Číslo 2/2017
!Oprava termínu!
V minulém čísle zpravodaje byl
chybně uvedený termín konání
údlické pouti.
Tímto se omlouvám a správný
termín konání pouti je
17. 9.2017 (neděle)
Děkuji za pochopení

Kontakt:
Adresa obce:
Obecní úřad Údlice
Náměstí 12
43141 Údlice
Telefon: 474 667271, 474 667231
E-mail: ou.udlice@volny.cz
Internet: www.obec-udlice.cz
ISDS: ufub6k
Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00-16.00
8.00-14.30
8.00-16.00
8.00-14.30
8.00-13.00

Převzato z Občanského sdružení Rafanda

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Chomutovsku plánovanou investiční akci roku 2017 –
rekonstrukci poruchového vodovodního přivaděče Údlice - Přečaply.
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Obnova majetku je trvale v centru
našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,31 miliardy korun dáváme téměř 86 %, tj. 1,123 miliardy korun, právě na
obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci této naší zahájené investiční akce bude zrekonstruován v
celkové délce cca 1254 metrů poruchový vodovodní přivaděč Údlice - Přečaply. Stavba přinese zlepšení hydraulických
vlastností vodovodu a zvýšení spolehlivosti dodávek pitné vody obyvatelům obcí na trase přivaděče.“
Více o stavbě:
Přečaply, část obce Údlice, jsou zásobovány z dolního pásma Chomutov. Přivaděč pokračuje dál směrem Nezabylice,
Hořenec, Bílence, Voděrady, Škrle, Lažany, Hrušovany, Vysočany a Hořetice. Úsek z Údlic do Přečapel je tvořen
převážně potrubím z azbestocementu vnitřního průměru 250 mm a kratší úsek od začátku Přečapel je z litinového potrubí
vnitřního průměru 250 mm. Byl uveden do provozu v roce 1965. Je mimo obec uložen v extravilánu, v obci je veden
v asfaltobetonové a štěrkové komunikaci a v úvozu. Vzhledem k velmi častým poruchám SVS rozhodla o jeho
rekonstrukci.
V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci přivaděče ve stávající trase použije potrubí z vysokohustotního
polyetylénu vnitřního průměru 250 mm. V délce 1171 metrů půjde o potrubí s ochrannou vrstvou pro použití
bezvýkopové technologie Berstlining, kdy je do potrubí stávajícího při jeho současném roztlačení zataženo nové potrubí
stejného (nebo i většího) průměru. V délce 83,2 metrů bude rekonstrukce provedena v otevřeném výkopu. Součástí stavby
je přepojení stávajících dvou vodovodních přípojek na řadu, změna vystrojení čtyř stávajících armaturních šachet a
napojení na navazující vodovodní řady. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24. února 2017. Stavební práce
budou zahájeny v následujících dnech (předpoklad ve 13. týdnu) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny
do sedmi měsíců od předání staveniště, tj. do 24. září 2017.
Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 20 staveb
k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107 milionů korun bez
DPH.
Více o SVS:
Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost.
Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za
odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním
principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje
racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS
na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 54 úpraven vody, 994 vodojemů, 8982 km vodovodů (bez přípojek), 192
čistíren odpadních vod a 3954 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího
infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz.
Orientační schéma:

KOTLÍKOVÁ DOTACE
Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o dotačním programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková
dotace).
Příjem žádostí je od 3. 4. 2017 – 30. 6. 2017 do 12:00 hodin.
Dotace je určená POUZE PRO TEPELNÁ ČERPADLA A KOTLE NA BIOMASU
Účelem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje
v rodinných domech určených k bydlení na území Ústeckého kraje, u kterých je vlastníkem fyzická osoba a kde:






bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření vedoucí ke snížení energetické
náročnosti rodinného domu (zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu sklepních prostor nebo
podlahy, dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.), oprava fasády, např. prasklin a dalších
poruch fasády – eliminace tepelných mostů, oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např.
zádveří), dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná
montáž prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla)
nebo:
došlo v minulosti ke snížení energetické náročnosti (zateplení, výměna oken, apod.) na třídu „C“
vyšší (A, B)
je současně žádáno v programu „Nová zelená úsporám“

