Číslo 4/2013

Příjemné prožití
a
pohodovou
atmosféru
svátků vánočních
a
šťastné vykročení
do Nového roku
přeje
Obec Údlice

Vážení občané,
připravili jsme pro Vás ucelený ,,jízdní řád“ všech autobusů
(MHD 17, žatecký, velemyšleveský a strupčický), které projíždí
našimi obcemi (viz. příloha Zpravodaje). Tyto linky lze využívat s
průkazkou MHD až do Přečapel. Věříme, že si najdete ten
nejvhodnější spoj.
Zároveň obec zajistila večerní spoj směr CV- Přečaply a zpět od
soukromého dopravce, v tomto čase a jen ve všední dny:

CV AN
Palackého
Rafanda
Náměstí
Přečaply
Náměstí
Rafanda
Palackého
CV AN

– 21.40hod
- 21.42
- 21.48
- 21.55
- 22.00 a zpět
- 22.05
- 22.10
- 22.15
- 22.18

Tento spoj je označený „Autobus MĚRKA“ PŘEČAPLY –
CHOMUTOV a zpět a vyjíždí se zastávky jako MHD č.17.
Cestující, kteří mají průkazky, jezdí tímto autobusem zdarma.
Zároveň stojí za zmínku následující rozdíl výdajů za dopravu,
právě z důvodu ponížení spojů linky č.17.
VÝDAJE V ROCE 2013, KTERÉ OBCI FAKTUROVAL
DPCHJ
104.605,-Kč/ měsíc
VÝDAJE V ROCE 2014, KTERÉ BUDOU OBCI
FAKTUROVÁNY

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

69.611,-Kč/ měsíc

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

SPRÁVNÍ POPLATKY
Dovolujeme si Vám připomenout úhradu poplatků v roce 2014. Poplatky zůstávají stejné jako v loňském roce, tzn.:

POPLATKY ZA ODPAD
Poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012

Poplatek za kalendářní rok na 1 osobu: 675,-Kč
2 osoby: 1.350,-Kč, 3 osoby: 2.025,-Kč.........

POPLATKY ZA PSY
Poplatek je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky č.1/2011

Poplatek za kalendářní rok - 1 pes.....100,-Kč
za každého dalšího 150,-Kč ( tj. za 2 psy 250,-Kč...za 3 psy 400,-Kč.....)

Poplatky jsou splatné do 31.03.2014 a můžete je uhradit hotově na obecním úřadě nebo bankovním převodem
na č.ú. 3528441/0100 VS 1337 (pro odpad)
VS 1341 (pro psa)
do ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE: číslo popisné např.: čp.12 Údlice
Pokud se rozhodnete pro platbu bankovním převodem, je nutné si na obecním úřadě vyzvednout známku na
popelnici..
Děkujeme

DALŠÍ DŮLEŽITÁ INFORMACE
Aktuální cena vody pro rok 2014 v regionu SVS:

80,40 Kč/m3 (bez DPH) - 92,46 Kč/m3 (včetně DPH)
SVS oznamuje cenu vodného a stočného pro rok 2014
Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. schválilo návrh ceny vody (vodné a stočné) v roce 2014
v regionu svojí působnosti.

Cena bez DPH

Cena včetně DPH

Vodné

41,15

47,32

Stočné

39,25

45,14

Celkem

80,40

92,46

DOŠLO NA ADRESU OBECNÍHO ÚŘADU
V neděli 8.12.2013 jsme si udělali výlet do Prahy do Stavovského divadla, který pořádal obecní úřad. Cesta do
Prahy byla spojena i z vánočními trhy. Stavovské divadlo je nádherné, hra „Pán z Prasečkova“ s panem Václavem
Postráneckým v hlavní roli mě velice pobavila, měli jsme lístky do lodžie a výborně jsme viděli. Vše, včetně
cesty, proběhlo bez sebemenších komplikací a příště pojedu ráda znova. Děkuji
Vladimíra Kaznačeeva-Mrzílková

