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Milé čtenářky a milí čtenáři,
nedávno mě někdo z dálky vesele
zdravil, ale teprve po několika
krocích jsem poznala, že to byla
bývalá
žákyně
–
jedna
z mnohých, které člověk po letech
rád vidí, rád se s nimi zastaví,
protože
existují
společné
vzpomínky.
Tyto děti už dávno nejsou dětmi,
mají své dospělé životy, svou
práci, často i rodinu, ale přesto si
je stále vybavuji v té určité lavici,
v níž před nimi seděl někdo jiný a
po nich opět řada dalších a
dalších. V takových chvílích si
uvědomuji plynutí času, rok za
rokem.
Lidé
přicházejí
a
odcházejí, děti vyrostou a dospějí
a jsou tu další, které čekají na to,
až vyrostou a dospějí a budou
moci odejít z té své školy do
skutečného světa. Říká se tomu
koloběh života, nelze se mu
vyhnout a také není k tomu
důvod, protože právě to nám
dává možnost zastavit se a
rozhodnout se, zda něco ve svém
současném životě ukončím a
následně začnu něco nového.
To jsou ty změny, které obohacují
náš život a nejlepšími změnami
jsou ty, které můžeme ovlivnit
my sami. My se rozhodujeme, co
bude dál, zdali půjdeme vpravo
nebo vlevo, zda začneme s něčím
novým nebo si splníme svůj sen,
nebo naopak se rozhodneme nic
neměnit, protože jsme se vším
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zcela spokojeni. Na takových
křižovatkách stojíme velmi často,
ale čím je člověk starší, tím jich
podle mě ubývá. Již jsme se
naučili žít a možná i správně
rozhodovat, náš ověřený způsob
života nám vyhovuje, netoužíme
po velkých změnách, naopak
vyhledáváme klid, pohodu, tiché
krajiny a laskavá místa.
Pokud jsou za námi vidět
výsledky naší předchozí práce,
může nás to těšit a zároveň
pobídnout ke změně - odejít z té
hlavní cesty a dát možnost těm, o
nichž mluvíme jako o mladé
generaci, která zaujme naše
místa a bude pokračovat v tom,
co jsme my staří začali. Jakým
směrem se vydají, jak rychle
půjdou, co všechno stihnou
udělat a vymyslet – to je jejich
rozhodnutí.
Mé rozhodnuté v této chvíli je
předat redakci Lunarie někomu
mladšímu s novým pohledem na
svět, s novými myšlenkami a
nápady a zároveň věřit, že to, co
jsme zatím v naší obci udělali
pro kulturu a společenský život,
bude nadále pokračovat.
Věřím, že jsme během těch osmi
let vytvořili určité tradice, na něž
se může navázat a dále je
rozvíjet. Život půjde dál, stále
bude něco nového, už se na to
těšíme…
Marie Vránová

Nastal čas draků a podzimních barev.
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Výsledky voleb do zastupitelstev obcí
konaných ve dnech 10.10.2014 – 11.10.2014
v Obci Petrohrad
Počet volebních okrsků ………………………………………………………… 1
Počet zapsaných osob v seznamu voličů………………………………. 525
Voleb se zúčastnilo voličů ……………………………………………………. 302
Kandidující strany:
Poř.
číslo
1

Název

SNK Evropští
demokraté
2
HASIČI
3
NEZÁVISLÍ Č.3
4
NEZÁVISLÍ PRO OBEC
II.
5
NEZÁVISLÍ PRO OBEC
III.
6
NEZÁVISLÍ PRO OBEC I.
7
NEZÁVISLÍ BÍLENEC Č.1
8
Komunistická str.Čech
a Moravy
9
NEZÁVISLÍ Č.1
10
NEZÁVISLÍ Č.2
11
NEZÁVISLÍ BÍLENEC Č.2
Nově zvolení zastupitelé:
Jitka IDŽAKOVIČOVÁ
Petr KUNC
Roman DÁŇA
RNDr.Václav ŠPILAR
Josef PTÁK
Jitka DONDOVÁ
Ing.Marie HENLÍNOVÁ
Radim BENDA
Mgr.Eva UČÍKOVÁ
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Počet získaných
hlasů
188