Dotaci nelze poskytnout:
 na výměnu jiných typů tepelných zdrojů, tedy kamna (jednotlivě stojící) či krbové vložky, stávajícího kotle
na pevná paliva s automatickým a poloautomatickým přikládáním paliva ani na stávající plynové kotle
 na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejméně od 1.1.2009) z programů Zelená úsporám, Nová
zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných Ústeckým krajem a MŽP
 na domy určené k rekreaci
 na domy určené výhradně k podnikání
 v případě, že je omezeno právo vlastníka nebo i spoluvlastníka nakládat s nemovitostí na základě soudního či
správního rozhodnutí, mimo zástavy smluvní na základě půjčky nebo hypotéky související s bydlením
 v případě, že žadatel bude mít nesplacené závazky po lhůtě splatnosti vůči dalším orgánům veřejné správy ČR,
EU nebo některého z jejich členských států, ČSSZ a ZP
 v případě, že dochází k převodu práv k nemovitosti (do doby poskytnutí dotace)

Pro více informací Vám zasíláme odkaz: http://www.krustecky.cz/2%2Dvyzva%2Dusteckeho%2Dkraje%2Ddotacni%2Dprogram%2Dna%2Dvymenu%2Dzastaralych
%2Dzdroju%2Dtepla%2Dna%2Dpevna%2Dpaliva%2Dkotlikova%2Ddotace%2Dpro%2Drok%2D2017/d1709493/p1=204744

Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech
přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na
směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice
na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky
přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a
ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale
jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného
skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují.
Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a
životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře na obecním
úřadě. Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné
nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro naši obec Údlice zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré
náklady na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků,
které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší
spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo
nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP
dočtete na www.ekolamp.cz.

_________________________________________________________________
Informace o OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Proběhne dne 16. 5.2017 / úterý/
ÚDLICE - 15- 16 hod. před obecním úřadem
PŘEČAPLY - 16.20 – 16.40hod. před bývalým obchodem

SE ZELENOU DO KOMPOSTÁRNY

http://www.kobra-udlice.cz//

22. listopadu 2013 byl v areálu pískovny v Údlicích slavnostně zahájen provoz nejmodernější kompostárny na
Chomutovsku. Po dobu tří let se provoz rozvíjí a díky spolupráci, kterou jsme navázali s řadou obcí, firem a
občanů dosahujeme jen uspokojivých výsledků. Je to zásluha každého z nás. Třídění odpadů je stavebním
kamenem pro dokonalost a kvalitu výrobků.
Úspěchů, které bychom rádi vyzdvihli, je celá řada. Jeden z nich, pro nás velice cenných, je získání certifikátu,
který nás opravňuje označovat certifikovaný výrobek ochrannou známkou ,,KRUŠNOHOŘÍ regionální
produkt“, udělený MAS Sdružení Západní Krušnohoří ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o. s.

Certifikát nám byl přidělen přesně na den o tři roky později, od zahájení provozu.

Vyrábíme vysoce kvalitní ŽIVÉ
KOMPOSTY a substráty s
dvojnásobným obsahem živin.
Kompost je pro úrodnou zahradu nutností. Bez kompostu máme poloviční šance na úspěch. Obohacuje půdu
živinami, zvyšuje obsah humusu, podporuje činnost půdních bakterií, zadržuje vláhu a provzdušňuje půdu.
Kompost je tedy kvalitním hnojivem,který obsahuje vše, co při pěstování z půdy odebíráme. Kompostováním
se vrací do půdy to, co si z ní člověk bere a co v ní chybí. Ovocným a okrasným stromům zajistí kyprost půdy,
dřeviny pak lépe přijímají vodu a živiny. Ani trávník už nebude vypadat mdle. Mulčujte ho právě kompostem,
udržíte v půdě dostatečnou vlhkost a omezíte růst plevele. Kompostem můžeme hnojit celoročně.
Vážení spoluobčané,
pro letošní rok jsme pro Vás zlevnili, jak vyrobený kompost, tak i zahradnický substrát.

