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dopisy vzhůru do
kulturního dění

Řidiči ignorují 
zákaz vjezdu 

Běžné linkové autobusy, a do-
konce i „harmoniky“ projíždějí 
úzkými uličkami v obytných 
zónách Podbořan. To bylo impul-
sem k vystoupení podbořanského 
zastupitele Ivo Švarce na jednom 
letošním jednání zastupitelstva 
města. Upozornil na problém 
zejména kvůli bezpečnosti dětí, 
protože v úzkých ulicích v těsné 
blízkosti základních a středních 
škol by rychle jedoucí autobusy 
očekával jen málokdo. 

Vedoucí odboru dopravy Ale-
xandr Vasilenko tehdy navrhl 
do inkriminovaných míst umístit 
zákazové dopravní značky. K je-
jich instalaci skutečně došlo, ale 
ani značky nezabránily dalším 
průjezdům autobusů. Někteří 
řidiči zákazy ignorují. Dlouhou 
dobu například parkují na ploše 
za bývalou prodejnou Rulf, ně-
kdy jich tu bývá i více než pět. 
A to v prostoru, kam je dopravní 
značkou vjezd těmto vozidlům 
jasně zakázán. Tento nešvar by 
se mohl vyřešit plánovanou stav-
bou Penny Marketu, který by měl 
v těchto místech stát. 

Ovšem lze jen odhadovat, jakou 
plochu si řidiči vyberou pak. Mů-
žeme jen doufat, že si nevyberou 
Masarykovo náměstí. Ostatně, 
Podbořanští autobusové nádraží 
přímo na náměstí kdysi měli. Bý-
valo v místech dnešního parkoviště 
před supermarketem Coop. Pak 
se přesunulo poblíž vlakového 
nádraží, kde je odstavných ploch 
dostatek. Je otázkou, proč řidiči 
své autobusy neodstavují třeba 
právě tam.                   Petr Mojžíš

n Nebylo snadné udržet pořá-
dek

Díky podpoře a autoritě so-
větské armády mohl fungovat 
podbořanský revoluční národní 
výbor, první poválečný orgán 
místní samosprávy, ustavený 
dne 8. května 1945 z iniciativy 
Josefa Třísky ze Strojetic. Tento 
pamětník tvrdí, že Podbořany 
byly trvale obsazeny Rudou ar-
mádou až 13. května; dobu od 
5. do 10., respektive 13. května 
označuje jako bezvládí vyplněné 
střety mezi podbořanskými Něm-
ci a pracovně nasazenými Poláky 
a Ukrajinci.

Podbořanskou zvláštností byl 
ještě druhý revoluční národní 
výbor, který vznikl 9. května 
v Rakovníku. Z prvního národ-
ního výboru byla v červenci 1945 
vytvořena místní správní komise, 
z druhého okresní správní komi-
se – první orgán státní správy 
okresu. Prvořadým úkolem těch-
to samosprávných orgánů bylo 
alespoň částečně konsolidovat 
poměry nejen v samotných Pod-
bořanech, ale i na území okresu. 
Hlavně se jednalo o zabezpečení 
klidu a pořádku.

Na Podbořansku se v té době 
nacházelo mnoho pracovně 
nasazených dělníků (Rusů, 
Poláků, Ukrajinců), válečných 
zajatců, dezertérů a německých 
uprchlíků z východních oblastí, 
kteří utíkali před postupující 

Rudou armádou. Na Podbořan-
sko se vraceli nejen Češi, kteří 
museli v roce 1938 pohraniční 
oblasti opustit, z vnitrozemí při-
cházeli také drobní řemeslníci, 
živnostníci a bezzemci, mezi nimi 
mnoho dobrodruhů, podvodníků 
a zlodějů. Nebezpečí stále hrozilo 
i ze strany německého obyvatel-
stva. Němci žijící na Podbořan-
sku byli postupně soustřeďováni 
v tzv. sběrných střediscích (jedno 

bylo zřízeno v Podbořanech, dru-
hé v Jesenici) a připravováni na 
odsun do Německa. Nepodařilo 
se ovšem ihned zajistit a odzbrojit 
všechny nacistické funkcionáře 
a velmi nebezpečná byla zfana-
tizovaná německá mládež. 
n Hlídali i Svobodovci