Poměr
hlasů v %
7,46

Počet
mandátů
1

207
232
229

8,22
9,21
9,09

1
1
1

322

12,79

1

587
65
159

23,32
2,58
6,31

3
0
0

185
202
141

7,35
8,02
5,60

0
1
0

Č.1 SNK Evropští demokraté
Č.2 HASIČI
Č.3 NEZÁVISLÍ Č.3
Č.4 NEZÁVISLÍ PRO OBEC II.
Č.5 NEZÁVISLÍ PRO OBEC III.
Č.6 NEZÁVISLÍ PRO OBEC I.
Č.6 NEZÁVISLÍ PRO OBEC I.
Č.6 NEZÁVISLÍ PRO OBEC I.
Č.10 NEZÁVISLÍ Č.2

Informace z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva Obce Petrohrad
Ustavující zasedání ZO Petrohrad bylo svoláno na 4.11.2014 od 17,00hod. do
zasedací místnosti obecního úřadu.
Ustavující zasedání zahájila stávající starostka obce a všechny přítomné
přivítala, poté předala vedení zasedání nejstaršímu zvolenému členu
zastupitelstva panu RNDr. Václavu Špilarovi. Jednání pokračovalo složením slibu
všech nově zvolených členů zastupitelstva a tím se ujali svého mandátu.
Následovalo schválení určení ověřovatelů zápisu a schválení zveřejněného
programu dle zveřejnění v Informacích o konání ustavujícího zasedání.
Zastupitelé poté schválili počet místostarostů pro volební období 2014 – 2018
v počtu jednoho místostarosty, dále bylo rozhodnuto, že starosta bude
uvolněným členem zastupitelstva a místostarosta neuvolněným členem
zastupitelstva a o tom, že volba starosty i místostarosty bude veřejná.
Předsedající přednesl návrh na volbu starosty pro volební období 2014 – 2018 a
to stávající starostku paní Jitku Dondovou, protinávrh nebyl přednesen.
Starostka obce byla zvolena nadpoloviční většinou hlasů (8 hlasů pro, 1 se
zdržel). Po této volbě se vedení zasedání ujala nově zvolená starostka.
Následovalo přednesení návrhu starostkou obce na volbu místostarosty a to
pana RNDr. Václava Špilara, protinávrh nebyl přednesen. Místostarosta obce
byl zvolen nadpoloviční většinou hlasů (8 hlasů pro, 1 byl proti).
Zastupitelstvo dále určilo, že bude zřízen finanční výbor, jehož předsedou
zvolilo pana Romana Dáňu, a kontrolní výbor, jehož předsedkyní byla zvolena
paní Jitka Idžakovičová. Součástí volby představitelů obce a předsedů výborů
bylo i určení odměn členům zastupitelstva, výborů a předsedů výborů a to dle
platného zákona č. 37/2003Sb.

Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, sejde se nově zvolené
zastupitelstvo minimálně ještě dvakrát, aby projednalo a schválilo
rozpočet obce pro rok 2015, přípravu inventarizací apod. Další
jednání zastupitelstva se uskuteční dne 19.11.2014 od 17,00 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
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OPRAVA FINKLOVA RYBNÍKA

V čísle Lunaria 7a8/2014 jsme informovali o aktuálním stavu Finklova rybníku
v Petrohradě.

Jak je na tom rybník dnes?

