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VYDÁVÁ OBEC PETROHRAD
CENA 2,- Kč

Milé čtenářky a milí čtenáři,
všimli jste si, že devátý měsíc,
který nese nádherné jméno září,
je dobou nových začátků a
očekávání?
Děti začínají ve škole svůj nový
školní rok, v hlavách a v srdcích
ještě mají vzpomínky na již
skončené prázdniny, ale zároveň
vědí, že čas je neúprosný a je
třeba soustředit se na nové
povinnosti. Úroda na polích a
na chmelnicích je sklizena, pole
se nám představují v barvě
krásné země, která čeká na nové
osetí, aby koloběh přírody mohl
pokračovat. Začátky a konce se
neustále opakují, ale právě
v tom je záruka pokračování
života ne této planetě. Letošní
září však přišlo v letních šatech.
Myslím si, že to vůbec nikomu
nevadí, protože slunce a modrá
obloha vytvářející malebné
pozadí podzimní přírodě nás
těší a nabízí možnosti, jak
mnohem aktivněji trávit svůj
volný čas.
Začátek podzimu tentokrát
nesplnil naše očekávání, protože
vypadá jako léto, ale my si tajně
říkáme, co když je to počátek
nové doby, jiného střídání
ročních období – a my jsme

toho součástí, my to můžeme
sledovat, mít z toho radost a
očekávat něco úplně nového.
Sice často nevíme, co přesně by
to mělo být, ale ten pocit, který
v sobě máme, je nenahraditelný.
Ano, teď by mělo něco přijít,
říkáme si, změna, pohyb, nový
nápad, nový způsob života i
myšlení, jiný pocit, noví lidé…
Něco končí a něco začíná, ze
stromu padá první list, je
nádherně červený – ano, to je
konec léta a začátek podzimu,
víme, co má přijít, ale zároveň
si přejeme, aby to bylo jiné.
Záleží na tom, co přesně
čekáme. Jsme-li skromní a
realističtí, naše představy se
mohou splnit. Stačí pro to něco
udělat. Začít sám u sebe
naprostou
maličkostí
a
drobností, nezapomínat na své
nejbližší ve svém okolí, ale
zároveň se podívat i dál.
Náš svět nekončí za plotem
zahrady, na které nám je tak
dobře, protože máme svůj klid.
Někdy se musíme vydat i jinými
cestami, pokud očekáváme
nějakou změnu nebo jiný
začátek. Je dobré to zkusit…
Marie Vránová
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Všichni tento pohled známe – naše zelené zlato
z dálky na chmelnicích a pak zblízka jako šišky s nezaměnitelnou vůní…
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LOUČENÍ S LÉTEM
Na středeční odpoledne 14. září se děti ZŠ a MŠ Petrohrad moc těšily. Do
školy byli pozváni rodiče, prarodiče, sourozenci a další kamarádi a to při
příležitosti konání akce "LOUČENÍ S LÉTEM". Tato akce byla naplánována
od 15:30 do 17:00 hod, aby k nám do školy mohlo přijít co nejvíce rodičů a
blízkých, kteří pracují. Většina dětí a žáků vítala své hosty na školní zahradě
a po přesunu do školní družiny paní vychovatelka rozdávala lístečky do malé
tomboly. Nebyly to jen tak ledajaké lístky, každý vyhrával, jen bylo potřeba na
lístek pečlivě napsat své jméno a nějaký zajímavý zážitek z prázdnin.
Po vybrání vyplněných lístečků začaly děti, s pomocí dospělých obkreslovat
pejsky a boudičky z šablonek anebo připravovat pejskovi či pejskům louku
vodovými barvami. Když byla louka pestře vybarvená a pejsek či pejsci se pro
ní proháněli, tak děti dotvořily dílo lístečky z květů. Květ bodláku posloužil
jako pelíšek pro pejsky a ostatní lístečky zdobily krásné louky. Po tomto
pečlivém vyrábění děti svázaly s pomocí rodičů svou vlastní malou kytici
v kombinaci čerstvých i suchých květin. Děti si odnesly z akce nejen kytici,
ale také zážitky z vyrábění a malý dáreček, který si vybraly ze sluníčkového
stojanu a ustřihly si jej, neboť visely na provázku.
Na samém závěru přišla na řadu tombola a s ní i zážitky z prázdnin.
Přečtením všech lístků jsme se všichni podělili o své zážitky a děti si v této
tombole vybraly i něco dobrého na zoubek. Velkou radost nám udělalo, že se
všichni aktivně zapojili do vyrábění a obrázky nám vyzdobily celou družinu.
Děkujeme rodičům, prarodičům, sourozencům, kamarádům a i ostatním
blízkým, kteří si udělali toto zářijové odpoledne čas a přišli s dětmi prožít část
dne. Těšíme se na další zážitky při společných setkáních.
Lenka Dlouhá, vychovatelka ŠD
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KAM S DĚTMI NA VÝLET?
MUZEUM NA DEMARKAČNÍ LINII V ROKYCANECH
Největší nestátní vojenské muzeum v České republice
Muzeum je zaměřeno na vozidla a bojovou techniku, výzbroj a výstroj ČR
armády do roku 1938, ale také protihitlerovské koalice a německé branné moci v
posledních dnech II. světové války na demarkační linii. To vše je doplněné
výzbrojí a výstrojí ČSLA.
Muzeum najdete v areálu bývalých kasáren raketového pluku v
Rokycanech.
Otevírací doba: Od 1.5. do 31.10. otevřeno denně od 9 do 18 hodin.

