Číslo 3/2013

NABÍDKA KE
SPOLUPRÁCI
OBEC ÚDLICE STÁLE
HLEDÁ ZÁJEMCE NA
POST OBECNÍHO
KRONIKÁŘE.
ODMĚNA ZA PRÁCI ČINÍ
2.400,-Kč/ rok
Případného zájemce vyšleme
na školení. Další informace
získáte na oú.
Děkujeme

Jsem bývalá rodačka. Do Údlic jezdím každý
týden a zaregistrovala jsem, jak jste krásně
opravili náměstíčko. Bohužel jsem se všimla, že v
poslední době je na autobusové zastávce často rozbité sklo a
spreyové grafity. Někteří naši spoluobčané si bohužel takových věcí
nedovedou vážit. Chtělo by to zavést nějaký dohled a tyto občany
patřičně potrestat. Je škoda, že tam není sídlo policie, možná by
nebylo od věci, kdyby tam občas policejní hlídka projela. Jsou tam
pěkné chodníčky, které ale už ale zarůstají trávou., určitě jsou při
tamním úřadě veřejně prospěšné práce (VPP) a ty by to mohli
uklízet. Zajímalo by mne, zda máte v plánu udělat také nové
chodníky v Revoluční ulici, stávající jsou již několikráte řezané a
špatně se udržují v pořádku.
S oblibou si prohlížím a přečtu váš Údlicko-Přečapelský
zpravodaj. Je tam zajímavé čtení, ale v posledním čísle jsem nenašla
jména jubilantů. Setkání jubilantů se ráda a s oblibou zúčastňuji, je
to vhodná forma poděkování a pěkný večer. Škoda, že se ho
zúčastňuje malý počet jubilantů, kterých se to týká. Za to bych
chtěla poděkovat paní Blance Proškové a spol., kteří s tím mají
nemalou starost.
V Chomutově dne 22.8.2013.
S pozdravem Anna Pučálková, Chomutov.

PODĚKOVÁNÍ
Kontakt:
Adresa obce:
Obecní úřad Údlice
Náměstí 12
43141 Údlice

Zde bych velmi ráda poděkovala Mgr. Jiřímu Chloupkovi, který
pravidelně dodává žhavé aktuality ze Základní školy v Údlicích, spolu

Telefon: 474 667271
E-mail: ou.udlice@volny.cz
Internet: www.obec-udlice.cz
Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

s fotografiemi. Díky němu máme, i my ostatní představu, co se v naší
škole právě aktuálně děje. Děkujeme za spolupráci p. Stanislavě
Kochlöffelové, naší knihovnici, která taktéž dodává příspěvky.

