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Noví občánci Kryr. Sestniict dětí pozvali minulou sobotu na radnici v K,yrech, aby je slavnostně pNvítali do života i mezi nejmenší oby
vatele obce. Bylo to teprve druhé letošní vítáni, když to první po t;éměř roční přestávce se uskutečnilo v polovině června. Těm nejstarším dětem -
dvojča_tům Kristjnce a Františkovi-byl v červnu rok a tak míst,o b1yndáku a knížky pro miminko dostali velkou osušku z vyšívaným nápisem
OBČANEK MESTA KRYRY, zlatý pl'ívěsek na i'etízek, maminky růži a společně certifikát o přidělení ovocného stromu v sadu mládí v Kry
rech. Starší sourozenci, kteří přišli s nejmladšími, dostali malý upomínkový předmět podle vlastního výběru. Nové občánky pNvítal místosta
rosta Kryr Miroslav Sahulka, hudbou obřady doprovázel tradičně Jaroslav Tříska z Očihova a pásmo básniček přednesly děti z místní školky. 

( až) Fotogalerii z vítáni najdete na www.zonerama.com/úmrenda/Albuml7745288. Foto: Laurencia Helásková

Koronavirus opět sílí 
Podbořansko však mezi ohniska nepatří 
Podbořansko, ČR (hm) Epidemie koro
naviru s návratem dětí do škol a lidí do za
městnání po letní pauze nabírá na síle, po
dle ministra zdravotnictvi však Česko nemá 
důvod k obavám. Odborníci ale nabádají k 
obezřetnosti. 

je oproti Podbořansku situace daleko váž
nější. Na Žatecku bylo k pondělnímu veče
ru zaznamenáno celkem 18 nakažených, z 
toho tři lidé ve věku 65+ a jeden člověk 
starší 75 let. Na Lounsku dokonce 128 
nakažených, z toho tři lidé ve věku 65+, Dva 
covid pozitivní lidé se léčí v nemocnici, 

I CENA 12 Kč 

Účastníci nedělní exkurze Z Nepomyšle 
za dobytím Křečova mají na co 

vzpomínat. čtěte dnes na straně 7. 

Cena za dramaturgii tance pro 

postižené putuje do Podbořan 
O Zině Hereitové, podbořanské nadšen
kyni pro taneční terapii, jsme už v minu
losti psali. Je autorkou tanečních show a 
sestavuje taneční programy i pro postiže
né žáky. Minulý týden vyhrála v katego
rii dramaturgie festival ISCOOL. Multi
mediální festival pořádá střední škola 
multimediální tvorby U2B z Buštěhra• 
du. Zeptali jsme se na podrobnosti ředi
tele školy Daniela Černého. 
• O jaký festival jde?
ISCOOL je školní festival směřovaný na
mediální tvorbu: film, fotografie a mediální
komunikace. Tanec a jeho dramaturgie je o

komunikaci prostřednictvi umění, A u po
stižených je tanec i jednou z terapií, které se 
paní učitelka Hereitová věnuje v Euroin
stitutu, praktické škole a odborném učilišti. 
Taneční skupina Euroinstitutu není žád
ným nováčkem v soutěžích. Má několik 
ocenění z Ledečského poháru. Tento rok si 
nacvičila tanečni skupina Ziny Hereitové 
dramaturgii s tématem Už zase skáču přes 
kaluže. Ta dramaturgie je opravdu dobrá a v 
naší soutěži zvitězila. 
Škola U2B v letošním roce podobný festival 
pořádala poprvé. 