DŮM POHÁDEK V PLZNI
Dům pohádek v Plzni naleznete nedaleko oblíbeného Dinoparku a plzeňské
ZOO. Uprostřed Lochotínského parku se nachází malá chaloupka, která pravda
není z perníku, ale zato obsahuje stálou expozici pohádkových postaviček z
nejoblíbenějších českých Večerníčků. A koho zde najdete? Například zde své
místo má Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka, hrdinové z lesa Řáholce –
Manka, Cipísek a Rumcajs. Nesmíme opomenout na Krtečka, v lavici sedí Mach
a Šebestová, Maxipes Fík a svůj kouzelný klobouk zde mají i Králíci z
klobouku.

POJĎTE ZA ZVÍŘÁTKY
Při návštěvě areálu S.O.S. Život pro koně v Mířkově u Horšovského Týna na
Vás čeká na zoostezce domácích zvířátek 12 koní různých plemen, černá ovečka
Amálka zachráněná z požáru, kamerunský kozlík Oskar, husy, kačenky,
slepičky různých druhů, křepelky atd. Dále u nás uvidíte krom pejsků a kočiček
také králíčka Toníčka, ježka Pepíčka a ježkovou Pepíčkovou a spousty dalších.
Po domluvě je možná vyjížďka na koních či v bryčce do okolní překrásné
přírody CHKO Sedmihoří. Můžete u nás strávit víkend či dovolenou a poznat
tak život na statku a v sepětí s přírodou a zvířaty. Můžete také navštívit naše
Muzeum venkovských řemesel, kde se vrátíte do doby našich prababiček a
pradědů žijících a pracujících na venkovských statcích, kdy se vše dělalo ručně a
spoléhalo se jen na koňskou sílu.
Otevírací doba: po-ne 9.00 - 18.00 (U VŠECH PŘÍSPĚVKŮ HLEDEJTE
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NA INTERNETU)
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ROZHOVOR
Všichni to místo známe odedávna. Kdysi areál Státního statku Lubenec, dnes
Petrohradská společnost. Projíždíme otevřenými vraty do dvora a pak
vcházím do jedné z kanceláří, kam mě vede pan Zdeněk Hausner, chmelař
této společnosti.
Pane Hausnere, celý váš pracovní život je spjatý s chmelem. Kdy to
všechno začalo?
V roce 1975 jsem nastoupil ke Státnímu statku v Lubenci a pak jsem přešel
do Petrohradské společnosti.
Dokázal byste říci, jaký je to vztah, když stále pracujete na stejném
místě?
To se dá velmi těžko popsat, protože člověk je na ta místa a na tuto práci
zvyklý a nemá potřebu o tom nějak zvlášť mluvit. Samozřejmě si cením toho,
že tu máme dobrý pracovní kolektiv a výbornou atmosféru. Mám radost, když
chmel začíná kvést a zároveň obavy z toho, jaké bude počasí a jaká bude
úroda.
Mění se styl práce kolem chmelu v souvislosti s moderní technikou?
Dříve muselo na chmelnicích pracovat mnohem více lidí, ale stále máme pro
práci výborné podmínky. To určitě souvisí i s tím, že jsme opravdu dobrá
parta.
V době našeho mládí se chmel česal ručně. Kolik věrtelů jste načesal?
Chodil jsem na brigádu jako student, nejdříve mi to šlo velmi pomalu, ale pak
jsem načesal i dvanáct věrtelů.
Máte rád pivo?
Nejvíce mi chutná Plzeň, Bernard a Kozel.
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Typický pohled do dlouhých řádků
chmelnice a pak už jen holé dráty
a nápadné sloupy na pozadí nebe.