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

Co si asi museli myslet letošní prvňáčci, když při své premiérové cestě do školy míjeli skupinu budoucích
spolužáků s kufry a batohy na zádech. První školní den nemusí vždy automaticky znamenat usednutí do školních
lavic. K takovéto nezvyklé situaci došlo v naší škole díky posunutému začátku školního roku z důvodu
rekonstrukce a již dříve naplánovaného zahraničního výjezdu.
Osmnáct žáků osmé třídy a dvě žákyně sedmé třídy odjeli 16. září na výměnný pětidenní Ekokemp „Proměny
lesa“ projektu Pestrý – Bunt do Naturschutzzentra Erzgebirge u německého Annabergu. Navázali tak na dubnový
úspěšný pobyt německých žáků s našimi deváťáky na české straně Krušných hor ve středisku Lesná.
Celý program byl zaměřen na poznání lesa pokaždé z jiného pohledu a často byl provázán dalším školním
předmětem. Nejlépe to bylo vidět na mapování vzorku vybraného lesního území. Žáci si nejprve v lesním porostu
vyznačili čtvercovou plochu o hraně dvacet metrů a sepsali s využitím atlasů a klíčů všechny dřeviny a keře vyšší
jednoho metru. Potom podle návodné tabulky zapsali procentuální zastoupení jednotlivých dřevin a s pomocí
pásma a znalosti vlastností rovnoramenného trojúhelníku určovali výšku jednotlivých stromů. Následovalo ještě
měření obvodů kmenů. Lepší uplatnění přírodopisu a matematiky v praxi si těžko představit.
Jindy procvičovali vedle přírodovědných dovedností pro změnu vzájemnou komunikaci, vyhledávání informací
v knihách i na internetu a částečně i němčinu. Česká i německá třída se rozdělila do skupin, kdy každá
představovala některou zájmovou skupinu, která podle zaměření obhajovala své zájmy, které se týkaly fiktivního
výskytu vlků v dané oblasti. Po několikahodinové přípravě argumentů, psaní dopisů druhým skupinám
rozmístěným po budově, ale i tvoření plakátů, se všechny skupiny sešly u „kulatého stolu“ a s pomocí argumentů
se snažily prosadit představu a zájmy své organizace nebo zájmové skupiny. Tak se u stolu sešli zástupci
myslivců, svazu turistů, ochránců přírody, svazu chovatelů ovcí, občanská iniciativa proti vlkům a pověřenec
ochrany vlků Krušných hor. Po vzájemném představení a předložení své představy řešení nastalé situace (zvýšený
výskyt vlka v okolních lesích) se rozpoutala opravdová diskuse a často i rychlá přestřelka názorů a argumentů a
návrhů řešení. Celá konference měla svého moderátora a pro rychlé porozumění a téměř simultální tlumočení
profesionální tlumočnicí.
Mimo zmíněné aktivity se žáci seznámili s životem káněte, poseděli u ohně, jejich němečtí hostitelé je ve
skupinkách provedli svým městem a ukázali jeho pamětihodnosti a zástupce ředitele všechny provedl
rekonstruovaným Gymnáziem v Annabergu. Největším zážitkem z důvodu deštivého počasí bylo hrabání louky,
na kterou z důvodu výskytu vzácných orchidejí nemohla vjet technika.
Žáci si sice z pobytu neodváželi známky v žákovských knížkách, ale zkušenosti a dovednosti, které získali, se
známkami ani vyvážit nedají.
Na realizaci výjezdu se podílela SOŠ Schola Humanitas Litvínov a Naturschutzzentrum Erzgebirge u Anabergu.
Projekt Pestrý-Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge byl podpořen v rámci Iniciativy
Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků fondu pro regionální rozvoj.

Mgr. Jiří Chloupek
Koordinátor EVVO ZŠ Údlice, okres Chomutov
chloupek@zsudlice.cz, www.zsudlice.cz
Fotografie: http://zsudlice.rajce.idnes.cz/

Mgr. Jiří Chloupek
Koordinátor EVVO ZŠ Údlice, okres Chomutov
chloupek@zsudlice.cz, www.zsudlice.cz

VÝZVA
Pokud máte doma nebo v zaměstnání
vybité baterie nebo starý mobilní
telefon, doneste je, či po některém
z žáků pošlete do základní školy.
Děkujeme 

Fotografie v barevném provedení lze shlédnout na stránkách obce http://www.obec-udlice.cz/