SOKOL ÚDLICE – dorost sezona 2013/14
Dorostencům Sokola Údlice skončila podzimní část nové sezony.U mužstva dorostu nadále funguje trio trenérů
Roman Veselý,Jaroslav Veselý a vedoucí mužstva Miroslav Mácha. Tým sokolíků prošel velkou obměnou
hráčů.Celkem 9 hráčů přešlo do kategorie dospělých,ale naštěstí v oddíle funguje tým starších žáků a z této
kategorie přišli nový hráči a tak se tým dorostu dobře doplnil.Družstvo dorostu hraje 1 A třídu.Po skončení
podzimní části jsme na 6.místě a na třetí tým soutěže ztrácíme pouhé 2 body.Velice dobře se zapracovávají do
týmu 3 starší žáci Trunec, Štěpánek a L.Jíra, kteří nám v zápasech již dobře vypomohli.Trenéři připravují pro
dorostence kvalitní zimní přípravu ,která bude probíhat v tělocvičně,venku na spinningu ,trampolínách a sehrání
přátelských utkání v Ostrově nad Ohří,Bílině a další 2 jsou v jednání .Sehrajeme turnaj LOKO CUP v Kadani a
budeme hrát zimní ligu v hale ve Spořicích.V jednání je i krátké zimní soustředění .Teď si mohou trenéři jen přát,
aby dorostenci chodili, když je vše tak připravené. Velké díky patří výboru oddílu a správcové p.Moravčíkové
díky jim je vše tak, jak má být .
Trenér Roman Veselý

ROZCVIČKA PŘED ZÁPASEM

………..A JDE SE NA TO
Sezona 2013/ 14 – podzim.
V této sezoně se náš oddíl rozrostl o mužstvo mladších žáků, které jsme přihlásili do okresního přeboru v kategorii
7+1. Je to vítaný krok už z toho důvodu, že se v této kategorii dá podchytit velké množství malých talentů. Toto
družstvo se sice umístilo na předposledním místě, ale na dětech je vidět veliké zlepšení, za kterým hlavně stojí
práce trenéra Honzy Gressla.
V oddíle dále pracujeme v mládežnických kategoriích ještě s družstvem starších žáků a dorost. Obě tato mužstva
startují v krajské 1.A třídě. Mužstvo starších žáků skončilo po podzimní části na pěkném 6. místě. Trenéry jsou
Láďa Havel a Míra Krebs a vedoucím mužstva je Jan Jelínek a rovněž jim patří velký dík za práci s dětmi.
V kategorii dorostu jsou Trenéry Jaroslav a Roman Veselí, vedoucím mužstva je potom Míra Mácha. Pod jejich

vedením se dorostenci umístili rovněž na 6.místě
V kategorii mužů máme dvě mužstva, přičemž A tým startuje v krajské 1.B třídě a B – tým v okresním přeboru.
A mužstvo skončilo po podzimní sezoně na velmi pěkném 4.místě se ztrátou 6 ti bodů na čelo tabulky. B mužstvo
je nováčkem v soutěži a proto je jeho 8.příčka velmi slušným výsledkem. V mužstvu dostávají šanci hlavně mladí
fotbalisté. Obě mužstva připravují trenéři Martin Beneš a Míra Urbánek, a vedoucím je Standa Brůha.
Dále v oddíle fungují dvě družstva staré gardy, kde jedno hraje soutěž starých gard v Lounském okrese a tuto
soutěž vede. Druhý tým je hlavně pro pány, kteří si chtějí zahrát jak se říká pro žízeň. K těmto týmům chci jen
podotknout, že si svou sportovní činnost financují sami ze svých prostředků a tudíž oddíl nemá s nimi žádné
náklady. Nyní je dlouhá zimní přestávka, kterou u mládežnických družstev vyplní zimní halové turnaje a u mužů
smluvené přátelské zápasy.
Vypracoval Urbánek Miroslav – předseda fotbalového oddílu