Pokračování na straně 2 

... Už wse skáču přes kaluže. Zina Hereitová se věnuje choreografii a dramaturgii tance pro 
postižené. Se svými žáky z Euroinstitutu tancem žijí, Foto: archiv Ziny Hereitové

Na Podbořansku, tedy v jedenácti obcích, 
bylo ke dni 18. řijna napočítáno jen sedm 
nakažených, Nikdo z nakažených naštěstí 
není hospitalizován v nemocnici. Statistika 
nakažených vychází z otevřených datových 
sad Ministerstva zdravotnictvi ČR. 
V sousednim žateckém a lounském regionu 

V Ústeckém kraji je nyní plně naočkováno 
62,1 procent obyvatel. Nejvíce ve věkové ka
tegorii 75 až 79 let, a to 86,4 procent. 
Kromě dětí jsou nejméně proočkováni 
obyvatelé ve věku 18 až 24 let. Dvě dávky 
vakcíny dostala pouze polovina z nich. 

Říjen pro neziskovky: v Podbořanech 
opět uspořádali Den sociálních služeb 

Pohár nadějí. Karate Club Podbořany se zúčastnil v sobotu 26. ročníku karate soutěže 
Pohár nadějí v České Lípě, Závodů se zúčastnilo 12 členů, se kte1ými podbořanský klub byl na 
18. startech! V kata se našim karatistům tentokrát medaile podaNlo přivézt díky kata teamu
starších žákyň (Majda, Tereza a Eliška), které vybojovaly stříbrný kov. V kumite Podbořanští
zabojovali a tentokrát byli úspěšnější. Ve skupině starších žákyň, kde měli zástupkyně tři a
kov přivezla.-Tereza Bláhová -1. misto, Ema Lorencová 2. místo a Michaela Novotná 3.
místo (v různých podkategoriích). Mezi mladšími žákyněmi se umístila MajdaAusbuherová
na krásném 2. místě, Chlapci byli také úspěšní. Mezi mladšími žáky se probojoval na krásné
1, místo Daniel Kuthan a na 3. místě je Martin Bláha (v různých podkategoriích), Starší
žáky reprezentoval Martin Ausbuher, který si přivezl skvělé 3. místo. Všem účastníkům tre
néři Martina Bláhová a Martin Ausbuher gratulují za předvedené skvělé výkony. Medai
listům blahopřejeme! ( až, mb) Foto: Karate c/ub Podbořany

„Milostivé léto": město odpustí část dluhů 
Podbořany ( red) Pokud dlužíte městu Pod
bořany a dluh je vymáhán u soudního exe
kutora, v období od 28. řijna 2021 do 28. le
dna 2022 máte mimořádnou příležitost svůj 
dluh řešit. 
V tomto období zaplatíte pouze jistinu dlu
hu a poplatek 908 Kč (750 Kč + DPH) 
soudnímu exekutorovi. Vše ostatní (úroky, 
penále, poplatky z prodlení, náklady soud-

ního řízení aj.) vám bude odpuštěno. 
Pro více informací volejte Simonu Gascho
vou tel. 415 237 523 z finančního odboru 
nebo přijďte osobně na Městský úřad v 
Podbořanech, kde vám budou poskytnuty 
veškeré potřebné informace k institutu tzv. 
,,milostivého léta", který v rámci novely exe
kučního řádu schválí! v srpnu Parlament 
české republiky, 

Podbořany (km, až) Den sociálních slu
žeb letos opět hostil Národní dům v Pod
bořanech. Akce se uskutečnila po dvouleté 
pauze a tentokrát u příležitosti října pro ne
ziskovky. Na dni sociálních služeb minulý 
týden v úterý se představilo 16 subjektů, 
které nabízí záchrannou síť nejen osobám v 
nouzi, ale také seniorům a dětem. ,,Den 
sociálních služeb je skvělou příležitostí k 
představení činnosti těchto organizací a 
přede-ším k navázání kontaktů. Děkujeme 
za velmi pohodovou atmosféru, za vaše pre
zentace a ochotu vystoupit na veřejnosti. 
Děkujeme za podporu Městskému úřadu 
Podbořany a Národnímu domu," poděko
valy organizátorky Zdeňka Mocňáková ze 
svazu tělesně postižených v Lounech a Zu
zana Bechyňová Jiranová z l, České spo
lečnosti v Podbořanech. 

