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

Milé čtenářky a milí čtenáři,
letošní máj je v naší obci
skutečně kouzelný. Nejen proto,
že tradičně začíná svátkem
petrohradských
čarodějnic,
které ve srovnání s ostatními
místy republiky nepálíme, ale
dáváme jim možnost čarovat a
kouzlit, ale také proto, že téměř
každý víkend nabízí nějakou
kulturní událost - sobotní čtení
v knihovně, staročeské máje,
které se naposledy uskutečnily
zhruba před třinácti lety, noc
kostelů.
Jaká magická síla ovlivňuje život
a dění v naší malé vesnici? Lidé
dobrovolně nabízejí pomoc,
dávají se dohromady proto, aby
připravili akci druhým, ale také
sobě pro radost a pobavení,
věnují svůj čas a nápady, sdílejí
s ostatními své zážitky a
prožitky a v žádném případě se
nadají odradit negativními
názory a postoji těch, kteří vše
sledují pokud možno z takové
vzdálenosti, aby se náhodou
nestalo, že by na ně někdo
kývnul prstem a požádal o
pomoc. Kdepak, to se těmto
lidem stát nemůže a nesmí. Já
jsem však přesvědčena, že
takových pozorovatelů je u nás
v Petrohradě opravdu málo, a i

kdyby jich bylo více, než si
myslím, nic se neděje, protože
máme svobodu, a tak si každý
může říkat, myslet, dělat i
nedělat, co chce.
V tomto jsou nejupřímnější
malé děti, a proto určitě potěší
slova malé holčičky při akci
s Andersenem: „Mně se tady líbí
víc než doma, kdy se zase
setkáme?“ Slovo – setkání – má
zvláštní kouzlo, skrývá se v něm
řada pocitů a emocí. Setkání
s někým vždy něco přináší,
záleží na tom, co od něho
očekáváme a zároveň co
chceme také dát. Vždy se
těšíme na setkání s těmi, pro
něž něco chystáme, a pokud
v jejich očích vidíme radost a
spokojenost, setkání mělo svůj
význam a smysl.
Největším poděkováním je
otázka, kterou nám dala tato
holčička. Opakovaná setkání,
která si člověk přeje, jsou
předpokladem získání zvláště
příjemných dojmů a pozitivních
zážitků, a proto můžeme být
v naší malé vesnici pyšní na to,
že ať se děje cokoliv, vždy tuto
možnost máme a určitě i nadále
budeme mít.
MARIE VRÁNOVÁ

TAKTO ZACHYTILY JARNÍ KRÁSU ŽÁKYNĚ KRYRSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY, KTERÉ SE
SVÝMI SNÍMKY ÚČASTNÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE NĚŽNÉ JARO. VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ JE SOUČÁSTÍ ŠKOLNÍHO PROJEKTU – ČESKÝ ROK. AUTORKAMI
JSOU ADÉLA TOMANOVÁ A SIMONA DONDOVÁ.

SVÁTEK PETROHRADSKÝCH ČARODĚJNIC
Tento den je v naší obci skutečným svátkem nejen zmiňovaných čarodějnic,
kterých každý rok přibývá, ale především dětí, jejich rodičů, příbuzných,
známých a kamarádů. Vydávají se společně po cestách a cestičkách našeho
krásného lesa a parku, a přestože je toto putování a setkávání
s čarodějnicemi mnohdy i fyzicky náročné, děti přicházejí nadšené a
spokojené. Některé by si trasu klidně prošly ještě jednou, protože je baví
plnění úkolů a určitě i to, že jdou společně ve skupině a je přitom legrace.
Dospělí průvodci mají
někdy problém s kondicí,
ale i tak, jak jsme zjistili,
stačí vnímat nádheru
jarní přírody, místa
v petrohradské krajině,
na kterou můžeme být
pyšní. Právě to je hlavní
smysl této události, která
se poprvé uskutečnila
v roce 2007. Toto jsou naše první čarodějnice, a jak vidíte na letošní
fotografii, jejich počet se neustále zvyšuje, protože u nás se skutečně
neupalují, ale často se vzhledem k počasí spíše opalují, protože čarodějnice a
kouzelnice si přeci umí zařídit to správné počasí. Všem těmto půvabným
dámám, z nichž některé jsou dokonce i pány, děkujeme za pomoc, bez níž by
se tento den určitě
nevydařil.