Během června 1945 některé 
části Podbořanska obsadila 
zvláštní vojenská jednotka, 
tvořená volyňskými Čechy – pří-
slušníky československého za-
hraničního armádního sboru ze 
SSSR. Z těchto tzv. Svobodovců 
se v obcích okresu ustavovaly 
dobrovolnické národní gardy, 
konající především noční hlídky. 
Poměry se ovšem uklidňovaly ve-
lice pomalu, bezpečnost mnohdy 
nemohli zajistit ani příslušníci 
bezpečnostních orgánů.

n Na vsích se kradlo ve dne, 
v noci

Obyvatelé obcí podbořanského 
okresu byli především okrádáni 
o majetek – předměty krádeží 
byly nejen peníze a šperky, ale 
také hnací řemeny ve mlýnech, 
šatstvo, hospodářské zvířectvo, 
pohonné hmoty (benzín), jízdní 
kola, sušená píce pro dobytek. 
Např. v obvodu stanice SNB 
Vroutek příslušníci Rudé armá-
dy odváželi z polí a luk suchou 
píci v takovém rozsahu, že hro-
zil nedostatek krmiva pro zimní 
období. Když se někteří země-
dělci snažili vojákům v odvozu 
píce zabránit, vojíni ohrožovali 
hospodáře vidlemi nebo jiným 
nářadím nebo odvoz krmiva pro-
váděli v noci. Ve většině případů 
nebyli poškození proti krádežím 

pojištěni, s ukradenými před-
měty se už většinou neshledali. 
V hlášeních četnických stanic se 
velmi často objevují zápisy typu 
„Zahájené pátrání po pachatelích 
nemá výsledku; těmto krádežím 
nelze zabránit, protože vojíni 
zdejší ruské posádky ve značném 
počtu se pohybují v obcích ve dne 
i v noci.“ 

Místní správní komise v ob-
cích často žádaly Okresní 
správní komisi v Podbořanech 
o ochranu obce proti potulu-
jícím se osobám v sovětských 
stejnokrojích bez bližšího 
označení, které na obyvatelstvu 
brutálním způsobem vymáhají 
různé potraviny. 

Vážnost situace v podbořan-
ském okrese dokládá dopis 
Okresní správní komise v Pod-
bořanech Zemskému národnímu 
výboru v Praze ze dne 2. listopa-
du 1945: „Ve zdejším okrese se 
pohybují různá individua ve 
vojenských stejnokrojích, která 
si zajišťují obživu krádežemi, vy-
díráním a vyhrožováním. Obyva-
telé některých vesnic prohlašují, 
že se vystěhují, pokud nebude 
zjednána náprava. Zemský ná-
rodní výbor nám slíbil, že na 
náš okres vyšle důstojníka, který 
se pokusí poměry stabilizovat. 
Ačkoliv uplynul již téměř mě-
síc, nehlásil se u nás nikdo. Ani 
úředníci okresní správní komise 
se nemohou soustředit na práci, 
jejich manželky jsou totiž přes 
den v bytech přepadány a olu-
povány o nábytek, dokonce 
i o peníze. Žádáme, aby nám 
byla poskytnuta podpora, jinak 
nemůžeme ručit za řádný chod 
zdejšího okresu.“

(pokračování příště)
Jana Kuprová, Státní okresní 

archiv v Lounech

n Malí následovníci Jaromíra Jágra
„Ráda bych se podělila o krásný zážitek. V říjnu jsem svého šesti-

letého syna přihlásila na Školu bruslení při Zimním stadionu v Lou-
nech. Syn nadšeně 3x 
v týdnu chodí na „zi-
mák“, po měsíci již 
solidně bruslí, brzdí 
a zatáčí. Nadšeně mě 
každý čtvrtek, sobotu 
a neděli honí, na ledě 
se snaží a potí. Škola 
bruslení, projekt, 
který letos vymyslel 
Ing. Slavíček společ-
ně se svými kolegy, 
je perfektní. Výuka 
pod kvalitními trené-
ry a pomocníky z řad 
juniorů a dorostenců 
je dobře připravena, 
děti mají možnost 
zapůjčit si brusle 
a každý má již dnes 

svůj vlastní dres a pocit, že do roka jsou z nich Jágrové. Mám staršího 
syna, který hraje za dorost a juniory, také chodí pomáhat se začáteční-
ky, tak vím, že o děti hrající hokej je dnes velká nouze. Doufám tedy, 
že projekt Zimního stadionu v Lounech bude mít odezvu a přibudou 
noví malí hokejisté. Za sebe pouze mohu poděkovat a popřát: jen tak 
dál!“                                                                                   Hana Hlouchová, Louny

n Výčet výhod svou délkou až 
odradí. Můžete uvést ty podle 
vás nejvýznamnější?