VAPORA.DNA 

ch navrhů. 

FORMA

a verejnosu

aukou ve rneste. 

V úterý 12. října v Národním domě v Pod
bořanech prezentovalo své služby i Sociální 
centrum pro rodinu ze Žatce, které působí 
také v Podbořanech. Pracovnice centra (na 
snímku dole Hana Brožkovcova a Kristýna 
Mazochová) na akci podrobně představily 
základní nabízené služby, kterými je uzaví
rání dohod o výkonu pěstounské péče a po
radna - rodinná, občanská a dluhová. Úča
stníkům představily také další aktivity, které 
centrum nabízí a organizuje - vzdělávání 
pěstounů i sociálních pracovníků, edukace 
pro rodiče, doučování, klubová aktivita pro 
děti, kroužek Čiperky, laktační poradenství, 
SWAP a také aktivity, na kterých se podílí
projekt Krabice od bot a Den pěstounstvi, 
který byl wrganizován jako osvětová akce k 
rozšíření informací o pěstounské péči. So
ciální centrum sídlí v Žatci, Volyňských če-
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chů 326 (naproti poště), ale své služby na
bízí i v Podbořanech v kulturním domě Pe
gas, prozatím jedenkrát týdně v pátek po
dle stanovených termínů, případně po tele
fonické domluvě. Do budoucna chce rozší
řit nabídku služeb v Podbořanech ve dnech 
středa a čtvrtek 
1. Českou společnost Podbořany není třeba
složitě představovat - její akce pro rodiny s 
dětmi, sociálně potřebné jsou známé a po
máhají v běžném životě denně. Tvořivé ate
liéry pro rodiče s dětmi, dobrošatník a Dob
ro bazar, poradny v sociální a rodinné sféře, 
dětská skupina Chůvička, venkovní akce 
pro veřejnost, půjčovna karnevalových kos
týmů, ale i potřeb pro maminky a děti, to vše 
a více nabízí První Česká v Podbořanech ( na 
snimku Z. Bechyňová a L. Danková). 
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Evropský týden programování ve škole. ZŠ a MŠ Krásný Dvůr se zařadila do skupi
ny instituci, které se aktivně zapojily do Evropského týdne programování. Jedná se o mezináro
dní projekt zaměr'ený na osvětu v oblasti programování. A jak proběhlo samotné zapojení? V 
hodinách fyziky a zeměpisu žáci využívali technické programovatelné pomůcky. Nejprve 7. roč
ník v hodině fyzi/...y použil Ozobota, s jehož pomoci rozlišovali žáci pohyb rovnoměrný/nerov
noměrný, p11močarýlkřivočarý a posuvný/otáčivý. Ozobota využili také žáci 6. ročníku v hodině 
zeměpisu. Vytvořili plán obce, ve které žijí, a následně naprogramovali Ozobota, aby částí této 

obce projel. Ozobat je malý robot (pokud jste viděli Star Wars a znáte postavu R2D2,je tam jis
tá podobnost), který se může programovat pomocí aplikace v chytrém zařízení, případně po
mocí speciálních barevných fixů. Dokáže se orientovat podle barev. Tohoto robota školí1 získalí1
díky úspěšnému pNhlášení do grantu společnosti EduTeam a následnému splněni podmínek 
pro uděleni vybrané pomllck), Na závěr se do Evropského týdne programováni zapojil 8. roč
ník. V hodině fyziky si zpestřili žáci téma výpočtů práce a výkonů. Ze stavebnice Lego WeDo 2.0 
sestavili výtah. Následné jej pomocí tabletu naprogramovali, aby zvedal a spouštěl náklad. Ze 

získaných údajů poté dopočítali práci a výkon vykonané motorem výtahu. Na snímku skupina 
žáků. 7. ročníku programuje Ozobota (modrobíle svítící předmět v rohu papiru). (vak)