V loňském roce jste dosáhli výjimečně vysokého výnosu, ale letos jde
přímo o historicky rekordní úspěch.
Ano, tak to skutečně je. Loňský výnos činil 18,5 q na hektar, letos byl
průměrný výnos 19,5 q. Určitě k tomu přispělo počasí – dostatek srážek,
správné noční teploty, menší vedra ve dne, ale na druhou stranu se až
desetkrát více objevovaly houbové choroby, takže se musely zvýšit dávky
vhodných postřiků.
Příliš velká úroda však přináší i určité potíže a problémy.
Největší problém byl se sušením chmele, proto se česání často muselo podle
potřeby zastavit, aby se sklizené množství stačilo usušit. Nové sušárny nemá
smysl stavět, protože každý rok se tak velká úroda nepodaří. S tím souvisí i
cena chmele, která samozřejmě v tomto případě klesá, a tak jste mohli někde
vidět chmelnice s neočesaným chmelem. To však není náš případ, protože
my odbyt máme zajištěný.
Nesklizenou chmelnici jsem viděla směrem ke Kryrům.
To je však jiná situace, protože je to nová chmelnice s ročním chmelem. Ten
se nechává záměrně stát delší dobu, aby se veškeré živiny vrátily zpátky
rostlině.
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Jaké plány máte do budoucna?
Chystáme postavit další chmelnici směrem ke Kryrům a rád bych, aby
výsledky naší práce a péče o chmel byly vždy opravdu kvalitní. A pak bych si
přál, aby se chmel prodával za dobrou cenu,. Aby práce, kterou děláme,
nebyla zbytečná.
V takovém případě můžeme Petrohradské společnosti blahopřát k tomu,
co se letos podařilo, a věřit, že práce kolem chmele vám bude stále
přinášet především radost, potěšení a úspěchy.
Marie Vránová
Děkuji za rozhovor.
Pro ty, kteří nevědí, co je věrtel
Věrtel je stará česká jednotka objemu užívaná pro sypké látky. Slovo pochází
z německého slova viertel (čili čtvrtina).
Současná jednotka donedávna používaná v českém chmelařství se nazývá český
věrtel a ta činí přesně 23,25 litru.

JABLEČNÝ DEN
V sobotu 1. října jsme se vydali na malý výlet do Krásného Dvora, kde se
poprvé konal Jablečný den. Nádvoří zámku bylo plné stánků, kde jste
mohli ochutnat záviny, štrúdly, řezy, koláče a další pochoutky vyrobené
z jablek, koupit si dárky zhotovené dětmi, seznámit se zajímavostmi
Krásnodvorska nebo si jen tak sednout a sledovat připravený program.
Protože byl nádherný slunečný den, všichni měli výbornou náladu včetně
dětí, pro které byly připraveny nejrůznější soutěže tematicky zaměřené.
Součástí programu byly samozřejmě prohlídky zámku, pro děti
s princeznou, která je upozorňovala na nejrůznější zajímavosti, kterých si
děti mohou všimnout a dobře pamatovat. Malí návštěvníci hledali
obrázky zvířat, ptáků, květin, odpovídali na otázky a za to dostávali od
princezny malou odměnu. Mohli si vybrat jablíčko nebo bonbón.
Hádejte, čemu většinou dávali přednost.
Jablečný den na zámku se nám velmi líbil a domů jsme se vraceli
v příjemné pohodě.
Marie Vránová
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Obec Petrohrad
pořádá

