
Před devadesáti lety tzv. Český 
komitét založil první soukromou 
českou školu ve Zdolbunově. 
Ve 20. letech minulého století 
pak skupina nadšenců získala 
povolení založit Českou mati-
ci školskou se sídlem v Lucku. 
„Ta z dobrovolných darů, mírné 
podpory vládních orgánů česko-
slovenských a symbolické pomo-
ci polských provozovala na Volyni 

třináct českých škol,“ říká spiso-
vatel Jiří Hofman z Prahy. Jako on 
se do Žatce vypravila asi stovka 
volyňských Čechů z celých Čech 
i Moravy, kteří navštěvovali ško-
ly ve Zdolbunově, Myrotyně, Čes-
kých Novinách. Dorazil například 
i brigádní generál ve výslužbě Mi-
loslav Masopust. 

„Chodila jsem do školy v Čes-
kých Novinách, kde bydlely jen 

čtyři ukrajinské rodiny. Tady je 
náš pan učitel, který pak až do 
svých sedmdesáti učil v Chomu-
tově,“ ukazuje vzácnou fotografii 
bývalá reemigrantka Vlasta Plo-
cová ze Žatce. Na setkání byl i její 
bratr Josef Holec. Prošel frontou, 
zakusil i 18 měsíců v táboře v Já-
chymově. 

Vzácné hosty potěšily taneční 
soubory ZUŠ Žatec ze třídy Iva-
ny Fabryové – s pásmem morav-
ských a českých lidových písní, 
představili chodovský věneček, 
slovenskou tvorbu, ale  i skot-
ský tanec. Publikum jim vděčně 
tleskalo.

Postoloprtský farář loni požádal 
město o zajištění elektronických 
hodin pro věž kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie. Nový stroj 
má stát 76 tisíc korun. Město ve 
svém rozpočtu nenašlo potřebné 
finance, ale nabídlo panu děkano-
vi pomoc při zpracování žádosti 
o grant T-Mobile. V grantovém 
řízení bohužel nebyl návrh vy-

brán, proto zastupitelé vyzvali 
starostu Miroslava Hyláka, aby 
za město nabídl panu děkanovi 
pomoc v oslovení sponzorů. 

Duchovní správce farnosti Po-
stoloprty ve své odpovědi na na-
bídku města uvedl, že by zastu-
pitelé měli přesunout hledání po-
třebných peněz na nové hodiny do 
plánu příštího roku. „S hledáním 

sponzorů na vlastní pěst mám 
špatnou zkušenost. Kdyby město 
sponzory zajistilo s tím, že určitá 
částka přijde na účet farnosti, tak 
potom ano. Zorganizovat firmu, 
která by nový stroj instalovala, to 
už dokážu. Jde o věc, prospěšnou 
všem občanům. Vedení města by 
na tom mělo mít zájem,“ reaguje 
Rudolf Prey na adresu města. To 
před více než deseti lety pořídilo 
do věže kostela mechanické hodi-
ny, které v poslední době byly po-
ruchové a potřebují výměnu.

Týrání pětadvacetileté Veroniky 
B. policisté začali vyšetřovat loni 
na podzim kvůli fyzickému násilí. 
Žena vyhledala ošetření s nadva-
krát zlomenou čelistí, případ pak 
oznámili zdravotníci. Jiří Koblížek 
zranil družku, když ji kopl do ob-
ličeje. Fackoval ji zřejmě už dřív, 

minimálně po dobu jednoho roku. 
„Týrání jsem se nedopustil,“ popí-
ral svou vinu Koblížek.

„Nebyli s to se o dítě postarat. 
Vše jsem dělala v dobré víře,“ 
hájila se jeho matka. Podle obža-
loby přiměla mladou ženu, aby jí 
svěřila do péče vnuka a musela jí 

také dávat peníze, které pobírala 
jako dávky v mateřské dovolené. 
Poškozená za svým dítětem mohla 
chodit jen přes den. „Nerozhodo-
vala o financích ani o svém oble-
čení. Obžalovaní ji ponižovali 
i na veřejnosti,“ uvedla státní 
zástupkyně.

Závislá porucha osobnosti byla 
jedním z důvodů, proč si Veronika 
B. vše nechávala líbit, podléhala 
dominantnímu druhovi a jeho 
matce. To potvrdili i tři krimina-
listé, kteří řekli, že na poškozené 
bylo vidět, že se Koblížkové bojí 
a je pod jejím vlivem. Jeden z po-
licistů, kteří ji chtěli vyslechnout 

v době, kdy byla u Koblížkové, 
před soudem řekl: „Nepamatuji 
si, že by mladá žena v přítomnosti 
paní Koblížkové promluvila.“ 

Předsedkyně trestního senátu 
Hana Bachová řekla, že i Helena 
Koblížková Veroniku týrala, a to 
psychicky, přitom se soustředila 
jen na materiální zabezpečení 
dítěte. „Věřila, že dělá vše pro 
jeho blaho. Způsob, jaký zvolila, 
byl ale nešťastný a nezákonný,“ 
uvedla.