Opět máte možnost získat grant 
Společnost LOGIT a Ústecká komunitní 
nadace vyhlásily již 11. otevřené grantové 
kolo programu, jehož cílem je podporovat 
projekty, které přispívají ke zlepšování pod
mínek života zejména na území mikrore
gionu Podbořansko, ale i projekty, jejichž 
aktivit se účastní či je využívají zaměstnanci 
anebo rodinní příslušníci společnosti Logit. 
Uzávěrka příjmu žádostí je v pondělí 8. lis
topadu. Maximální výše nadačního pří
spěvku činí 20 000 Kč, celkem bude roz
děleno z nadačního fondu Logit minimál
ně 100 000 Kč. 
Zástupci spolků, neziskových, příspěvko
vých organizací i neformálních iniciativ 
mají tedy příležitost získat v otevřeném 
grantovém řízení pro svoji organizaci / ini
ciativu až dvacet tisíc korun na projekt reali-

zovaný na Podbořansku v období od 1. bře
zna do 15. září 2022, a to z prostředků spo
ečnosti Logit. Formulář žádosti o nadační 
příspěvek, který je opět v on-line formě, zá
jemci najdou na w·.w1.komunitninadace. 
cz/zadateVgrantova-kola-a-vyzvy. O grant 
mohou kromě neziskových organizací za
žádat i neformální občanské iniciativy a 
nově i svazky obcí. 
Projekty mohou být zaměřené například na 
zájmové a volnočasové aktivity mládeže; 
obnovu a kultivaci místních kulturních tra
dic, obecního nebo společenského života; 
pořádání nekomerčních kulturních akcí; 
péči o životní prostředí, o památky atd. 
Uzávěrka pro příjem jednoduchého on-line 
formuláře projektového záměru z fondu 
LOGIT je v pondělí S. listopadu 2021. (pv)

TLAKOVÁ KANALIZACE AQ-TK 

X 

Firma AQ SPOL, spol. sr.o. se zabývá výrobou. prodejem. 
servisem čerpadel a průmyslových armatur. Se sídlem 
v Roudnici nad Labem je jedním z největších d1strtbutorů 
čerpací techniky a příslušenství v České republice. 
V posledních 20-ti letech patří mezi jednu z předních firem 
vyrabějící a dodávající technologické celky pro systémy 

TLAKOVÉ KANALIZACE AQ TK s čerpadly nové 
generace AQK v nerezovém provedem. 

PORADENSTVI 

PRODEJ 

SERVIS 

r / +420 41s ss1 011

AQ SPOL, s.r.o., Hochmanova 1037, 413 01 Roudnice n/l 

Obraz noční oblohy malířů 

z Podbořan uchvátil Hlučín 
Podbořany/Hlučín (mak) Žáci 3. ročníku 
učebního oboru Malířské a natěračské 
práce Gymnázia a Střední odborné školy 
Podbořany se ve dnech 4. - 6. října zúčast
nili setkání mladých malířů a natěračů v 
Hlučíně během akce s názvem „Hlučín -
město s řemeslnou tradicí". Cílem tohoto 
setkání, které vzniklo za podpory Cechu 
malířů, lakýrníků a tapetářů, byla prezen
tace škol z celé české republiky v oboru 
malíř, porovnání schopností, dovedností, 
poznání stylu práce a nápaditosti, výměna 
zkušeností žáků i pedagogů. 
Žáci měli za úkol namalovat dva obrazy na 
sádrokartonové desky o rozměrech 200 x 
120 cm. V povinném zadání provedli malbu 

prvního obrazu s použitím tří vybraných 
malířských dekorativních technik, a to vzo
rnicové, šumrovací a linkovací, druhý obraz 
představoval volnou tvorbu. Všichni účast
níci předváděli své malířské umění přímo 
na náměstí, a tak se kdokoliv z řad veřej
nosti mohl podivat,jak jim to jde a přesvěd
čit se, že tito mladí lidé mají budoucnost. 
„Naši malíři se mohli pyšnit hned dvěma 
atraktivními obrazy, první představoval 
úchvatný pohled na noční oblohu, druhý 
halloweenskou tematiku. Celá akce se sa
mozřejmě neobešla bez dodržování plat
ných epidemiologických opatření. Děkuje
me našim žákům za příkladnou reprezen
taci naší školy," uvedla Marcela Koubová. 