OÁZA PRO VAŠE TĚLO I MYSL

Všichni bychom měli pečovat o svoji fyzickou schránku a taktéž o psychickou rovnováhu a to bez ohledu na věk,
pohlaví, zaměstnání či na okolí ve kterém žijeme. Péči a regeneraci těla a duše potřebuje každý člověk a nezáleží
na tom, zda vykonává těžkou fyzickou práci nebo je zatěžován psychicky.
V našem studiu Diamond Body nabízíme širokou škálu služeb a možností jak odcházet o něco krásnější a s
dobrou náladou. Kromě čistě zkrášlujících jsou tu takové procedury, které Vám poskytnou duševní očistu a
restartují Vaše tělo a mysl.:-)
Můžete si vybrat z vysoce relaxační aromatické masáže, která se provádí pomocí přírodního tzv.nosného oleje
(hroznového, sójového, mandlového...) a 100% čisté silice (čistý extrakt z dané esence např. levandule, cedrové
dřevo, olej ze semen okurky, olej ze semen vodního melounu, skořice, ylang-ylang, levandule, limeta....atd).
Dále je tu olejová uvolňující masáž, která je založena na vysoké skluznosti naneseného oleje, olej se vybírá dle
přání klienta a účelu masáže, mezi smyslné a teplé oleje patří např. čistý kokosový olej lisovaný za studena
dovážený z Filipín, mandlovo-čokoládový olej a olej z vůní orchidejí. Za zmínku stojí také vysoce detoxikační
olej zelený čaj, který hloubkově čistí pokožku těla a pomáhá při různých zhmožděninách kůže. V případě, že
potřebujete opravdu aktivovat unavené svaly, doporučujeme určitě olej lesní směs, který obsahuje směs bylin,
které podporují regeneraci svalů.
Pokud se rozhodnete pro spíše zkrášlující druh masáže, určitě neuděláte chybu, zvolíte-li luxusní čokoládovou
masáž. Masáž trvá 60 minut a zahrnuje rozmasírování pokožky čokoládovým teplým olejem, kávový peeling
celého těla, samotnou celotělovou masáž pravou čistou čokoládou a na závěr čokoládový zábal zad, zadečku a
stehen. Tato masáž zanechá Vaši pokožku nádherně napnutou a provoněnou.
Jestliže hledáte spíše uvolnění od intenzivní bolesti zad a potřebujete odstranit svalové napjetí v oblasti zad a šíje,
je tu pro Vás baňkování nahřátými skleněnými baňkami. Tato metoda je velmi účiná pro osoby, které trpí
permanentními a opravdu bolestivými obtížemi. Baňkování je nejvhodnější podstoupit v období podzim – jaro,
kvůli možným otiskům baněk a hematomům, které ovšem nejsou zdravotně závadné.
Bojujete-li se stresem a je toho na Vás poslední dobou moc, je tu pro Vás Tradiční indická masáž hlavy, která se v
Indii předává z generace na generaci a patří mezi nejoblíbenější masáže mezi turisty i místní. Tato masáž zahrnuje
masáž vlasové části hlavy, krku, zad a obličeje.
A nakonec tu máme asi nejoblíbenější masáž teplými lávovými kameny, která Vás dokonale zrelaxuje a Vaše tělo
Vám za tuto proceduru určitě poděkuje. Masáž teplými lávovými kameny se dokonce v některých zemích
předepisuje jako lék proti těžkým formám deprese. Při této proceduře cítí člověk skutečný pocit blaha. Masáž trvá
60 minut a následuje 10-15 minut relaxu, pro zklidnění těla.
Záleží pouze a jen na Vás a Vašem přání. Samozřejmě vám rádi individuálně poradíme např. na základě Vašeho
aktuálního zdravotního stavu či psychického rozpoložení.
Za vyzkoušení určitě stojí i různé typy tělových anticelulitidních zábalů (skořicový, bahení...) hloubkové ošetření
obličeje technologií NuSkin Galvanic Spa systém II., pleťové masky podle typu Vaší pleti (čokoládová, polishing
peel anti-age vypínací maska, čistící citrusová).
Pro cílené a hlavně opravdu efektivní zeštíhlení a vytvarování Vašich křivek je tu ošetření hlavicovou
kryolipolýzou, radiofrekvencí a kavitací. Tyto ošetření se kombinují, aby se dosáhlo opravdu viditelného
výsledku. Používáme certifikovaný přístroj CryoMax, který pracuje na jiném principu než klasické „nasávací“
neinvazivní přístroje. Tato metoda odstranění pomerančové kůže, ochablé pokožky a mírného odstranění tuku je
jedna z nejlepších, které byly vytvořeny.
Naše studio je tu jen pro Vás a Vaše potěšení.
Celý přehled služeb i aktuální ceník najdete na: www.diamondbody.cz. V případě jakýchkoliv dotazů volejte
722 828 301 nebo721 340 438. Můžete také napsat e-mail na: diamond.body@seznam.cz. Velice rádi Vám na
vše odpovíme.
Přijďte nás navštívit a vychutnejte si svoji chvilku péče, klidu a pohody.
Vaše Beauty studio Diamond Body
Petra Hendrychová