ŠACHOVÝ ODDÍL TJ Sokol Údlice
Zpráva o činnosti
Členská základna
V šachovém oddíle TJ Sokol Údlice je k 27. 11. 2013 registrováno 36 hráčů.
Soutěže družstev
V dlouhodobých soutěžích družstev dospělých hrají tři družstva: A družstvo v krajském přeboru I. třídy, B
družstvo v krajském přeboru II. třídy a C družstvo v krajském přeboru III. třídy.
V dlouhodobých soutěžích družstev mládeže hrají dvě družstva: A družstvo v extralize, nejvyšší soutěži České
republiky, B družstvo v krajském přeboru. Mládežnické A družstvo se v sezóně 2012/2013 umístilo v Extralize na
6. místě, což je v této soutěži historicky nejlepší umístění!
Další turnaje
Hráči oddílu se zúčastňují i dalších šachových turnajů po celém Ústeckém kraji i mimo něj.
V březnu 2013 se v Mistrovství České republiky do 16 let umístil Ondřej Toman na 6. a Matyáš Kalužný na 18.
místě. V říjnu 2013 se v Mistrovství Čech do 16 let umístil Aleš Horák na 2. místě.
Za celou sezónu odehrajeme minimálně 22 dalších šachových turnajů. Jezdí se například na akce seriálu Grand
Prix mládeže jednotlivců i Velkých cen mládeže družstev, dále i na turnaje v sousedních krajích a na mezinárodní
Open turnaje. V seriálu Grand Prix mládeže jednotlivců Ústeckého kraje obsadili v kategorii dorostenců první tři
místa Jan Šlampa, Ondřej Toman a Matyáš Kalužný. V seriálu Velkých cen družstev Ústeckého kraje bylo naše
4členné družstvo na 2. místě.
Tréninky
Skupinové tréninky mládeže probíhají čtyřikrát týdně. Hráči jsou rozděleni do tří tréninkových skupin. V oddíle
působí 4 trenéři. Dalšími trenéry budou tři dorostenci, kteří v prosinci budou dokončovat školení trenérů IV. třídy.
Pět hráčů má individuální tréninkový plán a individuální tréninkové jednotky s trenérem minimálně 1x týdně.
Pořadatelství turnajů
Ve spolupráci s chomutovským DDM pořádáme každoročně dva mládežnické turnaje. V listopadu Podzimní
turnaj, na přelomu dubna a května Jarní turnaj. Na tyto turnaje jezdí pravidelně kolem 120 - 130 hráčů.
V letošním roce jsme navíc pořádali dvoudenní krajský přebor mládeže, kde se bojovalo o postupy na Mistrovství
Čech mládeže. Tento turnaj budeme pořádat i v roce 2014 a ještě se k němu přidá březnový krajský přebor
mládeže v rapid šachu.
Jiří Kalužný, trenér mládeže

1. Myslivecký ples ve sportovní hale – 11.1.2014 ( připravuje pro vás Myslivecké sdružení Údlice)

OBEC OPĚT PŘIPRAVUJE ZÁJEZD „ZA KULTUROU“
V měsíci květnu 2014 plánujeme zájezd za kulturou, tentokrát do vyhlášených Dětenic.
Bližší informace budou včas sděleny.

ROZSVÍCENÍ STROMEČKU (3.12.2013) – již pojedenácté jsme v Údlicích spolu s Vámi rozsvítili vánoční
stromek na náměstí . Program, který připravili děti z mateřské a základní školy byl milý a v závěru jsme
obdivovali nádherný ohňostroj. Vánoční atmosféra byla doplněna o vánoční cukroví a svařené víno, které
připravila pro své občany obec. Tak tímto způsobem jsme přivítali vánoční svátky u nás – v Údlicích. 
MIKULÁŠSKÁ PRO DĚTI (4.12.2013) – tato akce má již opravdu dlouholetou tradici v Údlicích. Děti si užily
diskotéku, pohádku „Jak Káča do pekla přišla“ a v závěru přišel Mikuláš s dárečky a každé z dětí odcházelo se
sladkostmi v ruce. Mikulášská se opravdu vydařila.
OSLAVA JUBILANTŮ A SETKÁNÍ SENIORŮ (16.12.2013) – tato akce byla opravdu vydařená! Sešla se
„parta“ lidí, která tančila od samého počátku. Večerem provázel p. Kaňka se svým programem „Supr děda supr
babča“. K tanci a poslechu hrálo DUO Adamis, které můžete vidět v TV Šlágr. Máme radost z účasti, která byla
veliká. Celý večer byl veselý a nikomu se nechtělo odcházet. Jen nás mrzí stále malá účast JUBILANTŮ. Žádáme
tedy tímto jubilanty, kteří se nedostavili na oslavu, aby si vyzvedli svůj dárek na obecním úřadě. Děkujeme