U obrazu Patrik Vopat a Petr Kavan, žáci 3. ročníku učebního oboro Malířské a natěračské práce. 

Cena za dramaturcii tance pro postiženě 
Pokračování 1,e strany 1 
• U2B je nezvyklý název pro střední ško

lu. Co znamená?
Název U2B je akronym ze slova Youtube, 
naším hlavním studijním oborem je totiž 
youtuberství a pak také výuka profesionál
ních hráčů počítačových her. Jsou to vše no
vá médía, která živí tvůrce. A ti se to mohou 
naučit u nás. Úkolem středních škol je pří
prava žáků na povolání. Dříve byla filmová 
tvorba doménou vyvolených herců a režisé
ru filmových ateliérů. Sociální sítě dávají 
možnost publikovat každému a ti dobří se 
prací youtubera uživí. 
• Co musí umět profesionální hráč počí·

tačových her? To je také povolání?
Patří mezi e-sporty. Dávno nejsou videohry 
jen zábavou, mnoho lidí se tímto elektronic
kým sportem úspěšně živí. Sport není jen o 
fyzické námaze, jak se mnoho lidí chybně 
domnívá. Sport je definován jako aktivita 
provozovaná podle určitých pravidel, jejíž 
výsledky jsou měřitelné nebo porovnatelné s 
jinými provozovateli téhož sportovního od
větví. Proto patří odpradávna mezi sporty 
třeba šachy, ale dnes i počítačové hry. Profe
sionální hraní počítačových her je povolání, 
které navíc vytváří celebrity. Mají své diváky, 
kteří zaplňují dokonce celé stadiony. Už v ro
ce 1980 přilákal turnaj v tehdy populární vi
deohře Space lnvaders přes deset tisíc fanou
šků. To bylo ještě pod hlavičkou společnosti 
Atari. Pamatujete se na předpotopní osmi
bitové počítače, které byly před půlstoletím 
bombou na trhu? Byly dostupné i v Cesko
slovensku, i když měly konkurenci v počí-

ta čich TNS, které se vyráběly ve Slušovicích. 
• Chcete říci, že hraní počítačových her

není výstřelkem posledních let?
Příští rok to bude pl'.ll století od prvního tur
naje. Tehdy se tomu neříkalo e-sporty, ale v 
roce 1972 byl prvním kláním závod ve hře 
Spacewar. Cílem té hry je zničení protivní
kovy vesmírné rakety pomocí torpéd. Bylo 
to na Stanfordově univerzitě, která sídlí 
dnes v Silicon Valley ve Spojených státech. 
Tahle vysoká škola přinesla světu nejen e
sporty, ale z jejích projektů vyšlo mnoho ús
pěšných počítačových firem dneška, třeba 
Google. Zajímavostí je, že hlavní cenou teh
dejšího festivalu bylo roční předplatné hu
debního časopisu. Dnes vydělávají vítězové 
turnajů počítačových her miliony. 
• Jsou to vzdálené a odlišné !>Věty. Milio

náři, kteří se počítačovými hrami nebo pu
blikováním filmů na Youtube dobře uživí.
A pak postižení, kteří tolik štěstí nemají ...
Proto rádi tyhle světy propojujeme. Střední
škola U2B patří k nejdražším soukromým
školám u nás. Ale máme i speciální třídu
pro žáky s hendikepem, kteří neplatí nic. A
jsme rádi, že v našem festivalu zvítězila dra
maturgie tance pro postižené, která díky
jejich učitelce Zině Hereitové má svůj kořen
v Podbořanech. Soutěžních kategorii bylo
více, v kategorii tvorby jinglu vyhrál na
příklad Josef Kaňka z českého rozhlasu.
Dalším vítězem je Samuel Ščerbák ze Sú
kromnej školy umeleckého priemyslu z Ko
šic za grafiku. Účast na našem festivalu
ISCOOL byla mezinárodní.
Děkuji vám za rozhovor. A. Želinská