U těchto dvou čarodějnic
(Eva Učíková s Evou
Učíkovou) se účastníci
přihlašovali a pak museli
čekat, než dostali pokyn
k odchodu do lesa, kde se
tentokrát
plnily
úkoly
spojené
s hledáním
kouzelných bot, střevíců,
škrpálů či jiné obuvi. Přitom
se hodně čarovalo, a snad
proto byl nečekaně nádherný slunný den. Jaké náročné úkoly dostávaly děti
od čarodějnic? Házení botou na cíl, skládání obrázku, vázání tkaniček, leštění
bot, vybírání vhodné obuvi pro
určité osoby, hod ponožkami do
koše, skládání básničky a navíc
cestou sledovat, zdali někde
nevisí, neleží či se neskrývá
nějaký škrpál. Všechny děti
dostaly za svůj výkon odměnu
a občerstvily se u ohně. Kolik
jich letos přišlo?
Bylo jich osmdesát a to nepočítáme
miminka v kočárcích. Co dodat
závěrem?
Bouře s deštěm začala až po
skončení akce a samozřejmě se
těšíme na příští svátek.
Ještě jednou děkujeme všem,
kteří si s námi udělali pěkný den.
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MAMI, BABI, POJĎME SI ČÍST
Čtyřikrát do roka budou mít děti možnost přijít do knihovny také
v sobotu odpoledne v době od 15 do 18 hodin. Jedinou podmínkou
je, že si s sebou přivedou někoho dospělého z rodiny, který si s nimi
bude číst, vyprávět, popřípadě kreslit to, co se dozvěděli z knížek. Jak
dlouho budou chtít zůstat v knihovně, záleží pouze na nich. Někdo
přijde na hodinu, někdo na tři, někdo posedí půl hodiny. Děti, které
budou pravidelně navštěvovat naši knihovnu,
dostanou zvláštní kartičku a za každou návštěvu se
v ní objeví razítko. Pokud ještě přijdou v sobotu
s někým dospělým z rodiny, dostanou dvě
razítka. Koncem roku se tato akce vyhodnotí
a kartičky návštěvníků s největším počtem razítek
se dostanou do slosování o pěkné ceny.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU V SOBOTU 18. KVĚTNA.
Takto vypadala pozvánka na
první sobotní čtení, kterého
se zúčastnilo sedm dětí a
čtyři dospělí čtenáři. Bára
Kailová, která chodí do
knihovny často a ráda a
dokonce přinesla knihovnici
koláž
z fotografií
akcí
v knihovně,
jako
jediná
přivedla s sebou tatínka.

Sama si vybrala knížku a
celou ji přečetla malým
dětem,
paní
Köröšiová
z Petrohradu také předčítala.
Sobotní odpoledne probíhalo
v klidné a pohodové náladě,
neboť knihovna se může stát
místem nejen pro půjčování
knih a pro čtení, ale také
místem setkání a povídání.

Pozor, změna otevírací doby knihovny
Úterý – 16 – 17 hodin
Čtvrtek – 16 – 18 hodin
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ČÍ JSOU MÁJE?
Toto volání, které se v sobotu
25. května rozléhalo po naší
vesnici spolu s tóny lidové
hudby,
v nás
starších
vyvolalo vzpomínky na dobu,
kdy jsme my dívky od
určitého věku měly na plotě
také svou májku a doma
čekaly na příchod tanečníka.
Sháněly
jsme
stuhy
a
malovaly je, aby byly co
nejhezčí. Večerní májová
zábava pak bylo často první
taneční zábavou, na kterou
jsme mohly už v těch patnácti
letech jít.
Od mých prvních májů
uplynulo více než čtyřicet let,

po určité době se přestaly
pořádat, a pak je na pár let
znovu obnovila generace
dnešních třicátníků, kteří se
k této petrohradské tradici
s nadšením a úžasnou energií
opět vrátili.
Poslední staročeské máje se
konaly v roce 2000. Člověk
má pocit, že se zastavil čas –
kroje, volání, hudba, tanec
pod ozdobenou májkou,
dobrá nálada, vše se opakuje
tak jako před třinácti či
čtyřiceti lety, možná i tak
jako před sedmdesáti pěti
lety, ale to nemohu posoudit,
protože to bylo v roce 1938.