KOMPOSTÁRNA
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU KOMPOSTÁRNY

OTEVÍRACÍ DOBA
V zimním období:
Po-Pá

7:00 - 15:30

V letním období:
Po-Pá
So

6:30 - 18:00
7:00 - 11:00

KONTAKT
Tel.: 602 421 492
E-mail: info@kobra-udlice.cz
WEB: www.kobra-udlice.cz

V pátek 22. listopadu 2013 byl v areálu pískovny v Údlicích u Chomutova
slavnostně zahájen provoz nejmodernější kompostárny na Chomutovsku.
Kompostárnu vybudovala firma Kobra Údlice s.r.o. za pomoci dotace ze
SFŽP a EU celkovým nákladem 95 000 000,- Kč s plánovanou roční
kapacitou 11.000,- tun kompostu. Kompostárna je situována do okrajové
části stávající pískovny a poskytuje i zázemí pro její zaměstnance. Celý
komplex se nachází 1,5 km od okraje obce, tím nedochází k obtěžování
obyvatel hlukem, prachem ani zápachem. Příjezdová komunikace od Údlic
slouží pouze pro zaměstnance a pro příjezd místních obyvatel osobními
automobily. Veškerá nákladní doprava je směřována po komunikaci mezi
poli směrem na Havraň. Stavební část kompostárny vybudovala Ještědská
stavební společnost spol. s r.o., která je společně s obcí Údlice vlastníkem
společnosti Kobra Údlice s.r.o. Strojní vybavení kompostárny dodala firma
Fabok z Mochova.
Technologie kompostování je založena na nucené aeraci a vychází
z dlouholetých
zkušeností
s kompostováním
rakouské
firmy
Compost System. Celý proces výroby kompostu od navážení surovin až po
expedici hotového produktu je důsledně sledován a řízen pomocí
speciálního softwaru, který zajišťuje soulad s normami a předpisy pro
přeměnu BRO (Biologicky rozložitelného dopadu) v kompost. Na začátku
procesu jsou suroviny hygienizovány ve dvou uzavřených fermentorech
(COMPOBOXech), kde dochází při teplotě až 70 stupňů celsia k zániku
hnilobných patogenních bakterií a ničí se klíčivost semen. Po hygienizaci je
z fermentoru kompost převezen na venkovní zakládky, kde se cca
v týdenním intervalu překopává speciálním mobilním traktorovým
překopávačem Trac Trun IV. Při překopání dochází k dokonalému
promíchání surovin a k nadlehčení celé zakládky, což napomáhá lepšímu
průchodu vzduchu zakládkou a tím i ke zvýšení aktivity mikroorganizmů.
Během počáteční fáze výroby je z fermentorů a prvních zakládek odsáván
vzduch, který je vypouštěn do ovzduší přes biofiltr, který výrazně omezuje
pachové emise. Řídící počítač neustále pomocí speciálních sond sleduje
vývoj teploty v zakládce a reguluje množství odsávaného nebo dodávaného
vzduchu. Při poklesu teploty pod 40 stupňů celsia dá pokyn k další operaci a
při dlouhodobém snížení teploty pod 20 stupňů je proces ukončen a
kompost je připraven k uložení na dozrávací plochu. Kromě překopávače,
který je nesen mohutným traktorem CASE s výkonem 190 kW je součástí
strojního vybavení i nakladač Volvo L60, který zajišťuje manipulací
s materiálem, nosič kontejnerů IVECO a štěpkovač pro výrobu a dovoz
organické hmoty do kompostu.