K naší mechanizaci přibyl v loňském roce mobilní hrubotřídič SANDVIK . Mobilní hrubotřídič se vyznačuje
různými třídícími plochami a tím pádem splňuje náročné požadavky na počet výsledných frakcí. Výsledkem
práce je dokonalé vytřídění kompostů, zahradní zeminy a neopomíjejme naše recyklační středisko. Stroj si
poradí s vytříděním betonů, kamení i asfaltovou drtí. Těžíme, upravujeme, dovážíme a prodáváme : písek
zásypový, maltový, betonářský. Drcená kameniva praná nabízíme hned ve čtyřech frakcích. Zpevnit
základovou desku či příjezdovou cestu můžete za pomoci vytříděného kamene nebo vyrobených betonových a
živičných recyklátů. Při demolici nebo rekonstrukci zajistíme přistavení kontejneru a zajistíme ukládku
stavebních a výkopových odpadů. I přes nepřízeň počasí se nemusíte obávat, zahradnický substrát máme
v zastřešené hale a nic nebrání zahájit práce ve skleníku již dnes.
Těšíme se na vaši návštěvu.

PROSBA
Obec Údlice připravuje dne 17. 9.2017

ÚDLICKOU POUŤ
Případní zájemci, kteří by byli ochotni přijet nabídnout své umění, koníčky,výrobky .........
kontaktujte nás nejpozději do 31. 6.2017
tel. 725 503 493