Tradice se mají dodržovat, a tak o věnec se stuhami pečoval jako vždy
Petr Moravec. První tanečnicí byla Kristýna Idžakovičová, poslední Katka
Černá. Nejmladšímu májovníkovi v kroji byly tři roky, těm nejstarším
kolem čtyřiceti.
Úžasná mezigenerační
spolupráce a souhra,
úžasný
nápad
pro
všechny mladé srdcem i
duší, kterým nevadí
černé mraky ani déšť.
Vždy je možnost někde
se schovat, a tak v tomto
případě
hned
na
začátku dobře posloužil
viadukt v Černčicích,
kde všichni měli k sobě
opravdu blízko.
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Pavel Folda vzorně
zastoupil
funkci
kočího, a tak se
kabina traktoru ihned
stala
zajímavým
místem,
kde
se
nejvíce líbilo malým
dětem. Na koně by se
jim
tak
snadno
nelezlo. Děti měly
také
svůj
úkol,
v malém
košíčku
nosily
ozdobené
perníčky a rozdávaly
na památku.
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ROZHOVOR

Je středa, několik dnů po STAROČESKÝCH MÁJÍCH. Sedím v pizzerii s hlavními
organizátorkami akce – s Evou Učíkovou a s Ivanou Hečkovou - a povídáme si
o tom, jak se tato událost připravovala, jak vše probíhalo a jak to dopadlo, a
hlavně o tom, zdali tento den splnil svá očekávání.

První otázka je jasná – jak se cítíte?
Úžasně, protože vše dopadlo mnohem lépe, než jsme si mysleli. Ani
jsme netušili, že se mladí, starší i nejstarší dají takovým způsobem
dohromady, všechno se povedlo, všem se to líbilo. A samozřejmě
cítíme úlevu, že to máme za sebou a že je vše v pořádku. Snad trochu
trpí hlasivky, ale to je zcela pochopitelné (obě poněkud chraptí).
Z čeho máte největší radost?
Z toho, že se z malého nápadu stane taková velká událost pro vesnici,
že každý pomáhal, jak mohl, nestalo se, že by někdo, když jsme
požádali, odmítl pomoci. Ti starší si pamatují své MÁJE, ti mladí byli
nadšení novými zážitky a děti ještě dnes doma volají: „ČÍ JSOU
MÁJE!“ Je dobře, že se dalo dohromady více generací, protože jen tak
se mohly spojit všechny zkušenosti a nápady. Každý měl svůj úkol a
ten splnil a často k tomu přidal ještě něco navíc.
Takovou velkou akci nelze připravit bez peněz – kroje, dvě kapely,
tombola a ještě další a další výdaje. Jak jste to vyřešili?
Obec nám půjčila 20 tisíc a nikdo, ani my, jsme předem netušili, že se
nám podaří téměř vše bez pár stovek vrátit. Deset tisíc jsme vybrali
v průvodu po vesnici a na silnici, zbývající část jsme získali ze
vstupného a z tomboly na zábavě. V tom je velký úspěch a zároveň
odpověď těm, kteří tomu původně příliš nevěřili.
Kromě samotných májovníků vám pomáhala řada lidí, bez nichž by
uskutečnění této akce bylo určitě problematické.
V tom je právě smysl a význam této akce – společná příprava, pomoc,
rada, zkušenost, ochota, nápady. Když se něco nepodařilo, tak rychle
zařídit, vyřídit, připravit, udělat. Pan Zeidler nám půjčil traktor a pan
Jesínek valník, když se jelo pro májku, pan Zelenka asistoval u májky a
vlastně u všeho. DROPS se staral o rozvoz břízek (bylo jich asi
padesát). Když nastal problém s koňmi, pan Jesínek nám poskytl svůj
traktor a valník Petrohradská. Pan Folda celé odpoledne řídil traktor a