Mobilní traktorový překopávač

Kromě zpevněných ploch sloužících pro přípravu surovin a kompostování, je součástí stavební části i velká betonová
jímka, do které jsou všechny plochy odvodněny. Z této jímky je průsaková voda využívána pro zkrápění kompostu.
Zázemí obsluhy kompostárny/pískovny tvoří administrativní budova se silniční váhou, kde jsou přesně evidovány
veškeré suroviny, které slouží k výrobě kompostu.
Všichni obyvatelé Údlic mají uložení BRO zdarma, ostatní za drobný poplatek 20 Kč/t. Při dovozu zeleného
odpadu je poskytována sleva na odebrané produkty. Kromě vlastního kompostu budou vyráběny i speciální substráty
pro rekultivace, zahradnictví i domácí květiny. Pro zemědělce nabízíme speciální službu, kdy na základě rozboru
půdy na polích a pěstovaných plodin vyrobíme speciální kompostové substráty obohacené o požadované prvky.
Výhody kompostu:












usnadňuje zpracování půdy
zvyšuje vodní jímavost a retenční kapacitu
zkypřuje utužené a těžké půdy
regeneruje půdu, podporuje život v půdě
redukuje choroby rostlin a škůdce
omezuje kyselost půd a stabilizuje hodnotu
pH
snižuje vodní erozi, redukuje spotřebu vody
zabraňuje vysychání
dlouhodobě zásobuje rostliny důležitými živinami
podporuje život v půdě.
komposty jsou organická hnojiva

Vánoce - tradice a zvyky
Málokteré období v běžném roce je opředeno tolika pověrami, zvyky a tradicemi jako jsou právě Vánoce.
Neodmyslitelný vánoční stromeček je z historického hlediska tradicí velmi mladou. Poprvé se v českých zemích
objevil vánoční stromeček počátkem předminulého století, v roce 1812. Ve svém bytě v Praze-Libni jej v salonu
nazdobil ředitel Stavovského divadla Jan Karel Leibich. Štědrovečernímu stolu, k němuž pozval herce a jejich
manželky, vévodila jedle s ozdobami a svíčkami. Vzbudil opravdu velkou pozornost a pověst o něm se rozeběhla
celou Prahou. Již příští rok se objevil v mnoha měšťanských domácnostech.
Na vesnici se začal šířit až téměř o sto let později, kdy první zmínky jsou z počátku dvacátého století z Valašska.
Ovšem ještě stále to nebyl stromek takový, jaký ho známe dnes. Na vesnicích se zpravidla zavěšoval nad
štědrovečerní stůl špičkou dolů a zdobil se převážně jablky, ořechy, později i perníčky.
Jmelí
Další „vánoční rostlinou“ je jmelí. Lidé si jeho zelené, postříbřené či pozlacené snítky nejčastěji připevňují na lustr,
případně nad dveře. Zřejmě proto, že pod zavěšeným jmelím má muž právo políbit jakoukoli dívku či ženu. Nebo
proto, že „kdo se pod jmelím políbí, druhému se zalíbí“ a jejich láska bude po způsobu jmelí věčně zelená.
Každopádně darované jmelí nosí štěstí, a tak se při vánočních návštěvách hodí s sebou snítku přinést.