PODZIMNÍ SETKÁNÍ
SE SENIORY
aneb
ZPÍVÁME A TANČÍME
S CIMBÁLOVOU MUZIKOU
V PÁTEK 14. ŘÍJNA
OD 18 HODIN
NA SÁLE NA NÁVSI
DOPRAVA DOMŮ
ZAJIŠTĚNA
ZVEME VŠECHNY MILOVNÍKY
LIDOVÉ HUDBY, ZPÍVÁNÍ, TANCE
A DOBRÉ ZÁBAVY
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JAK TO VIDÍM JÁ?
Katka Černá

Podívám se z okna ven a vidím tu zářivou věc, co na nás „hází očka“
z oblohy. Ano, uhodli jste, je to sluníčko, které vystřídalo deště a černé mraky,
a proto bych vám chtěla věnovat tuto pohádku.
O sluníčku schovaném za mraky
Věřte či ne, ale před mnoha, mnoha lety zde bývalo Slunečné království
- zámek celý ze zlata, ale čeho si lidé vážili nejvíce, bylo, že z něj vyzařovalo
teplo a světlo, a proto mu lidé začali říkat – Sluníčko. Nikdy se zde nestalo,
aby pršelo nebo byly bouřky.
Král Slunečník měl dvě dcery, Slaměnku a Sluničku. Ta starší
Slaměnka měla na starost všechna pole a louky, Slunička, ta mladší, hlídala
lesy a všechny živé bytosti, aby se jim žilo dobře.
Jednoho dne přijel do království neznámý muž. Nikdo ho nikdy neviděl,
nikdo ho nepoznával. Přišel ke králi a povídá: „Přeji pěkný den, králi, říkají mi
Lokaj a přišel jsem se zeptat, jestli nehledáte zahradníka pro vaše krásně
žluté květiny.“ Král bez váhání Lokaje přijal, neboť zahradník byl už starý a na
celou zahradu nestačí.
Celé dny sedávala Slunička na lavičce v zahradě a pozorovala Lokaje,
jak se pěkně stará o jejich květiny. Když věděla, co jí do té zahrady táhne,
sedávala tam ještě raději než kdykoli předtím. Lokaj si toho všiml a k Sluničce
si přisedl. Ptal se jí, jak se má, jestli se jí líbí květiny. Slunička je milovala,
neboť je se zahradníkem sama sázela. Propovídali celé odpoledne.
Když se král Slunečník ukládal ke spánku, někdo hlasitě zabušil na
okenice. Vylekaný král šel otevřít, aby zjistil, který nezbeda se ho opovažuje
vyrušovat tak pozdě. Byl to ten, kterého se všichni báli. Ten, který si říkal
Bouřák – král bouří a deště. Přišel za králem, aby ho požádal o ruku jeho
dcery Sluničky. Král odmítl a Bouřák mu odpověděl: „Králi, přesně za měsíc
budeš litovat, že jsi mi svou dceru nedal. Budeš prosit na kolenou, ale nikdo ti
nepomůže.“ Král tu noc již neusnul, pořád se otáčel z jedné strany na druhou
a přemýšlel o tom, co se stane.
Uběhl měsíc od návštěvy zlého krále. Nikdo nic netušil, protože jen sám
Slunečník věděl, že tu byl zlý Bouřák. Z ničeho nic se zatáhlo, nebe bylo
černé, plné blesků, a foukal silný vítr. „Je to tady“, řekl si král Slunečník,
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„Bouřák se mi mstí!“ Než stačil všechno vysvětlit Slaměnce a Sluničce, vešel
do pokoje zlý Bouřák, vzal Sluničku pod plášť a uletěl.
Když přiletěli na Bouřákovo strašidelné sídlo, zavřel Sluničku do
sklepení. Ležela na studené zemi a brečela, že chce domů. Bouřák přišel za
ní a řekl: „Chtěl jsem si tě vzít po dobrém, ale tvůj otec odporoval, tak jsem tě
musel unést. Teď tu zůstaneš úplně sama.“
Ve slunečním království bylo černo, ani kousek zářivého světla, jen tma
a zima. Říká se tomu, že sluníčko je schované za mraky. Král nechal vypsat
odměnu pro toho, kdo jeho dceru vysvobodí. Jednou se u Sluničky, zavřené
ve sklepě, otevřely dveře a do naprosté tmy někdo vstoupil. Vzal ji za ruku,
ona ty ruce znala, jen si nemohla vzpomenout, čí jsou. Podle hlasu však
poznala, že je to zahradník Lokaj. Vyprávěl jí, že Bouřákovo sídlo zná,
protože u něho pracoval jako otrok. Utekl a stal se u nich zahradníkem. Nikdo
neví, kde Bouřák je, nikdo o něm neslyšel. Když oba vyšli z tmavého sklepa,
zjistili, že již není tma, ale že slunce opět září na obloze.
Dnes už vím, že si Lokaj vzal Sluničku za manželku, žijí spolu v někde
tam v nebi ve Slunečním království. Bouřák se zatím nevrátil, možná proto, že
tam, kde je láska, černé mraky nikomu škodit nemohou.
Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