večer na zábavě plnil požární službu. Pan Halámek uvařil guláš pro
muzikanty, pan Habr fotografoval a Boženka Adámková zdobila
perníčky a také fotografovala. Paní Wágnerová zašívala potrhané
kroje. Všem těmto a všem ostatním moc a moc děkujeme.
Samozřejmě musíme poděkovat také těm, kteří poskytli ceny do
tomboly. Mezi nimi byla i Psychiatrická léčebna, které jsme slíbili, že
se tam májový průvod zastaví, ale vzhledem k deštivému počasí to již
nebylo možné.
Vím, že byly menší problémy se zahájením průvodu. Jak k tomu
došlo?
Všechno souvisí s počasím. Původní čas zahájení byl ve třináct hodin,
jak bylo také uvedeno v Lunarii. Pak se velmi zhoršilo počasí, tak jsme
na plakát dali čas jiný – v jedenáct hodin, ale nakonec jsme do Černčic
vyjeli ještě dříve, protože se udělalo pěkně a chtěli jsme toho využít.
Vyplatilo se to, protože jsme v tomto případě zmokli trochu méně.
Omlouváme se, snad jsme nikomu nezpůsobily vážnější potíže, ale
v dané chvíli jsme to takto vyřešili.
Kdo byl na taneční zábavě, ví, že tam byla skvělá atmosféra
vycházející z nálady celého dne.
Ano, tu náladu skutečně ani nelze popsat. Sál byl plný, hudba byla
úžasná, všichni se bavili, dokonce přijeli i z okolních vesnic. Jeden
kryrský návštěvník nám řekl, že ještě nezažil, aby ho při májích na
silnici zkasírovali, ale zároveň ho obdarovali ozdobeným perníčkem.
Myslím si, že je to pochvala.
A vy, chcete ještě něco pochválit?
Máme radost z toho, že žádná dívka v kroji nesundala májku, že na
nás všechny čekaly s malovanou stuhou. Děkujeme za pohoštění, jež
bylo pro nás nachystáno, a všem, kteří připravovali máje poprvé,
chceme poděkovat za to, že tuto akci vzali zodpovědně, a přestože
přišla únava, vydrželi až do konce. To je naše pochvala.
V závěru se obvykle ptám na další plány.
Samozřejmě jich máme hodně, ale podrobněji vás s nimi seznámíme
v příštím čísle Lunarie. DĚKUJI ZA ROZHOVOR A PŘEJI SPLNĚNÍ
VŠECH PŘÁNÍ.
Marie Vránová
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CO SE PŘIPRAVUJE

XXI. Zahradní slavnost
V SOBOTU 15. ČERVNA
V AREÁLU PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY PETROHRAD

10:00
10:15
10:30
11:45
13:00
14:15
15:30

SLAVNOST MODERUJE VOJTA BERNATSKÝ
PROGRAM
Zahájení – TS Power of dance, o. s. Podbořany
Úvodní slovo zástupců kraje, obce a léčebny
JAZZ REVUE – kvintet
Pokoj č. 26 – písničky Petra Nováka
SCHOVANKY – country-folk
Vítězslav Vávra se skupinou MONOGRAM – pop
DOMAŽLIČANKA – dechová kapela
V průběhu slavnosti bude probíhat v budově C výstava fotografií
Jiřího Měchury z Jesenice
Doprovodný program
Divadlo pod kapličkou
ukázka modulového kolejiště Železničních modelářů z Jesenice
skákací hrad, jízda na koni, výstava aut, střelba z kuše a luku
prodej výrobků pracovní terapie

OBECNÍ KNIHOVNA A DOBROVOLNÍCI
POŘÁDAJÍ

Pohádkový les
v sobotu 29. června od 13 hodin

u Obecního úřadu v Petrohradě
trasa vede pohádkovým lesem k myslivně
setkání s pohádkovými postavami
diskotéka pro malé i velké

