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Informace z naší školy ……
NETRADIČNÍ SPORTOVÁNÍ KE DNI RODINY
Bylo krásné slunečné odpoledne a na zahradě ZŠ a MŠ Petrohrad se
scházeli rodiče nebo i prarodiče s dětmi, aby si připomněli Den rodiny.
Zaměstnanci školy pro ně připravili netradiční sportování, kde nezáleželo na
síle, vytrvalosti a sportovní zdatnosti. Cílem tohoto odpoledne bylo stmelení
členů rodiny, spolupráce, umět se domluvit, vymyslet tu správnou strategii a
především se co nejvíc pobavit. A bavili se opravdu všichni, protože sportování
mělo ten správný šmrnc a legraci.
Jako každý sport začíná pozdravem, tak i my, jsme se po vyslechnutí pravidel,
pěkně rázně pozdravili. Sportování zahájila paní ředitelka školy spolu se
starostkou obce rozvázáním mašlí na vratech školní zahrady a v tu chvíli se
všechny rodiny rozběhly na jednotlivá stanoviště plnit své sportovní úkoly.
LYŽOVÁNÍ: Myslíte si, že se v létě nedá u nás lyžovat? O tom se rázem všichni
přesvědčili. Na stanovišti mrzlo, až to praštilo, proto si soutěžící museli obléci
šály, obout lyžáky, do rukou vzít lyžařské hůlky a vyrazit na slalom. Kdo chtěl
bez úrazu dojet do cíle, musel zvolit tu správnou techniku lyžování.
BALANCOVÁNÍ: Tato disciplína vyžadovala klidnou ruku a bystrý zrak.
Úkolem bylo přenést na tenisové raketě (pro ty nejmladší závodníky)
molitanový míček, rodiče to museli zvládnout s pinponkovou pálkou a
míčkem. Kdo si věřil, dokonce i běžel, jiní zase bedlivě sledovali míček, aby jim
nespadl.
STRÝČEK SKRBLÍK: Tento kačer už od svých mladých let snil o tom, že bude
jednou velmi bohatý. A získat co nejvíce bohatství, bylo i úkolem na tomto
stanovišti. Členové rodiny se museli domluvit, jak nejrychleji a v největším
množství přenést zlaťáky (víčka od pet lahví) a to pouze v dlani, do své
nádoby.
ČÁRA: Sportovci měli za úkol hodit malé plastové destičky co nejblíže k čáře.
Úkol to nebyl jednoduchý, vymyslet, jak destičku hodit, aby čáru nepřelétla
nebo zase nedopadla moc blízko, ale všichni úkol zvládli velice dobře.
HOD POLENEM: Zde byly připraveny opravdu velká metrová polena (pro ty
nejsilnější) až po menší a nejmenší polínka. Rodiny házely stylem štafety, kam
hodil první, z toho místa házel druhý atd. Někteří siláci hodili i pěkně velká
polena dost daleko, ale i ti nejmenší si dali záležet.
Za splnění jednotlivých úkolů dostávali nejen děti ale i rodiče razítka do
sportovních kartiček, když měli kartičku vyplněnou, posadili se do altánku,
kde pro ně paní kuchařky připravily občerstvení a děti si mohly kartičky
vybarvit. Na závěr obdržely všechny děti diplomy, medaile, pitíčka a sušenky.
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Celé odpoledne mělo úžasnou atmosféru, kterou nám dodávalo sluníčko a
rozzářené dětské oči. Spokojenost byla vidět jak ze strany rodičů, prarodičů,
tak i zaměstnanců školy a obce. Je vidět, že těmto rodinám záleží na tom, jak
trávit s dětmi volný čas.
Tato školní akce se uskutečnila za spolupráce a finanční podpory Obce
Petrohrad. Děkujeme.
Věra Sokolová
vychovatelka ŠD
Poznámka: Ostatní fotografie z akce si můžete prohlédnout na
www.zsmspetrohrad.cz
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Zahrada pro netradiční využití
„Zahrada pro netradiční využití“ to je název akce na rozšíření využití
zahrady u Základní školy a Mateřské školy Petrohrad p.o.. Finanční
prostředky na tuto akci z části obdržela škola formou dotace od nadačního
fondu LOGIT, zbývající část uhradí škola z prostředků získaných z rozpočtu
obce na provoz školy.
V dílně věznice Oráčov pro školu vyrobili zahradní hru Člověče nezlob
se! ( figurky a kostky ) a Ruské kuželky. Hry budou instalovány v průběhu
měsíce června, aby si je děti užily ještě pře koncem školního roku. Výrobky
převzala ředitelka školy paní Ivana Hůrková za účasti zástupců Obce
Petrohrad a poté se z nich mohly radovat i děti.
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Informace obecního úřadu ………..
Obnova misijního kříže v Petrohradě
Pan Petr Kunc provedl obnovu poničeného kříže v místní části Petrohrad
u sušárny chmele za spolupráce a s financováním Obce Petrohrad. Obnovený
kříž byl umístěn na původní místo. Misijní kříž stál při vchodu do Špitální
kaple a připomínal dobu, kdy v Petrohradě proběhly v době první republiky
misije.