POZVÁNÍ
Tělovýchovná jednota organizuje zpravidla každé pondělí v době od 18 – 19,30hodin ve sportovní hale v Údlicích
STOLNÍ TENIS. Přivítáme zájemce, kteří si chtějí zasportovat a využít zábavně volný čas .
Informace na tel.čísle: 606602731

Koupaliště, jak všichni víme, není nikdy výdělečné. Všichni jsme však rádi, že naše obec koupaliště má (ač
potřebuje pomalu také různé opravy – ty mohou být do budoucna řešeny případným projektem) a my bychom
Vás rádi seznámili s finančními údaji.
Náklady za letošní rok na provoz koupaliště v podobě nákupu chemikálií, rozborů vody, materiál na různé
opravy, úpravy, opravy oplocení, služby za vzorky vody aj. činí 504. 292,-Kč
Příjmy ze vstupného + permanentky činily 253.625,-Kč

Milí čtenáři,
Opět se hlásíme v tomto vydání časopisu a zveme Vás do Místní knihovny.
Od konce září budeme dostávat každý měsíc nové knihy z Chomutova. První
soubor je již v knihovně, proto se přijďte podívat.
Vaše knihovnice.

PŘIŠLO NA ADRESU OBECNÍHO ÚŘADU:
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám přišli pomoci při bleskových povodních. V tu chvíli jsem
byla bezradná a nevěděla, jak dál. Ale hodně dobrých lidiček nás v tom nenechalo samotné. Nebyli jsme jim
lhostejní. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat za vyhlášení veřejné sbírky, která nám hodně pomohla do
začátků. Nezlobte se, že nejmenuji, ale bylo vás opravdu hodně, a mrzelo by mne, kdybych na někoho náhodou
zapomněla Ještě jednou všem opravdu moc děkuji za podanou ruku a vážím si toho, že jste.
Jájina Houzarová
SBÍRKA – VYBRÁNO CELKEM 69.100,-Kč
Seznam dárců na http://www.obec-udlice.cz/

Obec Údlice
pořádá dne 8.12.2013 zájezd,
spojený s vánočními trhy,
do Stavovského divadla
na Molièrovu komedii
Pán z Prasečkova
v hlavní roli s
Václavem Postráneckým.
Odjezd z náměstí v 15hod., návrat kolem 23hod.
Vstupenky k zakoupení na obecním úřadě
Cena 380,-Kč

Nastává podzimní doba, doba, kdy se začíná topit. Neustále slyšíme stížnosti občanů na pálení plastů v kotlech.
Obracíme se tedy touto cestou na naše spoluobčany s žádostí o ohleduplnost nejenom k životnímu prostředí, ale i
k nám – k občanům. Buďte prosím, tak hodní a respektujte nás. Vždyť jistě všichni víme, jak pálení plastů je
škodlivé. Zkusme si vážit prostředí, ve kterém žijeme my, a hlavně i naše děti.
PŘINÁŠÍME ČLÁNEK z www.ekoporadna.cz

Čím škodí pálení odpadů?

Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek. Dioxiny a furany jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují také
hormonální a imunitní systém a ovlivňují nervovou soustavu. Formaldehyd je rakovinotvorný a spolu s ostatními
aldehydy a kyselinou chlorovodíkovou dráždí oči a plíce. Benzen je látka rakovinotvorná. Styren je karcinogenní,
jeho vlivem dochází při vysokých hladinách k poškození očí a sliznice, dlouhodobá expozice ovlivňuje nervový
systém a je příčinou bolestí hlavy, únavy, slabosti a deprese. Množství škodlivých látek se odvíjí od toho, co
spalujete (viz dále).
Koho pálením odpadu nejvíce poškodíte?
Nejen sami sebe a své děti, ale také své nejbližší okolí. Na jedy ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší
osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním. Mějme k nim ohled.
Jaké škodliviny při domácím spalovaní odpadů vznikají?
Následující přehled shrnuje, jaké druhy zplodin při nedokonalém domácím spalování odpadů v kamnech mohou
vznikat a kdy a čím jsou škodlivé. Množství látek závisí na tom, co spalujete.
Druh odpadu - PVC, staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo,
dřevotříska, nápojové kartony
 Co vzniká - dioxiny, furany a další chlororganické látky
 Čím tyto zplodiny škodí - rakovinotvorné, dlouhodobé působení vede k poškození imunitního a nervového
systému, změnám hormonálního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí. Dlouhodobě se
hromadí v těle.
Druh odpadu – Plasty
 Co vzniká – ftaláty
 Čím tyto zplodiny škodí - poškozují ledviny a játra, způsobují vrozené vady. Některé jsou rakovinotvorné
Druh odpadu - Polypropylen (PP), polyethylen (PE), PET, pryž (guma)
 Co vzniká - polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
 Čím tyto zplodiny škodí - obsaženy hlavně v tmavém kouři a sazích. Rakovinotvorné, toxické a mutagenní
vlastnosti. Dlouhodobě se hromadí v těle.
Druh odpadu - Dřevotříska, koberce, tapety
 Co vzniká - formaldehyd a další aldehydy
 Čím tyto zplodiny škodí - rakovinotvorné a mutagenní účinky, dráždí oči a plíce, působí alergie.

Víte že?


Pálením starých palet, dřeva z demolice, rozbitého nábytku nebo natřených prken či chemicky
ošetřeného dřeva vyprodukujete asi 50 - 500krát více dioxinů než při topení čistým palivovým
dřívím (starý nábytek je vhodnější dát či prodat do bazaru)



Spalováním celobarevných letáků a časopisů se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy z barev, které
způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopisy patří do tříděné sběru - do kontejnerů na
papír. Nálepkou na schránce se můžete bránit proti vhazování reklamních letáků do schránky.



Nebezpečné odpady (jako jsou baterie, barvy, léky) spálením nezničíte, ale jedovaté látky, které
obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy. Sběr nebezpečného odpadu zajišťuje každá
obec/město - informujte se o místech, kam nebezpečný odpad můžete odevzdat.



Spalováním pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté látky.

INFORMACE PRO OBČANY
Sokol Údlice obdržel neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu na rok 2013
z programu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy č. IV – na údržbu a provoz sportovního zařízení.
Účel dotace – energie a stočné

Celková dotace činí 27. 900,-Kč

Obec Údlice dokončila v měsíci srpnu velkou rekonstrukci MATEŘSKÉ ŠKOLY.
Projekt nesl název:,,Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy (v současnosti probíhá stejný projekt i
na základní škole). Finanční dotace byla poskytnuta Státním fondem životního prostředí.
Rekonstrukce se týkala
 Výměny oken a vchodových dveří
 Zateplení půdy
 Zateplení budovy
 Výměny kotle za tepelné čerpadlo
MODERNIZACE HASIČSKÉ ZBROJNICE
I na hasičské zbrojnici byl znát ,,zub času“. Proto jsme velmi rádi, že se podařila modernizace budovy hasičské
zbrojnice, která bude sloužit dětem – zájemcům o hasičské dovednosti. Opravovala se střecha, hygienické
zařízení, zrekonstruovaly se vnitřní prostory a zajistilo se technické vybavení pro hasiče. Dotace byla získána
prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu.

1. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU – 3.12.2013 od 16hod. před OÚ
2. MIKULÁŠSKÁ PRO DĚTI – 4.12.2013 od 16hod– Sportovní hala ( dětská diskotéka,
pohádka „ Jak čert Káču do pekla odnesl“ + nadílka)
3. OSLAVA JUBILANTŮ s kulturním programem
Oslava jubilantů a setkání seniorů proběhne 16.12.2013
sejdeme se v jídelně Obchodní akademie, Střední odborné školy gastronomie a Středního odborného
učiliště Chomutov se sídlem v Údlicích od 17.30hodin
Tímto srdečně zveme tyto oslavence 














KLÁPOVÁ MIROSLAVA
GOSSNITZER JOSEF
JONÁŠ VLADIMÍR
SOJKOVÁ ANNA
HAVLOVÁ MARIE
VONDRÁŠKOVÁ ANNA
NOVOTNÝ IVAN
HAVELKA ADOLF
KLÍMOVÁ ANTONIE
ČERNÁ GALINA
KHÁLIL VĚRA
HAKLOVÁ KARIN
ŠTEFAN MIROSLAV
SÍŤAŘOVÁ MARIE

KYNŠTOVÁ MILADA
SOJKA MICHAL
ČEŠKOVÁ EMILIE
ALBRECHTOVÁ MARIE
KRATOCHVÍLOVÁ EVA
KHŮNOVÁ ZDENKA
KAŠNÝ BLAŽEJ
HABUDOVÁ KVĚTA
KOTYKOVÁ LUDMILA
KALINIČ MAXMILIAN
KUČEROVÁ ANNA
RŮŽIČKOVÁ MARIE
RŮŽEK JOSEF

Samozřejmě jsou zváni nejen oslavenci, ale i ostatní zájemci o naše setkání. Kulturní program a malé
občerstvení je zajištěno. Čím nás bude více, je lepší nálada.
Těšíme se na setkání

Podrobnější info o akcích na www.stránkách a plakátech

Loučení s létem (srpen 2013) - opravdu vydařená a hojně navštívená akce. Pro děti byla připravena pohádková
cesta. Naše nejmenší děti byly zdatné při cvičení s Katkou Největší radost měly děti z nafukovací klouzačky a dětského
skákacího hradu. Zkrátka nepřišli ani dospěláci, kteří se bavili do večerních hodin při zpěvu Marušky Haklové. S létem jsme
se rozloučili opravdu skvěle.

Loučení s létem

Farmářské trhy v Údlicích ( 12.10.2013) - Farmářské trhy pořádala MAS Sdružení Západní Krušnohoří ve
spolupráci s obcí Údlice. Bylo zajištěno dostatečné množství prodejců, takže bylo z čeho vybírat. První nakupující
přicházeli již před devátou hodinou. Zájem byl o veškerý nabízený sortiment – z potravin to byly uzeniny, klobásky……
zelenina, jablka, hrušky a jablečný mošt, brambory, pekařské výrobky, med, medovina, chlazení a uzení pstruzi, kozí sýry a
pařené sýry i burčák. Dále zde byla podzimní nabídka květin a dekorací ze sušených květin i prodej kaktusů. Měli jsme
možnost vidět i stánek s regionálními potravinami. Kdo se chtěl podívat na ruční dojení kozy, měl jedinečnou příležitost.
Pro děti byl k dispozici ,,toreadorský býk“, který byl pro děti zdarma – byl to dárek dětem od obce Údlice. Základní škola se
na trzích prezentovala velmi pěkným poutačem. Občerstvení nabízel nejen p.Martin Geist z koupaliště, ale i rychlé
občerstvení p.Jandové na náměstí. K příjemnému pobytu na trzích nám opět zahrála a úžasně zazpívala Maruška Haklová
I jí patří opravdu velké díky, neboť se po skončení vzdala vlastního honoráře a věnovala jej na konto MATÝSEK.