nebo

474 667 271

SLOVO FARNÍHO VIKÁŘE……….
Drazí přátelé,
v některých jazycích se pro označení kostela i církve používá jedno jediné slovo. V moderní češtině tento vztah
nenajdeme, ale i nadále platí, že vstupujeme-li do kostela (budovy), vstupujeme do církve (společenství Božího lidu). Na
církev můžeme mít různé názory. Jeden prastarý pohled na církev říká, že “Nikdo nemůže mít Boha Otcem, není-li jeho
matkou církev” (sv. Cyprián). Je to totiž církev, která mocí Ducha svatého předchází, plodí a živí víru každého věřícího.
Já miluji svou matku. Lásku k lidem prokazujeme různými způsoby každý den, ale jsou dva dny v roce, které jsou
výjimečné. Jedná se o narozeniny a svátek. I naše matka církev, náš Údlický kostel, má tyto významné dny. Když se
dokončí stavba kostela, je kostel posvěcen - narozen pro věřící. Výroční slavnost na památku posvěcení kostela se nazývá
“posvícení”. Protože neznáme přesný den posvěcení, slavíme narozeniny našeho kostela poslední říjnovou neděli.
Od raných dob je zvyk ve výroční den úmrtí nějaké světce putovat k místům, kde jsou uloženy jeho ostatky.
Obracíme se na tyto naše přátele v nebi, abychom jim poděkovali a poprosili je o další přímluvy u Boha. I náš kostel má
ostatky, nejedná se však o nějakého světce, ale o velmi cennou relikvii. Je to relikvie tak významná, že se dostala i do
znaku obce. Ano, jedná se o třísky svatého Kříže! Kříže, na kterém zemřel Ježíš Kristus!
Tento svátek našeho kostela připadá na 14. září. Protože se tento rok jedná o čtvrtek, je naše pouť za svatým
Křížem přesunuta na neděli 17. září 2017. Rád Vás všechny srdečně zvu na společnou oslavu, která začne Bohoslužbou v
10 hodin. Svoji účast na Údlické pouti přislíbil i nástupce apoštolů Jeho Excelence Mons. Jan Baxant, XX. biskup
litoměřický. Pojďme kolem svého biskupa ve svém kostele u vystavené relikvie svatého Kříže a také v přítomnosti
Údlické madony společně chválit a prosit o Boží požehnání pro naši obec a pro všechny, kteří v ní žijí.
Mons. Mgr. Jan Baxant
20. biskup litoměřický
Narodil se 8. 10. 1948 v Karlových Varech. Pochází ze šesti sourozenců, bratr Pavel je rovněž kněz, sestra Marie
vede Bohu zasvěcený život. Po maturitě na Střední průmyslové škole zeměměřické v Praze byl přijat na
Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze se sídlem v Litoměřicích. Po ukončení studia přijal kněžské svěcení
23. 6. 1973 v Praze z rukou Mons. Františka Tomáška.
Svou kněžskou službu začínal jako kaplan v Kolíně v letech 1973 až 1975. Poté působil jako administrátor
nejprve v Bystřici u Benešova (v letech 1975 až 1983) a pak ve farnosti sv. Antonína v Praze - Holešovicích (v letech
1983 až 1990). V roce 1990 byl jmenován vicerektorem a posléze v roce 1993 rektorem Arcibiskupského kněžského
semináře v Praze. Od roku 1997 pokračoval v kněžské službě jako farář nejdříve v Kolíně, a pak od roku 2000 až do
konce roku 2002 ve farnosti Matky Boží před Týnem v Praze. 1. 1. 2003 byl jmenován generálním vikářem Diecéze
českobudějovické.
Papež Benedikt XVI. jmenoval Mons. Jana Baxanta novým diecézním biskupem v Litoměřicích a jmenování
bylo oznámeno dne 4. 10. 2008, v den svátku sv. Františka z Assisi, ve Vatikánu a na litoměřickém biskupství.
Biskupské svěcení přijal Mons. Jan Baxant v sobotu 22. 11. 2008 v 10 hodin v katedrále sv. Štěpána v
Litoměřicích.
Váš Pavel Morávek, farní vikář

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás seznámil s činností Mysliveckého spolku Údlice v zimních časech Nového roku 2017.
Tou největší akcí bylo pořádání již tradičního Mysliveckého plesu. Tato společenská akce pro veřejnost má již pevné
místo v kalendáři měsíce ledna. Výborná hudba kapelníka p. Baraniaka hrála k tanci a poslechu. Jako vždy bohatá
tombola, zejména ve zvěřině, která byla k vidění a prohlídce u vchodu do sportovní haly, se těšila velké pozornosti
účastníků plesu.
Leden a další zimní měsíce jsou především časem péče o zvěř v honitbě. Dbá se na dostatek vždy čerstvého
krmiva v krmelcích a zásypech. Spárkatá zvěř musí mít dostatek kvalitního sena a dužnatého krmiva (řepa, mrkev,
kapusta, jablka). Rovněž kontrolujeme dostatek lizu ve slaništích. Zajícům zavěšujeme svázané otýpky sena na keře či ke
strojům. Při větší sněhové nadílce, jaká byla v letošní zimě, řežeme záhryzky z vhodných dřevin. Především z měkkých
listnatých převážně ovocných stromů. Bažantům s koroptvím sypeme do zásypu směs jadrných krmiv s plevami.
Tato péče o zvěř je povinností myslivců, jako dobrých hospodářů v honitbě. Dík patří nejen všem myslivcům, ale
i partě kluků, kteří už několik let chodí v těchto zimních měsících do přírody pomáhat s krmením zvěře a účastní se i
jiných akcí, jako je pomoc při výzdobě sálu na Myslivecký ples. Možná, že to doma ani neříkají, co vše dělají pro přírodu
a zvěř. Snad ze skromnosti. Jmenovitě jsou: to Jaroslav Blažo, Radek Olejář, Michal Halas, Jaromír Novotný a Bronislav
Zemánek. Všichni žáci místní základní školy a zemědělského učiliště. Děkujeme kluci.
Další velkou společenskou událostí bude v měsíci květnu na Červeném Hrádku v Jirkově výstava trofejí a
přehlídka mysliveckých psů. Již tradičně bude součástí výstavy i soutěž v malování s mysliveckou tématikou a třetí
ročník „Vaření mysliveckého guláše“. Pro účast v soutěžích byli osloveni a zúčastní se – mateřská škola i základní škola
v naší obci. Děkujeme za čas, který jste věnovali krásným obrázkům.
Lovu zdar