Původní kříž

Současný kříž
Cesta na ovčín “Cesta svatých”

Po opravě přetrubnění potoka u pivovaru zůstaly nevyužité
kameny z původního přetrubnění a tyto byly přesunuty na cestu k ovčínu
vedoucí ke Kapli Všech svatých v Petrohradě a zapuštěny do bezpečné hloubky.
Ve spolupráci Psychiatrické léčebny Petrohrad p.o. s Obcí Petrohrad, vznikly v
dílně léčebny pod vedením pana Petra Kunce odlitky českých svatých.
Postupně budou osazeny všechny kameny krátkým textem a popisem světce,
jeho atributy, proč byl svatořečen apod. Poslední kámen zůstane prázdný, měl
by být po cestě vzhůru tím, kde se každý může zamyslet nad svou životní
cestou.
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Z kroniky obce ……..

Útržky z historie domů v obci – 20. část

Číslo popisné 121
Dům postavili v roce 1927 manželé Sebastian Pfister, podstarší z
petrohradského pivovaru, a Anna Pfisterová. Stavba spolu s č. p. 120 tvoří
dvojdomek v blízkosti nádraží v Petrohradě. Za okupace Sudet hitlerovským
Německem zde bydleli zaměstnanci německé správy železnic. Po roce 1945
převzal dům Jan Vítek a po něm Jaroslav Dýzl zaměstnanec ČSD. Po smrti
Jaroslava Dýzla v roce 1971 byl na základě dědického řízení dům převeden na
jeho manželku Jarmilu Dýzlovou a syna Lubomíra Dýzla. Rodina později dům
prodala. Současnými majiteli domu jsou Jiří Řehák a Jana Řeháková z
Meziboří.