Rozsudek ještě není pravomoc-
ný. Koblížková se proti němu na 
místě odvolala. Její syn a státní zá-
stupkyně si ponechali lhůtu.

Odešel táta 
filmařů

Minulý týden zemřel v ús-
tecké nemocnici v nedožitých 
73 letech Jiří Kubovský ze 
Žatce. Znají ho všichni, kteří 
měli co do činění s kulturou. 
O regionálním dění si udržo-
val mimořádný přehled, takový 
mediální osvětlovač.

Záhy se stal živým inventá-
řem každého filmového štá-
bu. Dokázal vysypat z rukávu 
veškeré filmy v Žatci natáčené, 
veškerá data, veškerá organi-
zování, slaďování dílčích po-
žadavků, detailní povahové 
charakteristiky režisérů, ná-
roky a libůstky herců, řado-
vých, i těch nejslavnějších. 

Po pravdě si nedovedu před-
stavit, kdože teď bude v Žatci 
dělat filmařům tátu. Kdykoliv 
jsem tam jela kvůli natáčení, 
těšila jsem se, že se s ním se-
tkám. Provázela mne jistota, 
že mi všechno přesně poví, 
a navíc, že mi tyto informace 
podá zjevně rád. 

Jiří Kubovský miloval a ctil 
žatecké divadlo a bojoval za 
ně ze všech sil. Naposledy 
mne pozval do kavárny a vel-
mi nešťastně prorokoval, že 
proměna divadla v kino při-
vodí vzácnému kulturnímu 
stánku zkázu. 

Vždycky jsem byla přesvěd-
čená, že Kubovský je patri-
ot, protože rodilý Žatečan. 
Proto mne překvapilo, když 
mi začal vyprávět o svém 
lounském dětství, o plovárně 
a plavmistru Polívkovi, také 
o svém utonulém vrstevníko-
vi. Ale i o postojích různých 
osobností kulturního života 
v šedesátém osmém roce nebo 
o výhrůžných anonymech, když 
se stal krátce ředitelem žatec-
kého divadla.

Od té chvíle, kdy jsem se 
s ním v roce 1991 seznámila, 
se nezměnil. Duševně stále 
svěží pán byl neustále tak 
zaúkolován, natolik pracovně 
zaneprázdněn, že prakticky 
neměl čas stárnout. Je štěstí, 
že mohl až doposledka pra-
covat, bez oddechu pomáhat 
filmovým štábům.  

Líbilo by se mi, kdyby ně-
kdo natočil dokument pro 
změnu o něm. A třeba kdyby 
se v Žatci konal filmový fes-
tival s jeho jménem. 

Květa Tošnerová
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Kartony skrývali pod podlahou
Nekontrolované výrobky bývají vyrobeny 

z nekontrolovaných surovin
DOBROMĚŘICE (red) - Koncem minulého týdne zajistili chomu-
tovští celníci v prodejně se smíšeným zbožím v Dobroměřicích 677 
litrů lihovin a bezmála 311 kilogramů tabáku. Výrobky v celkové 
hodnotě 348 363 korun nebyly opatřeny kolky. Celníci se zaměři-
li na značení lihovin a tabákových výrobků kontrolními páskami 
a tabákovými nálepkami.

Síla a krása… V sobotu se v lounském jezdeckém areálu 
konaly parkurové závody, které pořádal Jezdecký klub Bon Equi 
Club Louny. V soutěži se stupňovanou obtížností do 100 cm se 
z domácích nejlépe umístila Jana Vávrová na klisně Casseta 
(na snímku), a sice na 5. místě. Její kolegyně z Bon Equi Clubu 
Petra Razcová s koněm Luci obsadila 6. příčku. Ve dvoufázo-
vém skákání 100/110 cm obsadil 3. místo lounský Dalibor Srp. 
Jana Vávrová v soutěži uhájila 4. místo. Druhá nejlepší v klasické 
skokové soutěži stupně ZL byla členka Bon Equi Clubu Louny 
Veronika Řimnáčová s koněm Galipem, čtvrtá příčka patřila 
Daliboru Srpovi. V soutěži ve skoku stupně L* se Veronika 
Řimnáčová umístila druhá. Zatímco jezdci převzali ocenění, 
koně dostali oves. Na závěr vítězové absolvovali čestné kolo 
před zraky fanoušků.                                                                                (bal)

Dva a půl roku za týrání a ponižování
Mladá žena v přítomnosti obžalované nebyla schopna ani promluvit

Duchovní by uvítal zajištění sponzorů

Lidový dům zaplnili volyňští krajané
Fotografie a známé tváře oživily vzpomínky na školní léta

BusMat plus je 
nucen zdražit jízdné

OKRES LOUNY (red) - O čtyři koruny více musejí od 6. října 
zaplatit lidé u autobusového dopravce BusMat plus. Zdražení se 
týká všech spojů tohoto dopravce v regionu. Změnu cenového 
tarifu schválila Rada Ústeckého kraje. Podle ředitele BusMat 
plus Miroslava Matyáše musí společnost dorovnat ceny s doprav-
ci v okrese. „Také kvůli nárůstu pohonných hmot jsme museli 
cenu zvýšit,“ řekl. Dodal ale, že i přes zdražení bude BusMat 
levnější než jiní dopravci na Lounsku.