Informaci Obci Petrohrad podala paní Ing. Miroslava Vondrová (odbor
inženýringu, oddělení TDS, pracovnice státního podniku Povodí Ohře).
Povodí Ohře, s. p. má vypracovaný projekt na opravu spodní výpusti.
S předáním stavby zhotoviteli se počítá na den 10. 11. 2014, kdy začnou
probíhat přípravné práce a od 17. 11. 2014 by mělo dojít k uzavírce
trasy silnice přes hráz rybníka.
Objízdná trasa ze ,,Starého do Nového Petrohradu“ byla stanovena přes
Chotěšov, ,,Jesenickou křižovatku “ a dále po silnici I/6 Praha-Karlovy Vary. Pro
pěší a cyklisty je určena trasa kolem rybníka.
Autobusová doprava bude fungovat tzv. kyvadlově, mezi Petrohradem a
Černčicemi, kdy v Černčicích bude čekat klasický, nezměněný spoj na ten od
Petrohradu. Kdy budou jezdit autobusy z Petrohradu do Černčic a zpět,
přikládáme na výlukovém formuláři.
Linka č. 772 Žatec – Podbořany – Blatno nebude obsluhovat
zastávku Petrohrad přímo, ale některé spoje budou nahrazeny
kyvadlovou dopravou po objízdné trase ze zastávky Petrohrad
do zastávky Černčice u Podbořan. V obci Černčice se autobus
bude otáčet a vracet zpět po objízdné trase do zastávky
Petrohrad dle objížďkového jízdního řádu. V zastávce
Černčice bude zajištěn přestup z a na pravidelné spoje linky
772.
Odjezdy ze zastávky Černčice v době uzavírky:
6:41 hod., 10:30 hod., 13:30 hod., 14:30 hod. a 15:30 hod.
Odjezdy ze zastávky Petrohrad v době uzavírky:
6:25 hod., 6:54 hod., 11:20 hod., 14:15 hod. a 15:15 hod.
Přímé spojení bez přestupu do zastávky Petrohrad bude z
Podbořan, aut.nádr. s odjezdem v 5:50 hod. a ze zastávky
Petrohrad do Podbořan s odjezdem v 15:45 hod.
On-line informace o výlukách naleznete na
www.dopravauk.cz

Jízdní řád platný od 17.11.2014 je zveřejněn na internetových
stránkách Obce Petrohrad a také na úředních deskách v Petrohradě.
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Stavba chodníku v Petrohradě je již dokončena.

Obec Petrohrad
pořádá

dne 14. 11. 2014 od 17.00 hodin
tradiční

Setkání se seniory
K tanci a poslechu hraje Iša Barák.
Občerstvení zajištěno.
Ukončení akce ve 22.00 hodin
Doprava zajištěna.
Všichni jsou srdečně zváni.
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SVĚCENÍ KAPLE VŠECH SVATÝCH
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Co se připravuje

REGISTRACE
PRODEJNA
Boris Köröši
KUCHYNĚ – KANTÝNA
Josef Halámek
KOLONIÁL
Jaroslav Vrána

Víte, co je Spolek VEEV, z. s. ?
Někteří z Vás si zajisté všimli, že
poslední
akce
konané
v Petrohradě organizuje nově
vzniklý spolek VEEV, z. s. Bylo
by asi správné vám tento spolek
v krátkosti představit.
VEEV, z. s. založil pan Zdeněk
Učík, Mgr. Eva Učíková a Mgr.
Veronika Učíková. Hlavním
cílem je poskytovat vzdělávací,

poradenské, také volnočasové
aktivity pro děti a mládež, jejich
rodiče a širokou veřejnost.
Nedílnou součástí je i pořádání
kulturních, sportovních akcí,
příměstských táborů atd.
Budeme velmi rádi, když
nezůstaneme u tří zakládajících
členů a přidají se k nám další
členové.
Za spolek VEEV, z. s.
Mgr. Eva Učíková

72 hodin – Projekt o dobrovolnických aktivitách
Již třetím rokem jsme se zapojili do celosvětového projektu 72 hodin, který
spočívá v dobrovolnických aktivitách. V letošním roce jsme si vybrali úklid
v tzv. bažantnici, okolo rybníka a petrohradský park. Akce se zúčastnilo
bezmála 30 dětí a 10 maminek. Po dlouhé procházce a úklidu nás čekalo
vyřezávání dýní a opékání vuřtů v místní hasičárně. Za přípravu ohniště a
propůjčení prostor děkujeme místnímu hasičskému sboru, především panu
Zelenkovi a Pekarčíkovi.
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Mohu konstatovat, že se akce vydařila a že jsem byla velmi mile překvapena
z hojné účasti.
Za spolek VEEV, z. s. děkuje všem zúčastněným Eva Učíková ml.