Číslo popisné 122
Stavba byla postavena roku 1927 u křižovatky původní silnice č.6 se silnicí z
Petrohradu do Černčic. Stavitelkou byla Marie Puschnerová z Černčic. Rodina
Puschnerova byla v roce 1945 odsunuta do Německa a dům převzal Václav
Kouba a po něm cestář František Dedera. V roce 1945 byla v domě po
příchodu Rudé armády umístěna kratší čas vojenská telefonní stanice
sovětských vojáků.
František Dedera prodal v roce 1963 dům manželům Antonínu Bendovi a Janě
Bendové. Od nich byl dům zakoupen Václavem Trhlíkem a jeho manželkou
Barborou Trhlíkovou. Václav Trhlík začal dům rekonstruovat. V roce 1971
žádal o povolení přístavby zděné verandy. Když v roce 1976 Václav Trhlík
zemřel, zdědil jeho polovinu domu nejmladší syn Jindřich Trhlík a Barbora
Trhlíková pak darovací smlouvou převedla na syna i svoji polovinu. Jindřich
pokračoval v úpravách domu. V roce 1979 pak prodal celou nemovitost
manželům Vladimíru a Marii Rejzkovým, kteří zde bydleli až do své smrti.
Dům pak dědictvím přešel na jejich dva syny Emila Rejzka z Měcholup a
Vladimíra Rejzka z Kadaně, kteří jsou vlastníky domu dosud. Dům není již
několik let obydlen.
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Číslo popisné 123
Dům vybudoval v nové části Petrohradu v roce 1927 Alois Vacík. Ten zřejmě
neměl dost peněz na dostavbu a dům koupil v dražbě Martin Leiblinger. Dům
byl v době okupace i po válce majetkem Leiblingerů. V roce 1963 žádá Anežka
Leiblingerová o stavební povolení k adaptaci domu. V roce 1972 pak dům
prodala svému synovi Josefu Leiblingerovi, který původně malý domek
postupně rozšířil přístavbami kuchyně, verandy a sociálního zařízení. Když
Anežka Leiblingerová zemřela, žil Josef v domě až do své smrti sám. Při
dědickém řízení převzala celou nemovitost neteř Josefa Leiblingera Marie
Hachová. Ta darovací smlouvou převedla dům své dceři. Později se rodina této
dcery dostala do finančních potíží a dům byl prodán v dražbě. Kupcem a
současným majitelem se stal Petr Kindermann z Chomutova, který dům
pronajímá.
U dokladů k domu se zachoval dopis landrata (správního úředníka stojícího v
čele okresu) okresu Podbořany starostovi Petrohradu z doby okupace Sudet
hitlerovským Německem. Dopis datovaný 4.3.1943 v Podbořanech oznamuje
starostovi, že německá matka Anna Schierl bydlí v Petrohradě v domě č. p.
126 se šesti dětmi a že tam těžko může pro havarijní stav domu přežít příští
zimu. V domě č. p. 123, který patří Čechovi Martinu Leiblingerovi by bylo
možno ji ubytovat, protože Leiblinger tam chodí jen přespat a přes den je u
svých rodičů v jejich bytě.

Číslo popisné 124
Další z domů v nové části Petrohradu postavil r. 1927 zednický mistr
František Scheiner. V roce 1933 přistavěl k domu hospodářskou část s
prádelnou, kolnou a stájí pro malá hospodářská zvířata. Scheinerovi zde
bydleli i v době okupace a pak až do začátku 70. let minulého století. Po smrti
rodičů dědicové prodali dům manželům Františku a Boženě Eisenhamerovým
z Podbořan. V roce 1975 začali noví majitelé dům modernizovat. Provedli
výměnu oken, zřídili koupelnu a rozvod teplé i studené vody v domě a ústřední
vytápění.
Dalšími majiteli domu se v roce 1989 stali manželé František a Květuška
Bláhovi z Bílence, kteří dům od rodiny Eisenhamerových koupili. V držení
členů širší rodiny zůstává dům dosud. Po smrti Květušky Bláhové je využíván
jako rekreační chalupa. Současným majitelem je vnuk Františka a Květušky
Bláhových Martin Růžička s manželkou Lenkou Růžičkovou z Jirkova.
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Číslo popisné 125
V roce 1927 postavil na hranicích Černčic a nové části Petrohradu Anton
Jünger. V roce 1932 přistavěl menší hospodářskou budovu. Rodina Antona
Jüngera byla po válce odsunuta a dům převzali manželé Bartoloměj a Josefína
Chudobovi. V roce 1960 přistavěl Bartoloměj Chudoba k domu další místnost
a verandu.
V 70 letech vlastnili dům manželé Vlastimil a Marie Reslovi. Marie Reslová
zemřela v roce 1978 a dědictvím přešel celý dům do majetku pozůstalého
manžela Vlastimila Resla.
Dům po Reslových získali Arnošt Lange a Irena Langeová z Mostu a využívají
ho jako rekreační chalupu.