„Klienti většinou vědí, že VZP 
poskytuje příspěvek na očkování 
proti klíšťové encefalitidě, proti 
žloutence, a dětem od deseti let 
příspěvek na rovnátka. Nyní je 
i dosti propagovaný příspěvek na 
očkování dívek proti karcinomu. 

Snad za nejaktuálnější příspěvek 
povyžuji 300 Kč na očkování pro-
ti chřipce.“
n Jaké výhody se týkají napří-

klad mladých rodin?
„Budoucí maminky mohou 

získat až 500 Kč na předporodní 
přípravu či poporodní aktivitu. 
Tatínkům, kteří chtějí být u poro-
du, pojišťovna též poplatek uhra-
dí. Novorozeně dostane dárkový 
balíček, v jednom roce pak slevu 

na botičky, či stomatologickou 
sadu. Na každé dítě v rodině se 
do tří let vztahuje i příspěvek na 
cvičení a plavání.“
n To platí pro celou republi-

ku. Jsou ale výhody, které platí 
jenom u nás? Co byste klientům 
doporučil?

„Určitě členství v Klubu pevné-
ho zdraví. Opravňuje ke slevám 

ve vybraných rehabilitačních či 
relaxačních zařízeních, při spor-
tovních aktivitách, ale i pobytu 
v solné jeskyni, nebo nákupu 
některého zboží.“
n Jak mohou využít průkaz 

rodiče s malými dětmi? Co 
byste jim nabídl?

„Určitě permanentku pro 
rodiče s dětmi do lounského 
plaveckého bazénu – do plavec-
ké školy Prosen Jany Prokešové. 

Samozřejmě i nákup zdravotní 
obuvi firmy Scholl nebo výhod-
nou slevu při nákupu sportovních 
potřeb ve firmě Gappa Sport Ha-
nuše Petržilky.“
n A co třeba mladí sportov-

ci?
„Za určitých podmínek mohou 

čerpat příspěvek na lékařské 
prohlídky nebo na sportovní 
pobyty.“
n Čím naopak potěšíte senio-

ry?
„Určitě opět slevou na zdra-

votní obuv. Nejen senioři však 
jistě uvítají permanentky do 
plaveckého bazénu, na masáže 
do Relax klubu Pomeranč. Ze-
jména Podbořanští plně ocení 
slevu na optické brýle a pomůcky 
podbořanské firmy Optika Zory 
Hanušové či slevu na potravi-
nové doplňky v prodejně Zdravá 
výživa Ivany Fišerové.“
n Jaké jsou podmínky člen-

ství?
„Stát se členem je jednoduché. 

Stačí být klientem VZP starším 
15 let, a mít vůči VZP vyrovnány 
všecky závazky. Přijdete buď na 
úřadovnu VZP Louny Na Va-
lích nebo na žateckou pobočku 
v Masarykově ulici proti hlavní 
poště anebo na úřadovnu v Pod-
bořanech do Domova důchodců. 
Vyplníte žádost s identifikačními 
údaji a během měsíce obdržíte 
plastový průkaz s jablíčkem, kte-
rý ke slevám opravňuje.“
n Slyšeli jsme, že ve VZP 

v Ústeckém kraji probíhá akce, 
týkající se měření tělesných 
hodnot...

„Akce probíhá v několika 
městech kraje. Na územním 
pracovišti v Lounech si klienti 
mohou (od 5. listopadu do 17. 
prosince) každé pondělí dopo-
ledne od 8 do 10 hodin zdarma 
nechat změřit tlak, tuk, chole-
sterol, a ještě za to dostanou ho-
dinovou vstupenku do bazénu 
– jako odměnu, že preventivně 
dbají o své zdraví.“

n Na gondole přijede 
Lhář Carla Goldoniho

LOUNY (jvn) - V karne-
valové Benátky se promění 
jeviště Vrchlického divadla. 
Ve čtvrtek 15. listopadu 
Louňáky do města karnevalu 
zaveze gondoliér Carlo Goldo-
ni v komedii Lhář. Hlavní roli 
v inscenaci Divadla v Dlouhé 
ztvární Jan Vondráček, který 
za ni dostal Cenu Alfréda 
Radoka. Hudbu složil Petr 
Skoumal a režie se ujala Hana 
Burešová. A co uvidíme? „Ne-
tradiční pojetí klasické kome-
die o velkém lháři s přebujelou 
fantazií. S Leliem se podíváme 
do dnešních Benátek v čase 
karnevalu, kdy se více než 
jindy stírají rozdíly mezi hrou 
a realitou, snem a skutečností, 
maskou a tváří...“
n Čechova Dívčí válka 