Milan Matys

V ÚDLICKÉ ŠKOLCE JE STÁLE ŽIVO
Když otevřete dveře Mateřské školy v Údlicích, zjistíte, že se zde pořád něco děje. Děti mají možnost prožít
zcela prosté dny, ale také plno nevšedních zážitků, které je obohatí.
Máme za sebou projekt Primární prevence, kdy k nám jezdil preventista a seznamoval nás s pojmy jako je
šikana a násilí. Také nám vysvětlil, jak se v určitých situacích chovat. Jak pomoci kamarádovi. Co je důležité
pro naše zdraví. Celkem se s námi setkal pětkrát a každé setkání bylo velice zajímavé a přínosné. Motivací nám
byla vždy pohádka, která nám přinesla velké poučení do života.

Osm let partnerství s mateřskou školou z německého Niederlautersteinu.
V rámci rozšíření naší spolupráce a vzájemné komunikace k nám nyní jezdí specialista ,,medinaut“ s projektem
„Sousední světy - Nachbarwelten. Děti se hravou formou seznamují s Německem, jako naším sousedem. Učí
se přirozeně používat běžné fráze, které používáme při vzájemných setkáváních. V červnu jedeme do Německa
oslavit společně Den dětí. Kristina, náš medinaut, pojede s námi, už se moc těšíme, jak nám pomůže se ještě
více sblížit. Tento projekt je realizován díky koordinačnímu centru Tandem, který se zabývá přeshraniční
spoluprací. Návštěvy medinauta jsou financovány z prostředků Evropské unie a rozpočtu ČR.

Zdravá pětka
No, a abychom věděli, jak je důležitá zdravá strava, jezdí za námi kuchařka Berta z programu „Zdravá
pětka“, která s námi hraje různé hry. Třídíme například jídlo na zdravé a nezdravé, hrajeme si na nákupní koš
aj. prímové hry. Zážitkově tvoříme zeleninovo – ovocné obrázky, které pak vždy sníme.

Čarodějnice v mateřské škole
Každým rokem již tradičně mateřská škola Údlice od samého rána slaví poslední dubnový den rej čarodějnic.
Letošní školní rok jsme bohužel museli čarodějnický rej o týden posunout, protože nám moc nepřálo chladné
počasí. Kolem osmé hodiny se ve školce pomalu slétají malé čarodějnice, čarodějové, kostlivci, pavouci a jiné
bytosti, aby společně oslavili tento tradičně netradiční svátek Filipo-Jakubské noci. Čarodějnice se posilní
výtečnou ranní přesnídávkou ve školce a hned vyráží na velký čarodějnický průvod obcí. Mají připravený
nějaký ten kouzelný proviant pro pana starostu, Pekařství Burket, pana Geista z koupaliště, pana Pospíchala….
Samozřejmě se zastavíme také v údlických potravinách, na poště a ve firmách v průmyslové zóně u mateřské
školy. Tentokráte jsme je překvapili kouzelnými čarodějnickými chlupy, které je budou ochraňovat celý rok.
Tímto všem děkujeme, protože i oni si pro nás připravili na oplátku něco k mlsání. Všem ještě jednou
mnohokrát děkujeme. Jenže oslava svátku nekončí, odpoledne se na zahradě mateřské školy koná Čarodějnický
program – Čarodějná škola. Velké čarodějnice z mateřské školy si připravili pro děti v doprovodu rodičů
čarodějnickou naučnou stezku v přilehlém okolí školní zahrady. A tak se zde malé čarodějky a čarodějové
naučili, jak se hází škrpálem do magického kruhu, jak správně proletět černým komínem, jak přeskočit ohniště,
jak správně poskládat ohniště, jak létat na koštěti mezi stromy, jak vyprávět podle obrázků pohádku O
perníkové chaloupce, jak stát na kuří nožce a řadu jiných úkolů. Kromě naučné stezky měli možnost si vyrobit
kouzelné košťátko, čarovný kámen mudrců nebo závěsného hada. Také se nám poštěstilo a na zahradu za námi
přijela zvířátka a dokonce jsme se vozili na ponících. Spálili jsme čarodějnici a vyhnali tak zlo pryč. Buřtíky na
ohýnku nám moc chutnali. Již teď se těšíme na další slet malých čarodějnic příští školní rok.