SOBOTNÍ ODPOLEDNE S DRAKY A SE SLUNCEM
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Tuto akci připravil
Spolek VEEV, z. s.
V sobotu 1. listopadu se
na
dětském
hřišti
v Petrohradě sešly děti,
přivedly s sebou své
rodiče i prarodiče, aby
všichni využili krásného
a slunečného počasí
k typicky
podzimním
aktivitám. Z domova si
přinesli své draky nebo si
je sestavili z připraveného materiálu. Protože byl téměř letní den a
bezvětří, přesunuli se na kopec směrem k Chotěšovu, kde se
především dospělá část
přítomných ze všech sil
snažila, aby draci vzlétli.
Když se setmělo, vytvořil
se průvod, rozsvítily se
lampióny a všichni se
vydali zpět do vesnice.
Zážitky si tentokrát kromě
dětí odnášeli také dospělí,
kteří přispěli svou pomocí
k úspěšnému
naplnění
zábavného odpoledne.
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HISTORIE LÉTÁNÍ DRAKŮ
První historické záznamy o dracích
Přestože sportovní a akrobatické
běžného každodenního života.
pouštění draků zaznamenává
Není neobvyklé vidět děti i
prudký rozvoj teprve v několika
dospělé např. o polední přestávce
posledních letech, lidstvo má
pouštět
draka.
Ať
přijdete
s létajícími draky již mnoho
kamkoliv, vždy je na obloze uvidíte
zkušeností.
elegantně proplouvat vzduchem.
Pouštění draků bylo poprvé
Číňané věří, že pouštěním draka
zaznamenáno před více než 3000
jsou ve spojení s duchy svých
lety v Číně. Za vynálezce draků
předků, není ale neobvyklé, že
jsou
považováni
čínští
tento
rituál
se
také
filosofové Mozi a Lu Ban, kteří žili
přetransformoval do různých
zhruba v 5. století př. n. l. V této
sportovních
klání.
Např.
době již bylo lidstvu známé využití
v Japonsku nebo Thajsku se
některých vhodných materiálů,
odehrávají
velmi
populární
které umožnily výrobu prvních
souboje pro nás v exotickém
draků, jako např. lehkého, ale
sportu – ve sportovním bojování
pevného bambusu na konstrukci
s létajícími draky. Hraje se na
draka, nebo hedvábí na šňůry a
speciálním hřišti a cílem letu
látky. Draci ve staré Číně měli
kolosů s bambusovou konstrukcí o
především náboženský a mytický
velikosti kolem dvou metrů je
význam, ovšem některé záznamy
omotat šňůru svého draka okolo
hovoří i o vědeckém využití, např.
soupeřova tak, aby musel přistát
pro měření vzdáleností, zkoumání
na straně hřiště soupeře.
větru, komunikaci apod. Někteří
Ve srovnání s Asií se do Evropy
vědci se však na základě
draci dostali poměrně pozdě. První
dochovaných kreseb domnívají, že
zmínky o dracích v Evropě se
draci byli využíváni již mnohem
objevují někdy na přelomu 16. a
dříve na Indonéském souostroví
17. století v Anglii, Nizozemí a
Sulawesi. Nejstarší záznam o
Itálii. Tehdy se konstruovali
papírových dracích pochází z Číny
zejména kosočtvereční a šípovití
teprve z roku 549 n. l., kdy bylo
draci
a
díky
rovnému
popsáno využití těchto draků
přímořskému terénu se pouštění
k přenášení zpráv.
stalo oblíbenou volnočasovou
V Asii, především však v Číně,
aktivitou.
Indii,
Thajsku
či
Japonsku
Opravdovou senzaci vynalezl
zakořenilo létání a draky tak
australský Brit Lawrence Hargrave
hluboko, že se stalo součástí
v roce 1863, který vyvinul
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komorového draka a dal tak
základ pro vznik kitingu.
Létání s akrobatickými draky je
oproti pouštění starých známých
jednošňůrových
draků
zatím

