, z Černčic a zpět bude zajištěna
PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS.
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PETICE
Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6
Praha – Karlovy Vary – Cheb

Dopravní dostupnost Karlovarska je jedna z nejhorších v České
republice. Karlovarský kraj nemá přímé železniční spojení s hlavním
městem a jako jeden z mála nemá ani dálniční propojení s metropolí.
Špatná dopravní dostupnost patří mezi hlavní příčiny hlubokého
hospodářského zaostávání regionu za ostatními kraji České
republiky.
Dostavba rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary –Cheb je
nezbytnou podmínkou pro budoucí rozvoj území kolem silnice R6.
Většina občanů si tento fakt dobře uvědomuje, a proto nesouhlasí
s nedávným rozhodnutím ministra dopravy o zastavení stavby silnice
R6. Tento návrh odsouvá Karlovarsko opět na dlouhá léta do pozice
příhraničního regionu, na okraj zájmu společnosti!
Proto my, níže podepsaní občané,
● chceme urychlenou dostavbu rychlostní silnice R6 v úseku Praha –
Karlovy Vary
● chceme okamžité pokračování dostavby rychlostní silnice R6 na již
zahájených úsecích
● chceme, aby v našem regionu Vláda ČR nedopustila prohlubování rozdílů
mezi vnitrozemím a pohraničím
Petiční výbor ve složení:
1. PhDr. Čáslava Pavel, Jiřího z Poděbrad 2017, 356 01 Sokolov
2. Ing. Horník Jan, 362 62 Boží Dar 178
3. Mgr. Nenutil Miroslav, Nádražní 554, 349 01 Stříbro
Osobou oprávněnou zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány
je člen petičního výboru Jan Horník.
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INFORMACE O PETIČNÍCH LISTINÁCH
Petiční listiny budou k dispozici od pondělka 4. 4. 2010
po dobu jednoho měsíce na níže uvedených místech:
● Obecní úřad Petrohrad
● obchod Koloniál JaroslavaVrány v Petrohradě
● obchod Josefa Halámka v Petrohradě
● obchod Borise Kőrőšiho v Petrohradě
● Psychiatrická léčebna Petrohrad
● u paní Venuše Huschinové v Bílenci
● Stavebniny Vrána Stamat Černčice
Petiční listinu může podepsat občan České republiky starší 18 let.
Může mít trvalé bydliště kdekoliv v České republice.

Z kroniky obce …
Při studiu archivních materiálů o historii naší obce jsem narazil i na
pověsti, které nebyly dosud v Lunárii publikovány. Chci čtenáře
postupně seznámit s některými z nich.
V tomto čísle uvádím pověst „O Petrovi, pánu na Petrohradě“, jak ji
na počátku minulého století zaznamenal a uveřejnil ve „Sborníku
podbořanském a žlutickém“ Karel Alois Polánek, vlastivědný
pracovník a učitel a zakladatel českého muzea v Žatci. Žatecké
muzeum dnes nese jeho jméno. Jedna z verzí této pověsti byla
publikována i v knize „Z historie obcí Petrohrad, Černčice, Bílenec“
vydané Obcí Petrohrad roku 2000. V textu je zachován tehdy platný
pravopis.
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O Petrovi, pánu na Petrohradě
Vysoko v lese u Petrohradu týčí se do výše zříceniny hradu.
Rytíř Petr vystavěl prý před dávnými časy ve svěží zeleni rozsáhlých
lesů tvrdý hrad. Odtud i jméno dnešní obce Petrohradu.
Ale smutno mu bylo v osamělosti jeho. Zatoužil po družce
života, jež by svým hovorem a smíchem zaplašila tíživé dusné ticho v
prázdných prostorách hradních. A srdce jeho zahořelo při náhodném
setkání k dceři mocného knížete plamennou milostí. Ale sňatku
bránila neústupnost pyšného otce, jenž dceru svou chtěl zasnoubit
s knížetem sobě rovným.