Tak co říkáte? Opravdu se ve školce nenudíme. A to nás ještě čeká týden dětských radostí, který nám vždy
darují paní učitelky k mezinárodnímu dni dětí. Každý den pro nás mají připravené nějaké překvapení. Ale o
tom napíšeme zase příště. Krásné pozdravy všem od nás ze školky 
Za MŠ Údlice

Renata Malcovská

INFORMACE O POVINNÉM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Od 1. září 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím
vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní
vzdělávání je považováno za přestupek.
Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:
1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Přednostně bude dítě čtyřleté a starší přijato ve spádové mateřské škole. Školským obvodem pro Mateřskou
školu Údlice je pro školní rok 2017/18 obec Údlice a Přečaply.
2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se konal ve středu 11. května 2017. Kritéria pro přijímání jsou zveřejněna
způsobem v místě obvyklém - na webových stránkách www.msudlice.cz a na vývěsce mateřské školy.
3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Zastupuje-li dítě jiná osoba než
jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí,
pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.
5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: - v mateřské
škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, - po dobu 4 souvislých hodin denně, - začátek povinné doby
ředitelka školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.
9 Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte: - individuální vzdělávání dítěte –
oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně
vzdělávat po převážnou část nebo celý školní rok) - uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské
školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných
výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské
škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.
6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné
školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.
Případné dotazy zodpoví Blanka Prošková, ředitelka MŠ Údlice

SPORTOVNÍ OKÉNKO TJ SOKOL ÚDLICE - ŠACHY
Šachisté TJ Sokol Údlice dosáhli historického úspěchu postupem do druhé ligy a jsou aktuálně jednoznačně
nejsilnějším oddílem chomutovského okresu.
Postupu jsme dosáhli způsobem naprosto suverénním, když jsme vyhráli všech jedenáct utkání a zvítězili jsme s
náskokem 8 bodů.

Poř.
Družstvo
1. TJ Sokol Údlice"A"
2. SK Děčín"B"
3. ŠK Sj.Litoměřice"B"
4. Šachy Povrly
5. ŠK Union Louny"A"
6. Chess Most"B"
7. ŠK Sp.Ústí n.L."B"
8. TJ Sokol Litvínov-Lom"A"
9. Slovan Jirkov"A"
10. ŠK Teplice"B"
11. SK Šachy Chlumec"A"
12. ŠK DDM Postoloprty"A"

V R P Body Skóre Partie
11 0 0

33

61.5

51

8 1 2

25

51.0

37

7 1 3

22
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34

6 2 3

20
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43

6 1 4

19
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5 1 5

16

47.5

35

4 4 3

16

43.5

27

5 0 6

15
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35

3 0 8

9

38.5

26

3 0 8

9

37.5

22

2 0 9

6

30.0

20

1 0 10

3

17.5

12

Dne 30.4.2017 proběhl v chomutovské restauraci Hřebíkárna turnaj o "Chomutovského krále" spojený s
následnou oslavou postupu. Při té příležitosti byla pořízena následující fotografie.