Kapr
Pojídání ryb k štědrovečerní večeři je též zvykem velice mladým. Ryby se totiž na stolech našich předků v tento den
prakticky nevyskytovaly. Jedly se především polévky a luštěninová jídla. Například hrách, hrachová polévka či
"pučálka" což je jídlo z naklíčeného hrachu, se hojně vyskytovala, protože prý zaručovala strávníkům hojnost na celý
příští rok. Dále jste na stolech mohli vidět houbové omáčky, čočku, "kubu", sušené a vařené ovoce, krupičné a
kukuřičné kaše polité medem nebo sirupem.
Ryby byly nejprve záležitostí bohatých měšťanů, na vesnici opět začaly pronikat až ve 20. století. Dnes je
neodmyslitelnou součástí vánočního stolu kapr. Nejčastěji připravovaný v trojobalu a usmažený. Ale i on je dnes už
na ústupu. Stále častěji je vytlačován sumci, štikami, pstruhy, ale také lososem, mořskými rybami či plody moře.
Zlaté prasátko
Při zmínce o zlatém prasátku si v dnešní době snad každý vybaví malou holčičku v jedném známé reklamě a její:
"Ne, ne nemusím, já už ho vidím ... ". Jedná se o tradici, kdy se tvrdí, že pokud vydržíte celý Štědrý den se postit, tak
večer se vám pak zjeví zlaté prasátko, které vám zaručí hojnost a dobrou úrodu na celý příští rok. Zřejmě proto, že
zajišťování úrody už nebývá nejvyšší prioritou našich domácností, tak se také málokomu podaří zahlédnout stín
zlatého prasátka, jak běží po stěně či stropu místnosti.
Štědrovečerní magie
Nikdy jindy se v českých domácnostech tolik nečaruje, jako právě na Štědrý večer. Přes den nesmíte zametat a
vynášet z domu odpadky a smetí, protože byste si vynesli štěstí. Při samotné večeři počet strávníků musí být vždy
sudý, pokud není, dává se talíř navíc pro nečekaného hosta. Pod talíř se dávají rybí šupinky, které si pak každý dá do
své peněženky a ty zajistí dostatek financí na celý příští rok. A také se nesmí zapomenout, že se od svátečního stolu
nesmí vstávat a odcházet až do skončení večeře. Protože kdo to udělá, ten se už "příštích Vánoc nedožije".

Rozkrojené jablíčko
Po štědrovečerní večeři si každý může rozkrojit jablko, napříč, tedy kolmo na stopku. Kdo ve svém jablku nalezne
pěticípou „hvězdičku“ ze zdravých jadérek, může být spokojen. V příštím roce ho čeká zdraví a štěstí. Pokud je
jádřinec červavý, lze se nadít nemoci. A když místo pěticípé hvězdičky jsou jadérka uspořádána do tvaru křížku,
hrozí nejhorší. Osudu lze napomoci výběrem zdravého, velkého jablka. Podobnou informaci jako jablka podle tradice
ukrývají i vlašské ořechy. Kdo ve čtyřech nalezne zdravá jádra, bude sám zdravý celý rok.
Lití olova
Na přípravu náročnější, zato významově bohatší je staročeský zvyk lití olova. Nad plamenem či na kamnech se
roztaví kousek olova, které se posléze najednou vylije do nádoby s vodou. Podle tvaru, do kterého olovo ve vodě
ztuhne, přítomní usuzují, co dotyčného čeká. Svobodné dívky se v něm snaží rozeznat tvář či monogram toho, kdo je
jim určen. Výsledný tvar olova je také možné číst jako odpověď na předem položenou otázku.
Skořápkové lodičky
Poetický zvyk, který upoutá (nejen) každé dítě, je pouštění lodiček z ořechových skořápek. Několik vlašských ořechů
se rozpůlí a do vyprázdněných polovin skořápek se připevní maličká svíčka - nejsnáze pomocí nakapaného vosku.
Ořechová lodička se zapálenou svíčkou se vypustí do větší nádoby s vodou. Její plavba předznamenává životní dráhu
toho, kdo ji vyslal. Když vydrží dlouho svítit, čeká majitele život dlouhý a šťastný. Jestliže se lodička pustí na volnou
vodu, dotyčný se vydá na cesty, drží-li se při břehu, zůstane doma.