Rytíř Petr vida své plány zmařené o neústupnost knižetovu,
unesl v tmavé noci dceru jeho do hustých hvozdů petrohradských, kde
ji ukryl ve své tvrzi. Dlouhá léta uplynula v klidu a štěstí na tvrzi
petrohradské. Rytíř Petr se již těšil hřejivé lásce dvou svých synáčků.
Na nebi jejich štěstí vystoupily však tragické mraky. Rytíř Petr
vyhnal ze svého sídla zrádného služebníka. Služebník pak dovršil
svou zradu tím, že rovnou pospíšil k hradu starého knížete, jenž dosud
nevěděl, kam se jeho dcera poděla. Stokráte byl již proklel
opovážlivého rytíře, jenž jej oloupil o dceru. Proto s nelíčenou radostí
vyslechl zrádného služebníka, nabízejícího se mu za vůdce do
petrohradských lesů. Shromaždiv houf věrných žoldnéřů, vydal se
kníže ihned na cestu k Petrohradu. Zapřísáhl se, že po osvobození své
dcery srovná sídlo se zemí. Rytíř Petr byl tak překvapen nenadálým
obležením, že na obranu ani nepomýšlel. Již již se chystaly knížecí
houfy k prvnímu útoku na tvrz, když se tu otevřela brána a manželka
Petrova se svými synáčky vyšla z tvrze. Prošla řadami bojovníků a
klesla před svým otcem na kolena. Dlouho vzdoroval uražený otec
prosbám dceřiným. Ale když i oba chlapečkové sepjali ručky a prosili
pro všechno na světě přísného dědečka za smilování, neodolal.
Se slzami v očích odpustil své dceři a prominul i rytíři Petrovi.
Slavnost smíru konána pak byla na zachráněné tvrzi.
RNDr. V. Špilar, kronikář
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Znečištěné kontejnery na tříděný odpad
Obec Petrohrad obdržela tento dopis, který příliš nesvědčí
o kulturnosti některých obyvatel naší obce
Vážená paní starostko,
kontejnery ve Vaší obci (či ve spádových obcích) určené k separaci papíru,
PET a skla jsou stále znečištěny komunálním odpadem. Jelikož se jedná o
dlouhodobý problém, vybavili jsme naše osádky digitálním fotoaparátem,
aby mohli danou situaci zdokumentovat.
V kontejnerech na papír se stále nacházejí nečistoty – mastné a znečištěné papíry,
komunální odpad, celé prázdné krabice, které svým objemem zbytečně zaplňují
místo v kontejneru. V kontejnerech na PET se objevuje komunální odpad a PET
láhve nejsou sešlápnuté. Do kontejnerů na sklo hází občané komunální odpad,
PET láhve, nápojové kartony, sypou popel, znečištěné sklo (zavařeniny i s celým
obsahem).
Takto znehodnocené vytříděné složky již nelze dále předat k dotřídění a
recyklaci. Musíme s nimi nakládat jako s běžným komunálním odpadem, tedy
uložit je na skládku. Tyto případy se tak řeší při svozu směsného komunálního
odpadu, kdy dochází ke svozu znečištěné separace a TKO společně v jedné
svozové trase do jednoho popelářského vozu. Zde vznikají fámy o naší firmě,
která maří snahu všech, co třídí, když se vyseparované odpady stejně sesypou
dohromady do jednoho vozu a pak se odvezou na skládku. Z výše uvedeného je
tedy patrné, kdo způsobuje problémy při třídění a svozu tříděného odpadu – naši
lhostejní spoluobčané, kteří bohužel používají barevné kontejnery k odkládání
komunálního a jiného odpadu.
Tímto Vás žádáme o poučení občanů jak správně třídit, či o přesunutí nádob
do “bezpečnější“ části obce. Pokud se situace nezlepší, budeme nuceni Vám
tyto vývozy účtovat jako svoz komunálního odpadu.