Bylo založeno jako jedna z forem pomoci všem dětem, , postižených svalovou dystrofií Duchenne. Jedná se o genetickou
nemoc, postihující svalstvo celého těla.
Svalová dystrofie je vzácná nemoc, upravuje genetickou informaci v největším řetězci DNA, který odpovídá právě za
pohybový aparát a svalstvo. Pozměnění genetická informace tohoto největšího genu se bohužel nevyhýbá, ani zcela
zdravým jedincům. Výzkum na tomto poli je v začátcích a napravovat mutace genů zatím věda nedokáže. Proto ani
účinná léčba není známa. Snažíme se tedy získat prostředky na zpomalení degenerace svalstva nákupem rehabilitačních
a kompenzačních přístrojů, prodloužení soběstačnosti a mobility dětí, dokud nebudou upoutány na invalidní vozík.

Když se řekne Mateřská škola Údlice, otevřou se před Vámi dveře krásné oranžové budovy, která je obklopena
rozlehlou členitou zahradou.
Budova a její vzhled je již nádherný, moderní a vnitřek ukrývá mateřskou školu. Mateřskou školu, jejíž směřování
je také velmi moderní. Školka je hrdá na útulné, barevné, příjemné a účelné zařízení a vybavení pro naše nejmenší
obyvatele. Prostředí a atmosféra školy dýchá přijetím, otevřeností a porozuměním vůči předškolním dětem a jejich rodičům.
Školu navštěvuje celkem 55 dětí ve věku od 3 do 7 let. Stará se o ně provozní a pedagogický tým čítající 6 lidí.
Vzdělávání je dětem poskytováno na základě školního vzdělávacího programu „Učení se skřítky“, který si škola sama
vypracovala. Tento školní vzdělávací program prošel již kontrolou České školní inspekce, která jej ohodnotila velmi kladně.
Naprostou zvláštností školy je způsob vzdělávání tzv. „Otevřená škola“. Pedagogové neustále zkoumají a objevují nové
moderní metody práce v předškolním vzdělávání tak, aby poskytli dětem ucelený a harmonický rozvoj jejich osobnosti. A
tak škole nejsou cizí pojmy - jako jsou:
individuální přístup k dítěti, bezpečné a podnětné prostředí, smysluplný obsah činností, učení dle typů inteligencí,
přiměřenost požadavků na dítě, projektové vyučování, prožitkové učení atd….
Prostředí, na stejnou notu naladěný tým, naši nejmenší a jejich bezvadní rodiče, dělá ze školy místo, kde je dětem
dobře, kde se cítí jako doma. Místo, kde jsou přijímáni jako osobitá bytost, která má možnost se rozvíjet a připravovat na
vstup do školy.
Mateřská škola se otvírá i životu obce. Každoročně ve spolupráci s obcí pořádá ve sportovní hale Mikulášskou,
Karneval a spoustu jiných akcí, na které je zvána i veřejnost. Mateřská škola spolupracuje se Základní školou i se Středním
učilištěm v Údlicích (pod názvem Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště
Chomutov, příspěvková organizace), s mateřskými školami v okolí a společně organizují akademii školek vždy v jedné
obci, aj.
Také spolupracuje s policií, muzeem, lesníkem apod. Všechny besedy pro děti jsou velmi prožitkové. Pro rodiče
mateřská škola uskutečňuje zajímavé sezení s p.Homolovou z Pedagogicko- psychologické poradny a s rodiči se konají
velmi akční víkendy na Svahové.  ( ty jsou velmi akční ) Děti jezdí plavat, lyžovat, bruslit, jezdí se i do školy v přírodě,
kde si opravdu všichni užíváme pobyt v přírodě všemi doušky.Máme toho dost a dost a jestli se budete chtít podívat, jak to
v mateřské škole vypadá – přijďte, jste vítáni.
Tak tedy to bychom v krátkosti shrnuli do věty... ,,

Když se řekne mateřská škola“.
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