NOVOROČNÍ TRADICE – ČOČKA NA KYSELO
Propereme čočku, dáme do většího hrnce a natočíme vodu 1:1, nadrolíme kostku masoxu, vhodíme bobkové listy,
nové koření, pepř (pár kuliček), kousek másla a uvedeme k varu. Vaříme na mírném ohni do poloměkka.
Nerozvařujte čočku, to ji totálně kazí, a znemožňuje další úpravu.
Zbyla-li nějaká voda, řádně ji slijte (koření nevyndávat). Přidejte asi třetinu kostky rozehřátého másla, hrst
namočeného cukru, lžíci octa, opepřete (drceným pepřem) a opatrně promíchejte (abyste čočku nerozmačkali)
ochutnejte, případně dosolte. Na troše oleje a pokrájené slanině zpěňte pokrájenou cibuli do zlatohněda, odstavte
dříve, sama dojde. Servírujte čočku ozdobenou cibulkou se slaninou, kyselou okurkou. Jako příloha volské oko,
plátek uzeného, norimberské párečky (bílé), opečený plátek slaniny.
…PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ A PENÍZE 





AEROBIK PRO DOSPĚLÉ
KURZY MODERNÍHO TANCE
TANEČNÍ KURZY PRO DĚTI
Zájemci se mohou hlásit na tel.č. 720 630 336

REKONSTRUKCE ŠKOLY PŘED

… A PO

BAREVNÉ NAHLÉDNUTÍ NA WWW.STRÁNKÁCH

UPOZORNĚNÍ ZÁKAZNÍKŮM
Na mnoha místech v rámci provozovaného území společnosti SčVK se ve schránkách zákazníků objevují letáky
nabízející rozbory pitné vody. Domácnosti zákazníků severočeského regionu navštěvují dealeři nabízející filtry na
úpravu vody.
Dovolujeme si upozornit zákazníky, že nabízené služby nejsou nutné pro dosažení kvalitní pitné vody. Není tedy
třeba si tuto službu objednat a platit za ni. Informace, které podávají dealeři filtrů o vodě z kohoutku, jsou vymyšlené
a zavádějící. Buďte obezřetní při návštěvě dealera filtrů v domácnosti.
Na telefonní centrum společnosti se obrací čím dál více zákazníků Ústeckého i Libereckého kraje, které navštívili
dealeři filtrů a dávali jim informace o nekvalitní pitné vodě z kohoutku. Do společnosti volala například zákaznice z
Ústí nad Labem, kterou navštívili obchodníci s filtry, ale představili se jako pracovníci vodáren odebírající vzorky
vody. Po odběru vody z kohoutku trvali na tom, že paní musí podepsat dokument o odběru vody, aby se mohl udělat
rozbor. Po odchodu pracovníků paní zjistila, že podepsala kupní smlouvu na filtr.
Jste-li napojeni na veřejný vodovodní řad, Váš dodavatel pitné vody, společnost Severočeské vodovody a kanalizace,
a.s., (SčVK), dodává pitnou vodu dle požadavků platné legislativy - vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se
stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Zodpovídá za to, že ve Vašich
domácnostech, z Vašich vodovodních kohoutků teče kvalitní, zdraví nezávadná pitná voda.
Kontrola dodávané pitné vody je prováděna pravidelně dle programu kontroly příslušného roku, který schvaluje
Krajská hygienická stanice. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ručí svým zákazníkům za kvalitu
dodávané pitné vody. Chceme Vás ubezpečit, že dodávaná pitná voda odpovídá ve všech stanovených ukazatelích
platné legislativě. V případě změny kvality pitné vody Vás o této skutečnosti včas informujeme.
„Vzhledem k nárůstu telefonátů podvedených zákazníků apelujeme tímto na všechny obyvatele Ústeckého a
Libereckého kraje, aby byli obezřetní a informace o kvalitě pitné vody si zjistili přímo u nás – dodavatele pitné vody
na telefonním čísle 840111111,“ dodala Kardianová
/zdroj SčVK a.s./

__________________________________________________________________________________________
Prosba spoluobčanům:
Jestliže budete mít nápad, námět či tip, co uveřejnit nebo změnit, pošlete nám zprávu na e-mail: ou.udlice@volny.cz,
nebo zprávu osobně předejte na obecním úřadě v Údlicích.
Těšíme se na Vaše podněty.
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