v plenkách. Prvního akrobatického
draka zkonstruoval v roce 1960
Don Dunford. O to více tento typ
draků v současnosti nabývá na
oblibě.

Speciální využití draků

Ve vědě:
Draci našli své uplatnění také při vědeckých pokusech. Americký vědec a
politik Benjamin Franklin např. v roce 1790 publikoval návrh na
experiment využívající draků při zkoumání blesků. Pokus měl dokázat, že
blesky jsou vlastně projevem atmosférické elektřiny. Podobným
zkoumáním se také věnoval fyzik a vynálezce Alexander Graham Bell. Od
konce 19. století se draci využívali v meteorologii, pro vynášení různých
měřících zařízení do požadované výšky.
V dopravě:
Roku 1894 Sir Lawrence Havrgrave zkoumal sílu draků, když byl
soustavou několika draků zvedán do vzduchu. Svých poznatků o vztlaku
dále využíval při konstruování různých letadel a kluzáků. Při podobných
pokusech využívali draků také např. bratři Wrightové, kteří se značnou
měrou podíleli na rozvoji letadel.
7. listopadu 1903 překonal Samuel Franklin Cody kanál La Manche na
plavidle, které bylo taženo draky.
Vojenské využití:
Draci byli také zkoumáni z hlediska vojenského využití, např. pro špionážní
účely, přenášení a signalizaci zpráv a jinou komunikaci, nebo také pro
přenášení munice či pro zvedání pozorovatelů nad bitevní pole a později
také k fotografování ze vzduchu či k vynášení radiových antén. Vojenské
využití je popisováno např. již v 7. stol. n. l. v Koreji, nebo v 10. stol. n. l.
v Rusku.

Dračí současnost
Současní draci jsou rozděleni do
tří kategorií: základní či zábavní,
řiditelní
(akrobatičtí)
a tažní.
Počet těch, kteří pouštějí na
podzim draky pro zábavu,
odhadnout nelze. Obecně však
13/

můžeme říci, že jde o rodiny
s malými dětmi. "Akrobatickým
drakům se v Česku věnuje podle
našich odhadů zhruba tisícovka
lidí a asi další dva tisíce to zkoušejí
s tažnými draky," tvrdí Petr

Valenta z brněnského obchodu
s draky.
Obyčejný drak je upoutaný na
jedné šňůře a v podstatě pouze ve
větru létá. Pokud je vítr stabilní,
tak v něm vlastně stojí. Řiditelný
drak má dvě až čtyři šňůry (podle
toho se na soutěžích rozřazují)
a dají se s ním předvádět podobné
kousky jako s modelem letadla
řízeným rádiem. Tažní draci pak
slouží třeba k jízdě po zemi, sněhu
či na vodě.
"Existují i speciální draci, s nimiž
se dá létat při bezvětří, nebo
dokonce v halách," dodává Petr
Valenta. Jsou tak lehcí, že stačí
zatáhnout za šňůru a vzletí. Ve
vzduchu se pak pohybují, aniž by
potřebovali vítr.
Výrobci udávají, že existuje okolo
20 základních
typů,
které
samozřejmě mají další modifikace.
S příchodem
výkonných,
komerčně prodávaných draků se