Na fotografii zleva vidíme:
 údlický odchovanec Aleš Horák, jeden z hlavních tahounů družstva který na 4. šachovnici uhrál 9,5
bodu z 10 partií,
 posila z Podbořan, Lukáš Tichý, který na 8. šachovnici získal 6 bodů z 9 partií,
 jeden z náhradníků, Čestmír Kreissl, který se na postupu podílel 3,5 body z 5 partií,
 předseda oddílu a hráč na 5. šachovnici Karel Nudčenko, postupu přispěl 6,5 body z 11 partií,
 posila z Klášterce nad Ohří Kamil Mazánek, který jako jediný dosáhl 100% úspěšnosti, když na 6.
šachovnici uhrál 4 body ze 4 partií,
 údlický odchovanec Honza Kovář, který na 7. šachovnici získal 5,5 bodu ze 6 partií,
 údlický odchovanec, kapitán a hlavní tahoun družstva Honza Šlampa, který na 2. šachovnici získal 10
bodů z 11 partií,
 náš holandský kamarád Laszlo Cako který na 1. šachovnici čelil nejsilnějším hráčům soupeřů a obstál se
ziskem 3,5 bodu za 7 partií,
 první náhradník a motivátor družstva Pepa Koblasa, který k postupu přispěl ziskem 6 bodů z 11 partií.

Na fotografii chybí hráč na 3. šachovnici, údlický odchovanec Matyáš Kalužný, který výsledku přispěl ziskem
4 bodů ze 7 partií. Jako další náhradníci se na výsledku družstva podíleli, Míra Zítek, Franta Kindl a trenér naší
mládeže Jirka Kalužný .
Karel Nudčenko

Poděkování
Letošní Velikonoce si žáci II. a III. třídy ZŠ Údlice odnášeli domů jako symbol svátků jara zajíčka ze dřeva.
Jménem školy si dovolím poděkovat panu Milanu Matysovi z mysliveckého sdružení, který pro každého žáka
vyrobil dřevěný základ zajíčka, který si děti dotvořily. Všem se moc líbil a udělal radost při velikonočních
svátcích.
Daniela Nebeská, Kamila Skopcová

Beseda o vodě s pracovníkem SčVK
U příležitosti Dne Země a Dne vody navštívil školu pracovník Severočeských vodovodů a kanalizací Ing.
František Fedor. Žáky šesté třídy seznámil se zdroji vody pro naši školu a kvalitou vody, kterou odebíráme
z vodovodního kohoutku. Hlavní část programu se týkala množství a rozložení vody na Zemi. V závěru žáky
upozornil na příklady šetření vodou v každodenním životě. Beseda byla zajímavá, poučná a propojená
s obrazovou prezentací. V závěru května bude následovat ještě exkurze do úpravny vody III. mlýn a na vodní
dílo Kamenička.

J. Chloupek

Prevence městské policie a státní policie ČR
V průběhu března se konaly hned dvě akce v rámci prevence. Nejprve to byl preventivní program Městské
policie Jirkov, který byl zaměřen na sociální sítě, vandalismus, odpovědnost mládeže za přestupky nebo šikana.
Druhý program zajistila PČR Územní odbor Chomutov. Policisté se zaměřili hlavně na oblasti sociálních sítí,
Facebook, profily uživatelů na sociálních sítích, komunikační programy Skype, Messenger, ICQ … Žáci byli
aktivně zapojeni. Vše jim bylo osvětleno na praktických příkladech, které policisté řešili v rámci své praxe.
Rozebírala se také témata kyberšikany, sexuálně motivované útoky sexting, kybergrooming.
Mgr. Jiří Chloupek