ŽATEC (kf) - Městské 
divadlo Žatec uvede v úterý 
20. listopadu historickou ko-
medii Dívčí válka. Děj začíná 
na veselohru neobvykle a sice 
pohřbem kněžny Libuše. 
Kníže Přemysl, kolísající mezi 
smutkem po ztrátě milované 
ženy a radostí nad nově naby-
tou svobodou, se stává terčem 
útoků vdavekchtivé ctižádosti-
vé Vlasty, která dovede nejis-
totu a strach dívek o podíl na 
veřejném životě využít ve svůj 
osobní prospěch a ambice 
nastoupit na místo kněžny 
Libuše. Kníže Přemysl nemá 
naprosto v úmyslu vstoupit 
s Vlastou v nový svazek man-
želský a jeho eroticko-estetic-
ká pozornost obrací se spíše 
k půvabné Kazi, Libušině se-
stře, která, žel, již před časem 
spojila svůj život se statečným 
řekem vladykou Bivojem. 
Čestná, leč milostně založená 
Kazi váhá mezi svým mužem 
a knížetem, až se nakonec 
rozhodne ke kompromisu, 
tj. k oběma skvělým mužům. 
Nevědomky tak položí základ 
ke klasické manželské nevěře, 
přežívající dodnes. Hra přiná-
ší pohled na příčiny a podstatu 
Dívčí války z naprosto nového 
zorného úhlu a práce s cha-
raktery postav strhne diváka 
svojí vroucností a upřímnou 
realitou. Autorem činohry 
není nikdo jiný než známý 
František Ringo Čech, který 
se společně s Eduardem Sed-
lářem podílel i na režii.

Možnosti zdarma změřit tlak, hodnoty cholesterolu, tuku 
a cukru v krvi využily zhruba dvě desítky pojištěnců, mezi 
nimi i Dagmar Šulíková. Zdravotnice Alena Babušková klientku 
právě ujistila, že tlak má v naprostém pořádku. 

Ne všichni klienti VZP znají 
své výhody

Vedoucí oddělení služeb doporučuje členství v Klubu pevného zdraví
LOUNSKO (pa) – Třiaosmdesát procent obyvatel našeho okre-
su je pojištěno u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Představuje to 
více než 71 000 pojištěnců, kteří kromě povinností mají ale i řa-
du výhod. Aby byla veřejnost lépe informována, pohovořili jsme 
o tom s Ing. Zdeňkem Holbičkou, vedoucím oddělení pojistného 
a služeb pro klienty. 
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Ztrácely se peníze, šperky, píce, dobytek i mlýnské řemeny 
Významným dnem pro Podbořany byl 9. květen 1945, kdy do 
města vstoupily jednotky 13. sovětské armády, konkrétně sou-
části 333. střeleckého pluku pod velením plukovníka Jakuba 
Alexejeviče Baběnka. Většina těchto jednotek postupovala 
dále do vnitrozemí, na delší dobu Podbořany obsadily teprve 
jednotky 33. střelecké gardové brigády v čele s generálem Le-
beděnkem. Tyto oddíly pomáhaly mj. zajišťovat zbylé nacistické 
funkcionáře ve městě a z Podbořan odešly teprve na podzim 
1945. Ve městě v té době už nebyla žádná větší německá vo-
jenská jednotka – němečtí četníci i vojenská posádka město 
opustili už 5. května.

Poválečný Babylon na Podbořansku I.

Vedení 333. střeleckého pluku. Jakub Alexejevič Baběnko (sedící uprostřed) převzal Řád 
Hrdiny Sovětského svazu v podbořanském kině.
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n Kulečníkový turnaj odstartoval
„V hostinci na hasičárně v Oboře odstartoval již 3. ročník turnaje 

o putovní pohár Ekostaveb v kulečníku (8-pool). Přihlásilo se 16 
účastníků, z toho 2 ženy. Hraje se každý s každým a na dvě vítězství. 
Slavnostní vyhlášení proběhne začátkem prosince. Putovní pohár 
a první tři ceny do turnaje věnují Ekostavby Louny. O další ceny se 
postarají organizátoři Petr Lang a hostitelka Marie Dvořáková.“   

Za hostinec Marie Dvořáková, Obora
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