také objevilo dříve neznámé
omezení. "Na základě předpisů
o leteckém provozu nesmějí draci
létat výše než 100 metrů,"
zdůrazňuje Petr Valenta.
Draka lze vyrobit doma, pak přijde
zhruba na několik desítek korun.
V obchodě vyjde nejlevnější drak
asi na sto korun. Kdo chce
vyzkoušet řiditelnou verzi s více
šňůrami,
musí
si
připravit
minimálně 500 korun. To samé
platí pro jednoduché dětské tažné
draky. Cena velkých tažných draků
ovšem může dosáhnout až 30 tisíc
korun.
S draky
se
můžete
setkat
v kteroukoli roční dobu. Kromě
klasických tvarů lze spatřit létat
nejrůznější housenky, motýly či
různé
krabicové
konstrukce.
K vidění
však
jsou
také
akrobatické speciály, tažní draci
nebo nejrůznější reklamní výtvory.
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Z kroniky obce …
Kde to bylo?
V minulém čísle Lunarie jsem slíbil rozluštění „hádanky“, co je na
starých fotografiích z Černčic. Na první fotografii je obytná část
statku čp. 5, který patřil české rodině Vítků. Posledním majitelem
byl František Hahn, syn Františka Vítka. V místech kde jsou na
fotografii osoby, je dnes místní komunikace která vede z křižovatky
silnic od Kryr a od Mukoděl přímo k domu, v němž bydlí rodina
Sieglových.
Na druhém snímku je náves v Černčicích fotografovaná z mostku,
po kterém se jezdilo k dnes již zavezené požární nádrži před statkem
čp. 1. Na místě domu na pravé straně dnes stojí bývalý obecní úřad
čp. 20. Dům s vraty průjezdu patřil ke statku německé rodiny
Hekelů. V místech, kde tento statek stál, jsou dnes okály.
Bílenecká kronika
Dnes se můžete podívat na
jednu z ilustrací, které zdobí
Bíleneckou kroniku. Jak jsem již
dříve oznámil, podařilo se
kroniku
získat
alespoň
v digitalizované podobě. Na
ilustraci jsou některá Boží muka
a pomníky z Bílence. Na
obrázku vlevo nahoře je pomník
u domu čp. 26, na obrázku
vpravo nahoře Boží muka v
polích, obrázky vlevo dole

a vpravo dole zobrazují „Křížový
kámen“ z roku 1622 z obory u
Bílence, obrázek uprostřed dole
je „stará kamenná křtitelnice“
která dnes leží v blízkosti
výklenkové kaple u cesty ke
kostelu, obraz uprostřed je
kámen s nápisem z „Háje
mladých“ (Jugendhain) v lese u
Bílence. Ilustrace jsou z období
první republiky.
RNDr. Václav Špilar, kronikář
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Slovo na závěr…
Žiji v naší obci celý svůj život. Čím dál víc se mi zde líbí, nechtěla bych
bydlet na jiném místě – z mnoha důvodů, o kterých není nutné v této
chvíli psát, protože jsem tento svůj názor vyjadřovala častokrát na
stránkách Lunarie.
Mám ráda tento kraj a lidi v něm, znám mnoho cest a cestiček,
krásných zákoutí a míst, kde je člověku dobře, a proto si v takové chvíli
obvykle přeje, aby tento pocit s ním sdíleli i další lidé, aby také oni se
zastavili, třeba se svými dětmi, a řekli si, jak je tady krásně. Mnohokrát
jsem slyšela od návštěvníků naší vesnice, že žijeme na nádherném
místě. My to víme, známe svou obec, park, lesy kolem, známe svou
historii, ale to, co tu doopravdy máme, bychom mohli předat nejen
mladším generacím, ale také těm, kteří k nám přijíždějí na návštěvu, za
turistikou, do skal nebo jen tak.
Již mnoho let nosím ve své hlavě nápad – vytvořit v naší obci naučnou
stezku, která by vedla od budovy obecního úřadu, po staré silnici přes
most k Bílenci a tam by mohla pokračovat cestou přes pole k
památnému stromu v bažantnici, potom směrem k pivovaru, kolem
rybníka opět k úřadu. Kdyby se prodloužila cesta do Bílence, mohla by
druhá naučná stezka vést přes Bílenec k rybníku U Skřivánka
v Petrohradě.
Před čtyřmi lety jsem se s tímto nápadem svěřila paní starostce, potom
byla možnost využít finanční dotace v souvislosti s projektem
modernizace obecní knihovny, ale bylo řečeno, že by se na této akci
mohla podílet obec sama, protože to není finančně nákladné
vybudovat naučnou stezku postupně po částech. Domluvily jsme se
s paní starostkou, že sjedná schůzku s panem Ing. Ladislavem
Henlínem a s panem RNDr. Špilarem. Bylo mi to slíbeno, ale dosud se
tak nestalo.
Jak by to mohlo vypadat? Určitě by na naučné stezce měly být
umístěny tabule s informacemi z historie a s dalšími zajímavostmi.
Protože máme v naší obci skvělého řezbáře, představovala jsem si na
některých místech krásné dřevěné sochy vytvořené jeho rukama.
Například u vody vodníka, v lese vílu, skřítka či nějaké další bytosti. O
této záležitosti jsem jednou dokonce hovořila s panem Henlínem,
nápad se mu líbil a určitě by v tomto pomohl.
Setkání se nikdy neuskutečnilo, ale stačilo říci, že obec nemá zájem, že
to neplánuje, a tudíž se to dělat nebude. Čekala jsem více než rok, ale