Pohár rozhlasu
9. 5.2017 se starší žáci a žákyně naší školy zúčastnili atletických závodů na stadionu v Chomutově a jejich
výsledky jsou velmi příznivé.
Soutěžilo se v šesti disciplínách: sprint 60m, skok do výšky, skok daleký, vrh koulí, vytrvalostní běh 800/1500
m a na závěr štafeta 4 x 60 m.
Naši žáci se v silné konkurenci neztratili a výsledkem jsou celkem 3 medaile. Tereze Machátová suverénně
ovládla běh na 800 m, a ještě brala bronz ze skoku do dálky. Dominik Pokorný pak přidal další bronzovou
medaili za sprint 60 metrů. Neztratili se ani ostatní, velkým příslibem do budoucna jsou výškaři - Sára Herková,
Dominik Pauza a Denisa Ferenčíková obsadili dělená 4. místa ve skoku do výšky. Marcel Matucha obsadil 4.
místo ve skoku do dálky. Na závěr ještě chlapecká štafeta přidala celkové 4. a dívčí štafeta 5. místo.
Žáci si atmosféru závodů navzdory silně nepříznivému počasí velmi užili. Na stadionu vynikly nejen jejich
skvělé výsledky, ale i nové školní dresy.
Iva Jeníčková

Zápis do první třídy
Letošní zápisy pro školní rok 2017/2018 se prvně konaly v novém květnovém termínu. Do školy se dostavilo
rekordních čtyřicet jedna dětí plných očekávání, jaké to v té škole bude a co je tam čeká. Čtvrtině dětí byl
pedagogickou poradnou doporučen odklad povinné školní docházky o jeden rok. I tak je třicet přijatých dětí
rekordní počet posledních let. Po devíti letech tedy škola otevře dvě první třídy. Atmosféra ve třídách, kde
probíhal zápis, byla příjemná a mnozí předškoláčci by ve škole už i klidně zůstali. Za všechny to s dětskou
roztomilostí vyjádřil jeden hned první den, když se při odchodu na mne otočil se slovy: „tak ahoj zítra“.
Mgr. Jiří Chloupek

 3. 6.2017 - MDD u ZŠ Údlice 9 – 12hodin – pro děti je připraven zábavný program
 23. 6.2017 – VÍTÁNÍ LÉTA na koupališti od 16 hodin pro děti, od 19.30 hodin pro dospělé
 1. 9.2017 – LOUČENÍ S LÉTEM na koupališti, začátek v 16hodin, pro dospělé od 19.30 hodin
 17. 9.2017 – ÚDLICKÁ POUŤ – po celý den v prostoru u náměstí (info dodáme)

 Květen Leona Hrnková - Proč se nám zdají sny, jaké jsou a co nám říkají, Může zkoumání snů změnit náš
život?

 10. 5. 2017 obec Údlice připravila pro naše něžné pohlaví k svátku DNE MATEK zábavnou talkshow
s Naďou Konvalinkovou, Lilien Malkinou a Tomášem Bartákem od 17hodin v jídelně učiliště.
 Květen – Den matek ve sportovní hale – děti z MŠ Údlice darují dárek maminkám v podobě svých
vystoupení a tancem zumby.
 Duben – pálení čarodějnic na koupališti a pálení čarodějnic v mateřské škole s programem pro děti
 Duben – Pomlázková taneční zábava ve sportovní hale, k tanci hrála skupina Retrosong
 Březen – Leona Hrnková: velmi zajímavé povídání na téma ,,Motivace, koučink – jak se rozhýbat“
 Březen – pro naše ženy: MDŽ zábavný pořad plný písniček a vyprávění známé herečky a malířky Ivy
Hűttnerové s Tomášem Bartákem

 Únor - komedie Malíř, kterou zahrál divadelní ochotnický spolek DIVOCH a podvečer s jubilanty, k poslechu
a tanci hrála skupina ,,Duo Adamis“
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