ZEPTEJTE SE SVÝCH DĚTÍ, JAK SE TŘÍDÍ ODPAD A PROČ JE TO TAK
DŮLEŽITÉ. URČITĚ VÁM VŠE SROZUMITELNĚ VYSVĚTLÍ, ABY SE O NAŠÍ
OBCI NEMLUVILO JAKO O NEKULTURNÍ A NEMODERNÍ VESNICI
S OBYVATELI LHOSTEJNÝMI A NEPOŘÁDNÝMI.
MYSLÍTE SI, ŽE SKUTEČNĚ TAKOVÍ JSME?
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Usnesení
z 2. mimořádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 28.února 2011
01/02/2011M Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/02/2011M Zastupitelstvo obce vybralo do dalšího výběru uchazeče na zpracování
Územního plánu Petrohrad a to firmu United Architect Studio s.r.o.
Praha, pana Ing.Martin SAMOHRD Hradec Králové a paní
Ing.arch.Veroniku ERLEBACHOVOU, Rakovník. U těchto nabídek bude
provedeno právní a odborné posouzení. O zpracovateli bude rozhodnuto
na nejbližším zasedání.
03/02/2011M Zastupitelstvo obce neschvaluje výměnu pozemku v rámci Pozemkových
úprav v k.ú. Bílenec s paní Ing.Monikou Novákovou.
Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

Usnesení
z 5.řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 14. března 2011
01/05/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/05/2011 Zastupitelstvo obce uvolňuje k prodeji či pronájmu následující
parcely:k.ú.Petrohrad
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- stav.parc.č. 22 – zastavěná plocha (bez stavby) – výměra 401 m²
- stav.parc.č. 10/2 – zastavěná plocha – výměra 132 m²
- stav.parc.č. 227/8 – zastavěná plocha ( bez stavby) – výměra 19 m²
- stav.parc.č. 249 – zastavěná plocha ( bez stavby ) – výměta 8 m²
- parc.č. 889/19 – ostatní plocha – výměra 100 m²
- parc.č. 889/18 – ostatní plocha – výměra 69 m²
- parc.č. 889/17 – zahrada – výměra 23 m²
- parc.č. 903/1 – zahrada – výměra 1721 m²
- parc.č. 606/4 – orná půda – výměra 1124 m²
- parc.č. 795/9 – orná půda – výměra 569 m²
- parc.č. 833/94 – chmelnice – výměra 578 m²
- parc.č. 837/15 – orná půda – výměra 590 m²
k.ú.Černčice u Petrohradu
- stav.parc.č. 4/2 – zastavěná plocha – výměra 74 m²
- parc.č. 57 – orná půda – výměra 1062 m²
- parc.č. 47/6 – zahrada – výměra 177 m²
- parc.č. 414/2 – orná půda – výměra 2166 m²
k.ú. Bílenec
- stav.parc.č. 13/2 – zastavěná plocha – výměra 514 m²
03/05/2011 Zastupitelstvo obce neschvaluje odprodej části parcely č. 28/2 v k.ú.
Petrohrad pan Davidu Krhounkovi.
04/05/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely č. 17 zahrada o výměře 777m²
v k.ú. Bílenec panu Františku Týmlovi za cenu stanovenou znaleckým
posudkem zvýšenou o náklady na vypracování znaleckého posudku..
05/05/2011 Zastupitelstvo obce určuje jako zhotovitele Územního plánu Obce Petrohrad
firmu United Architect Studio s.r.o., Praha, IČO: 25734695 a souhlasí
s podpisem smlouvy po odborné konzultaci s právníkem.
06/05/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu o činnosti orgánů Obce
Petrohrad dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím za rok 2010.
07/05/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje přistoupení Obce Petrohrad v rámci Svazku
obcí Podbořansko do MAS VLADAŘ.
Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v březnu 2011
Bočková Jaroslava - Petrohrad
Jechová Věra - Petrohrad
Wágner Rostislav - Petrohrad
Macek František - Petrohrad
Ptáková Drahoslava - Petrohrad
Exner Jiří - Petrohrad
Jurča František - Černčice
MUDr.Zdeňka Sosnová - Petrohrad
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