Číslo popisné 126 (původní, zbořeno)
Postavil Karel John v roce 1927. Dům býval v blízkosti domu č.p. 125. Za
okupace zde bydleli postupně. Klupák, Krausová, Anna Schierlová. Po odsunu
německého obyvatelstva převzal domek, který byl v havarijním stavu
Bartoloměj Chudoba a užíval ho jako skladiště a kolnu. Později byl dům
zbořen.

Číslo popisné 126 (současné)
Dům byl postaven v nové části Petrohradu na začátku sedmdesátých let
minulého století Antonínem Tůmou a Annou Vrbovou z Mukoděl. Zkolaudován
byl roku 1974. Po smrti Antonína Tůmy připadlo vlastnictví jedné poloviny
domu synovi Antonína Tůmy, který žil v Polsku a Anna Vrbová, která nebyla s
A. Tůmou oddána, řešila situaci tak, že dům prodala Státnímu statku a syna A.
Tůmy tzv. vyplatila. V domě byl pak jako nájemník zaměstnanec statku M.
Majer s rodinou Po roce 1990 použil Státní statek Lubenec dům se zahradou
jako náhradní plnění restitučních nároků za zbořený statek v Přibenicích
Dagmar Šperkové z Prahy. Dalším prodejem se stali majiteli domu Zdeněk
Tykal a Věra Tykalová.
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Číslo popisné 127
Postaveno roku v nové části Petrohradu roku 1927 Franzem Zwickerem. V
roce 1933 byla k domu přistavěna malá hospodářská budova v níž byly dva
malé chlévy pro hospodářská zvířata a prádelna. Rodina Franze a Mathildy
Zwickerových byla v roce 1945 odsunuta a dům převzal Josef Domabyl.
Dům byl rodinou Domabylů postupně celý zrekonstruován a zmodernizován.
V roce 1974 Josef Domabyl s manželkou Františkou předali dům postupní
smlouvou svému synovi Josefu Domabylovi a jeho manželce Věře Domabylové
a ti vlastní dům dosud.
Číslo popisné 128
V roce 1927 začal v nové části Petrohradu u silnice z Petrohradu do Černčic
stavět Václav Špilar s manželkou Kateřinou Špilarovou hospodářské budovy.
Byla postavena částečně podsklepená stodola s kolnou pro vozy a zemědělské
nářadí a velká hospodářská budova v níž byla v přízemí jedna obytná
místnost, sklad krmiv a stáj pro hovězí dobytek, první patro tvořila sýpka a
druhé sloužilo jako sklad nasušeného chmele. Součástí budovy byla i sušárna
chmele. Tato budova byla zbořena v roce 1967. V roce 1936 -1937 přistavěli
manželé Špilarovi obytný dům se sklepy na skladování brambor a řepy.
Po obsazení Sudet hitlerovským Německem v roce 1938 byla celá nemovitost
zabrána německými úřady a dána k užívání německému občanovi
dosazenému landrátem. Václav a Kateřina Špilarovi zde měli vykázánu část
obytného domu a jako občané protektorátu zde přežili válku. V roce 1945 byl
dům i celé hospodářství vráceno rodině Špilarových. Václav Špilar v květnu
1945 zemřel a dům a polnosti zdědil jeho syn Josef Špilar, který, stejně jako
jeho bratr a sestra, byli po zabrání Sudet vyhoštěni do vnitrozemí.
Josef Špilar s manželkou Marií Špilarovou přistavěli ke stodole novou kolnu na
zemědělské stroje a na uskladnění sena. Josef zemřel v roce 1954 a veškerý
majetek přešel dědickým řízením na manželku Marii Špilarovou.
Ta v roce 1967 nechala zbourat nevyužívanou velkou hospodářskou budovu a
ze získaného stavebního materiálu v roce 1968-69 přistavět k obytnému
domu další byt. Když v roce 2005 zemřela, zdědil obytný dům její starší syn
RNDr. Václav Špilar, který v té době již se svojí rodinou a matkou v domě
bydlel.
RNDr. Václav Špilar, kronikář obce
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