A PAK HURÁ NA PRÁZDNINY

BÍLENECKÉ ŠIBŘINKY
V SOBOTU 27. ČERVENCE
v Bílenci na náměstí
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HUDBA KRÁLOVEN
MUSICA DOLCE VITA UVEDLA V PÁTEK 24. KVĚTNA V KAPLI
SV. VAVŘINCE V PETROHRADĚ HUDBU KRÁLOVEN.
Soubor MUSICA DOLCE VITA působí
na české hudební scéně od roku
2005 a má na svém kontě stovky
koncertů ve všech koutech naší
vlasti. Trio vystupovalo v posledních
letech na řadě mezinárodních i
tuzemských festivalů a bylo hostem
koncertních cyklů např. Moravské
filharmonie Olomouc, Jihočeské
komorní filharmonie či Teplické
komorní
filharmonie.
Soubor
MUSICA DOLCE VITA se věnuje
interpretaci skladeb pro flétnu a
harfu všech stylových období v
podání špičkové sólové flétnistky
Žofie Vokálkové a skvělé harfenistky
Zbyňky Šolcové a ve spojení s
písněmi a áriemi pro mezzosoprán
Daniely Demuthové prezentuje
širokou škálu tématických koncertů
(tříkrálový, velikonoční, mariánský,
adventní, vánoční atd.).
K nejúspěšnějším programům tria
patří Poetická zastavení, Klenoty
české hudby, Adventní kalendář a
právě Hudba královen.
Program HUDBA KRÁLOVEN je
pokračováním
projektu
žen
skladatelek ("Žena nejen múzou
muže").

Rozsáhlý projekt Žofie Vokálkové
navazuje na loňské velmi úspěšné
turné v USA, jehož součástí byl
koncert v Czech Center v New Yorku,
spojený s prezentací šperků Blanky
Matragi.
U nás zazněl v rámci komorní řady
FOK a České filharmonie.
…z průvodního slova ke koncertu na
ostravské radnici :
Musica dolce vita je mnohoslibný
název. Mě osobně evokuje třeba
parfém Christiana Diora s názvem
Dolce Vita, který je popisován jako
vůně štěstí. Prý navozuje pocity
bezstarostnosti
a
příjemné
nostalgie, asi jako když jedete v
kabrioletu po italské Riviéře. Pak
znám ještě film Federica Felliniho
Dolce vita, ale ten už tak
optimistický není, i když v něm
exceluje charismatický Marcello
Mastroianni. Dolce vita znamená v
překladu sladký život a Musica dolce
vita tomuto názvu nezůstává nic
dlužná. Je oslnivě ženská jako Anita
Ekberg ve Fontáně di Trevi, něžná
jako ovocně květinová vůně i
temperamentní jako Marcello.
Mgr. Věra Vahalíková
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Z kroniky obce …
Proč je na budově pivovaru „židovská“ hvězda?
Tuto otázku jsem dostal již od řady našich občanů i turistů či sběratelů
pivních etiket a jiných věcí souvisejících s vařením piva. Protože si
myslím, že odpověď by měl znát každý obyvatel naší obce, uvádím
několik vysvětlujících poznámek.
soustavy. Jsou zde uvedena tělesa
sluneční soustavy pozorovatelná ze
Země. Uprostřed hexagramu je
astronomická značka Slunce. U
vrcholů hexagramu jsou pak
astronomické symboly planet od
Merkuru po Saturn. U dolního
vrcholu je symbol Měsíce. Země
zde chybí. V této době lidé ještě
neznali planety Uran a Neptun.
Další z těchto sfér byla výroba
Tzv. „židovská“ hvězda, Davidova
sladu a vaření piva. Německý
hvězda, Šalamounova pečeť, a jak
název pro tento pivovarnický
se ještě tento geometrický útvar
symbol je Brauerstern, tedy doslova
v literatuře nazývá, je z hlediska
sládkovská hvězda. V dobách, kdy
matematické geometrie obrazec
pivo
střídavě
vařili
sami
nazývaný v matematice hexagram
právováreční měšťané ve svých
(řecké slovo hex znamená šest).
domech, si svou hvězdu na domě
Není však „vynálezem“ židovské
vyvěšovali, aby bylo jasno, kde se
nauky, ale od pradávna byl a je
toho času pivo čepuje.
užíván jako symbol i v hinduismu,
Ještě dnes se v řadě hospod nebo
buddhismu a i v islámu. Nalezl
na domech, v nichž jsou výčepy,
však uplatnění i ve světské sféře.
tento symbol najde. Podle
Jednou
z těchto
sfér
byla
německých pramenů je tomu tak
astronomie a astrologie. Na
zejména v Bádensku, Bavorsku a
obrázku je hexagram jako
v Horní Falci. Písemné záznamy a
středověký symbol složení sluneční
vyobrazení o hexagramu jako
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symbolu pivovarnictví jsou již z roku
1379.
Vysvětlení, proč je hexagram
symbolem
pivovarnictví
a
cechovním znakem sládků, je
několik. Podle jednoho z nich šest
vrcholů hexagramu symbolizuje: tři
živly oheň, vodu a vzduch a tři
základní suroviny pro výrobu piva
slad, chmel a vodu.
„Židovská“ hvězda na nejvyšším
štítu pivovarské budovy (viděno ze
silnice) je symbolem pivovarnictví,