Milé děti,

pokud umíte číst, pohádku od Katky si určitě
přečtete samy. Vy menší ze školky požádejte rodiče, aby
vám pohádku přečetli, protože máme pro vás malý úkol.
Nakreslete obrázek k tomuto příběhu
a dejte ho paní učitelce ve školce nebo ve škole.
Děkujeme.
Vaše obrázky se určitě objeví
v příštím vydání Lunarie.
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Z kroniky obce …
Dokončení.
V textu je zachován tehdy platný pravopis.

O Petrohradském parku
Od bílého mostu pak nalevo
v mírném oblouku vede nás
parková cesta v stromoví a
v křovinách do úzkého dílu „Na
paloukách“, dále pak v ohbí
kráčíme zase mezi vlevo i
vpravo střihaným plotem, který
zakrývá polní enklávy. U konce
těchto formovaných křovin
vstupujeme
do
rozsáhlého
západního dílu park, kde zdraví
a vítají nás zase vpravo
jednotlivé skupiny a solitéry
platanů, dubů, skupiny starých
bříz,
jednotlivé
akáty
a
jednotlivě
stojící
smuteční
jasany dodávající ráz veleby
celku a mohutné buky. Skoro
uprostřed tohoto dílu parku jest
malý rybníček se zlatými
rybkami a s bílým přechodným
můstkem. O něco dále na pravé
straně pak monument jehlance
postavený,
když
Jaromír
Czernin dožil se devadesáti let
13.III.1908 s latinsky napsaným
nápisem, dole pak krásný veršík
v české, latinské a německé

řeči: Jak krátký jen jest nebes
sen, jež milost nebes dává: však
jen nebes vyvolencům Bůh tak
vzácný věk dopřává!
Tento díl parku je na pravé
straně
ověnčen
převážně
jehličnatou remísí, pro úkryt
zvěře. A levé straně pak
lemován křovinami ve směsi a
dále vzhůru pak křovinami a
stromy zakryta jest stará fíkovna
a za ní prostorná zelinářská
zahrada pro zámeckou kuchyni,
mnou založená v r. 1921, když
kuchyňská zahrada v Černčicích
při
provádění
pozemkové
reformy
byla
Czerninům
odejmuta.
Z cesty od fíkovny naskýtá
se pohled na zadní stranu zámku
kdež, jak již bylo vpředu
zmíněno,
nacházelo
se
impozantní železné schodiště.
Zde zase nám kývají vstříc
velké skupiny obrovských lip
s haluzemi až k zemi se
sklánějícími. U zámku pak jsou
pod kamenným schodištěm tři
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velké
květinové
skupiny
buxusem vroubené, které jsem

vytvořil r. 1914. U zámku nad
schodištěm dva dlouhé pruhy
květinové vedoucí k farnímu
úřadu. Napravo i nalevo
schodiště nad svahem jsou dvě
luxusové koule svah ukončující.
Před kostelem ve stínu
kaštanů
stojí
pomník
s.
Wolfganga, rodinného patrona
Czerninů z Chudenic, postavený
k 80. narozeninám Jaromíra
Czernina (tedy v roce 1898).
Naproti hlavnímu průjezdu do
zámku stojí na postranní loučce
až k zemi rozvětvený krvavý
javor, za ním pak skrývají se
administrativní budovy a dvůr.
Známým již průjezdem vejdeme
na rozsáhlé zámecké nádvoří a
teprve
zříme
celkovou
rozlehlost komplexu zámecké
budovy již popsané.
Vstupem na zámecké nádvoří
končím
výtah
z písemných
materiálů
zachovaných
po
Ferdinandu Synkovi. Stačí jen si