Zina Hereiwi;á zvítězila v kfltegorii dramaturgie. 
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• První domácí turnaj v nové sportovní
hale v Podbořanech pořádá florbalový klub 
Mocní Tuleni v sobotu 23. října. Bude to 
turnaj mladších žákyň. Hraje se od 9:20 do 
13:40 hodin. Více podrobností a aktuální 
informace z florbalu v Podbořanech najdete 
na webu www.mocnitulenipodborany.cz.
• I letos obecně prospěšná společnost
Women for women poskytla finanční dar
škole a školce v Petrohradě. Přijeti finanč
ního daru v celkové výši 41 850 Kč schválilo
zastupitelstvo obce jakožto zřizovatele ZŠ a
MŠ Petrohrad. Finance na obědy dětem
jsou určeny pro období od 14. 9. 2021 do
konce tohoto školního roku).
• Obec Petrohrad prodala pozemky
včetně porostů na základě uzavření kupní 
smlouvy se státním podnikem Povodí Ohře 
za cenu 29 358 510 Kč a pověřila starostku 
podpisem smlouvy. Do kupní smlouvy jsou 
zahrnuty již dříve stanovené podmínky 
obce související s vybudováním vodního 
díla Kry1y - budou zachovány přístupy k 
jednotlivým pozemkům všech majitelů 
před zahájením stavby, v jejím průběhu i po 
dokončení, bude zabezpečen hřbitov a čis
tička odpadních vod v Černčicích, místní 
komunikace nebudou používány při vý
stavbě vodního díla. 
• Město Podbořany vyhlásilo výběrové
řízení na pracovníka informačního centra v 
městském muzeu v Podbořanech. Předpok
ládá se smlouva na dobu dvou let, nastoupit 
by měl v prosinci až lednu. Více informací 
zájemci naleznou na www.podborany.net/
mestsky-urad/aktuality. 

HASIČI 
9. V pondělí 11. 10. dopoledne byly
jednotky profesionálních a dobrovolných
hasičů v rámci taktického cvičení složek
IZS vyslány k simulovanému požáru v
dílně v prostoru odborných učeben G
SOŠ v Podbořanech. Jednotka SDH
Vroutek na místě prováděla průzkum,
hašení jedním proudem a také poskytla
pomoc zasahujícím záchranářům při
transportu postižených osob na stanoviš
tě neodkladné péče. Zásah proběhl za
použití dýchací techniky. Na místě pro
bíhala součinnost s HZS PS Podbořany,
Žatec, JSDH Podbořany, Krásný Dvůr,
\IÝ.Íezdové skupiny ZZS ÚK a hlídka 00
PČR Podbořany.

� V sobotu 16. řijna se mladí hasiči SDH 
Podbořany zúčastnili podzimního kola v 
okresní soutěži hry Plamen, které se konalo 
v Peruci. Podzimní kolo se týká požární 
všestrannosti, mladí hasiči musí splnit na 
stanovištích dané úkoly - například střelba 
ze vzduchovky, první pomoc nebo určení 
azimutu pomocí buzoly. Družstvo mladých 
hasičů z Podbořan se po dlouhé přestávce 
dalo dohromady v obsazení nových členů, 
tím pádem soutěž byla pro členy premié
rou. Celkem podbořanské družstvo obsa
dilo dobré deváté místo ze třinácti. ,;všem 
dětem děkujeme za krásné výkony," uvedla 
vedoucí mladých hasičů Zdeňka Repková. 

\;' V sobotu 16. řijna jednotka SDH Podbo
řany zajišťovala požární hlídku na akci Off
road Maraton, který se konal na vrchu Ko
zinec mezi Vroutkem a Podbořany. 