František Janačík z kanceláře 
hejtmana Ústeckého kraje uve-
dl, že dopravce využil jen jed-
noho z úkonů, které mu smluvní 
vztah s krajem umožňuje: „Změ-
ny se projeví na všech tarifních 
pásmech dopravce. Maximální 
navýšení představuje čtyři ko-
runy k stávajícímu jízdnému.“ 
Měsíčně tedy zaplatí lidé cestu-
jící s autobusovým dopravcem 
BusMat až o sto šedesát korun 
více.

Ústecký kraj již dříve schválil 
zdražení jízdného na linkách 
mezi Chomutovem a Jirkovem. 
Dopravní podnik měst Cho-

mutova a Jirkova zde přicházel 
o značný zisk kvůli Dopravnímu 
podniku Ústeckého kraje. Ten se 
svými autobusy jezdil povětšinou 
několik minut před vozy měst 
Chomutova a Jirkova. 

Autobusy se u nás dočkají dal-
ších změn. Od příštího pondělka 
15. října bude dočasně reduko-
vána doprava na linkách Žatec 
– Most a Louny – Chomutov, za-
jišťovaná Dopravním podnikem 
měst Mostu a Litvínova. Do zóny 
Triangle si svoz zaměstnanců to-
tiž továrny IPS Alpha a Hitachi 
zajišťují. Kraj tím ušetří téměř 
půl milionu korun.

Lahve s vodkou a tuzemákem 
opatřené etiketami českého vý-
robce nebyly vystavené mezi 
zbožím v prodejně. „Celníci je 
odhalili v důmyslném úkrytu ve 
skladovacích prostorách pro-
dejny. Ve skrýši pod podlahou 
nalezli neuvěřitelných 60 karto-
nů s lihovinami, postrádajícími 
kontrolní pásky a 2075 balíčků 
tabákových směsí různých zna-
ček (např. Mora, Balda, Golem, 
OK) bez potřebných nálepek, 
ukrytých v černých igelitových 
pytlích. Stát by prodejem těchto 
výrobků přišel na daních o více 

než 350 tisíc korun,“ uvedl Jiří 
Nejedlý, mluvčí Celního ředitel-
ství Ústí nad Labem. 

Celníci zboží zajistili. Majitele 
prodejny čeká správní řízení, ve 
kterém mu může být udělena po-
kuta až 5 milionů korun. 

“Dávejte si na nákup nekol-
kovaných výrobků pozor. Ob-
sah většinou neodpovídá slože-
ní deklarovanému na etiketách. 
Toto zboží je obvykle vyrobeno 
ze surovin neznámého původu, 
což může mít citelný dopad na 
zdraví spotřebitelů,“ varuje ob-
čany Nejedlý.
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LOUNY (bal) – Na dva a půl roku do věznice s dozorem a k po-
vinnosti uhradit zdravotní pojišťovně 174 100 Kč odsoudil v pátek 
lounský soud Jiřího Koblížka (28) za dlouhodobé týraní družky. 
Zároveň ho tak potrestal i za krádež mobilního telefonu a úvěrový 
podvod při nákupu auta. Jeho matce Heleně Koblížkové (50) soud 
vyměřil dva roky podmíněně se zkušební dobou tři roky a dohled 
probačního úředníka. Navíc jí soud uložil podrobit se rodinnému 
poradenství. Oba jsou odsouzení za týrání, i když Koblížková byla 
původně obžalovaná jen za napomáhání týrání a vydírání. 

POSTOLOPRTY (bal) - Město Postoloprty nabídlo pomocnou 
ruku zdejšímu katolickému faráři Rudolfu Preyovi v oslovení 
sponzorů na zajištění finanční částky potřebné k nákupu elek-
tronických hodin pro kostelní věž v Postoloprtech.
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ŽATEC (bal) – V Lidovém domě v Žatci se v pátek 5. října uskuteč-
nilo jubilejní setkání žáků českých škol na Volyni. Organizátorkou 
akce je Anna Martišová. Žena, jejíž zásluhou se volyňští krajané 
v Žatci setkávají. „Možná je toto setkání, při kterém vzpomínáme 
a děkujeme našim učitelům, i posledním,“ obává se A. Martišová. 
Je nemocná a bojí se, že příštího roku nedožije.