porovnat současný stav s tím, co
Synek popisuje a vidíme, co se
v parku a vůbec v širším okolí
zámku změnilo. Ostrov ve
Finklově rybníce dávno ztratil
svoji společenskou funkci, na
místě zelinářské zahrady zde
vzpomínané je dnes čistící
stanice odpadních vod pro PL
Petrohrad.
Co zbylo z administrativních
budov a dvora, víme také.
Zmiňovaná zelinářská zahrada
v Černčicích byla mezi náspem
železniční trati a domy čp. 33 a
42 a soukromé zahradnictví zde
ještě pamatuji, a pokud se
nepletu, tak zahradník se
jmenoval Bajer. Bažantnice již
dávno není součástí parkového
systému, zcela zmizela cesta od
bílého mostu ke vstupu do
západního dílu parku atd. atd.
RNDr. V. Špilar, kronikář
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Obec Petrohrad

Usnesení
z 9. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 12.září 2011
01/09/2011

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

02/09/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části stavební parcely č. 227/1
v k.ú. Petrohrad občanům, kteří tyto pozemky užívají a požádali o nájem o
přibližné rozloze 1 300m² a parcely č. 903/1 v k.ú. Petrohrad.
03/09/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manžely
Mazuchovými na pronájem parcely č. 349/4 o výměře 359 m² v k.ú.
Černčice u Petrohradu.
04/09/2011

Zastupitelstvo obce neschvaluje uvolnění parcely č. 833/16 v k.ú.
Petrohrad k nájmu či prodeji.

05/09/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění parcely č. 1340 a parcely č. 1343
v k.ú. Petrohrad k nájmu a schvaluje uzavření nájemních smluv s uživateli
pozemků.
06/09/2011 Zastupitelstvo obce neschvaluje uvolnění parcely č. 1388 v k.ú. Petrohrad
k prodeji.
07/09/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění parcely č. 1277, parc.č. 1348 a
parc.č. 1349 v k.ú. Petrohrad k nájmu či prodeji.
08/09/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění parcely č. 1148 a parc.č. 1393
v k.ú. Petrohrad k nájmu.
09/09/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely č. 689/1 v k.ú. Černčice u
Petrohradu panu Miroslavu Vránovi za podmínek stanovených usnesením
zastupitelstva Obce Petrohrad č. 02/37/2010.
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10/09/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje prodej parcely č. 689/2 v k.ú. Černčice u
Petrohradu panu Zdeňku Učíkovi za podmínek stanovených usnesením
Zastupitelstva Obce Petrohrad č. 02/37/2010.
11/09/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení finančních prostředků pro TJ Sokol
Petrohrad o částku 5.000,-Kč , uzavření Dodatku č.1 Smluvy č.2/2011 o
poskytnutí finančních prostředků na činnost oddílu kopané.
12/09/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu T-Mobile.
13/09/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 3/2011.
14/09/2011 Zastupitelstvo obce neschvaluje uzavření smlouvy s firmou České
energetické centrum a.s.
15/09/2011 Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na konání
akce „Jablečný den“ v Krásném Dvoře.
16/09/2011 Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění majetku obce Multicar M24
k prodeji.
Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad

Usnesení
z 4. mimořádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 27.září 2011
01/04/2011M

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

02/04/2011M

Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Stavební společnost Jaroslav
Oršuliak, a.s. jako vítěze veřejné zakázky „Kanalizace Petrohrad
II.etapa“ a pověřuje starostku obce k uzavření a podpisu smlouvy.

03/04/2011M

Zastupitelstvo obce schvaluje firmu Reting CZ, s.r.o. jako technický
dozor investora pro stavbu Kanalizace Petrohrad II.etapa a pověřuje
starostku obce uzavřením a podepsáním smlouvy.

04/04/2011M

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce uzavřením smlouvy na
pojištění stavby „Vodárna Chotěšov“.

Miroslav Vrána
místostarosta Obce Petrohrad

Jitka Dondová
starostka Obce Petrohrad
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Walter Kail, Petrohrad
Eliška Kailová, Bílenec
Anna Domabylová, Černčice
Josef Míka, Černčice
Emílie Lauterbachová, Petrohrad
Zdeněk Seifert, Černčice
Irena Kopačková, Petrohrad

Narození:
Petr Zeidler, Černčice
Karolína Vondrovská, Černčice

Opustila naše řady
Marie Habrová, Petrohrad
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