pak jsem pochopila, že můj sen zůstane snem, že se o tomto nápadu
nebude ani mluvit, natož něco připravovat.
Protože jsem si ve volebním programu vítězných stran přečetla, že
plánují podporovat turistiku v obci vybudováním naučných stezek,
mám radost z toho, že přece jenom se tento nápad zcela neztratí, že za
pár let se budeme procházet naším krajem po nových cestách a
cestičkách.
Samozřejmě vím, že výsledná podoba projektu bude zřejmě zcela jiná,
ale člověk má mít své sny a představy, může dokonce i pro jejich
uskutečnění něco udělat, pokud najde spřízněné duše, kterým
skutečně záleží na místě, kde žije a které má rád.
Marie Vránová
Dovoluji si též malou poznámku ke článku ,,Slovo na závěr “
Jako starostka jsem měla čtyři roky možnost podílet se na utváření
našich obcí. Za tu dobu byla vyčištěna mnohá zákoutí, opravena
některá místa v obci, doplněna infrastruktura.
Za čtyři roky pro někoho hodně, pro někoho málo práce. Možná, že
každé předchozí vedení udělalo více -nevím , hodnoťte sami. Zkusme
se každý nejprve podívat na svůj díl přičinění a potom teprve můžeme
kritizovat ostatní, že nesplnili náš sen.
Jitka Dondová, starostka
Poděkování
Po osmi letech práce na vydávání měsíčníku Lunaria se rozhodla
ukončit svou práci paní Marie Vránová. Ráda bych jí jménem všech
čtenářů poděkovala za pečlivou práci při tvoření petrohradského
měsíčníku, za výběr, shromažďování a publikování článků, fotografií ,
obrázků a popřála mnoho úspěchů v profesním i soukromém životě.
Nejenom jí, ale i paní Ivaně Hůrkové a Evě Učíkové děkuji za práci
v kulturní komisi.
Jitka Dondová, starostka
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Přibyl Oleg – Petrohrad
Fodor Ladislav – Petrohrad
Aichyngerová Aloisie – Petrohrad
Jurčová Renata - Černčice
Soukup Karel – Černčice
Kail František – Bílenec
Precht Karel – Petrohrad
Andršová Erika – Černčice
Kováčová Irena – Petrohrad
Špilarová Jana –Petrohrad
Motejzíková Zdenka – Petrohrad

Úmrtí:
Jechová Věra – Petrohrad
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