a proto nebyla ani v době
perzekuce židovského obyvatelstva
za 2. světové války odstraněna.
Právě tento problém (neodstranění
hvězdy za fašistické okupace) byl
zcela nepochopitelný jednomu
z novinářů, který ode mne chtěl
některé údaje z historie obce pro
svoji práci.
RNDr. Václav Špilar, kronikář

CO SE DĚJE KOLEM RYBNÍKA?
V souvislosti s informacemi o historii pivovaru a jeho hvězdy jsem vás chtěla
pozvat na procházku kolem rybníka, kde obec provedla úpravy cesty, takže lze
rybník obejít po rovném povrchu a lze si dokonce všimnout i jiných změn –
vysekané houštiny a křoví, břehy uklizené od odpadků. Tato cesta je určena
pouze pro pěší, a proto tam byly umístěny zábrany, aby tudy nejezdila
vozidla.

Je neděle 2. června
odpoledne, stále prší,
pozvánka k procházce
v této chvíli není
aktuální,
protože
prostor kolem rybníka
vypadá zcela jinak než
před pár dny. Přívaly
vody silně tryskající
v místech u budovy
pivovaru již narušují
vozovku do takové
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míry, že se starostka s místostarostou, kteří daný stav prověřili
v neděli přímo na místě, rozhodli tuto situaci co nejlepším způsobem
řešit společně s majiteli pozemku.

Fotografie pořídila Klára Zeidlerová
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Obec Petrohrad

Usnesení

z 26. řádného zasedání Zastupitelstva Obce Petrohrad
konaného dne 13. května 2013
01/26/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen
starostkou.
02/26/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní smlouvy na parcely č.
837, parc.č 838, parc.č 839, parc.č st. 46 a parc.č. st. 92 v k.ú. Černčice u
Petrohradu s panem Martinem Hájkem.
03/26/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění parcely č. 934 v k.ú. Černčice u
Petrohradu k pronájmu.
04/26/2013

Zastupitelstvo obce tímto schvaluje závěrečný účet Územně
samosprávného celku Obce Petrohrad za rok 2012 bez výhrad.

05/26/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje udělení výjimky z počtu žáků v základní
škole v souladu s ustanovením § 23 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání v platném znění.

06/26/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č.3/2013, která je
přílohou zápisu.

07/26/2013

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na
zajištění XXI.Zahradní slavnosti ve výši 30.000,-Kč na základě Smlouvy
o poskytnutí finančního příspěvku č. 2/2013.
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08/26/2013

Zastupitelstvo obce neschvaluje uzavření smlouvy s firmou Jiří Urban –
JUCOMP, Kryry, IČO: 86802097

09/26/2013

Zastupitelstvo obce neschvaluje navýšení ceny díla – Územní plán
Petrohrad.

Miroslav Vrána

Jitka Dondová

místostarosta Obce Petrohrad

starostka Obce Petrohrad

JAKÉ BUDE LÉTO?

Určitě bude takové, jaké si jej uděláme,
a proto přejeme všem čtenářkám a čtenářům,
všem spoluautorům a dopisovatelům,
všem dětem a jejich učitelkám a učitelům,
všem lidem a celému světu
nádherné léto a prázdniny, odpočinek,
a radost ze života.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Životní výročí v květnu 2013
Wilhelmová Marie – Petrohrad
Bláhová Hildegard – Petrohrad
Benda Zdeněk – Petrohrad
Huschinová Vanda – Bílenec
Kampiová Anna – Petrohrad
Váňová Irena – Petrohrad
Kulíšková Marie – Petrohrad
Prágr Václav – Petrohrad
Löffelmannová Erika – Petrohrad
Macová Helena – Petrohrad

Úmrtí:
Bláhová Květuška – Petrohrad
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