Číslo 1/2014
PRACOVNÍCI NA VPP

POZVÁNKA NA JARNÍ BRIGÁDU
DO PŘÍRODY
KDY : 26.4.2014 V 8 hodin
KDE : SRAZ U STAVIDLA
PROVEDEME ÚKLID OKOLO
VODÁRNY – PŘIDEJTE SE I VY!!

Pro letošní rok máme požadavek na Úřadu práce v Chomutově na
8 pracovních míst pro pracovníky na údržbu veřejného pořádku a
zeleně. Tito pracovníci se opravdu mají ,,co ohánět“. Společně
konzultujeme, co je zapotřebí udělat a musím říci, že odvádějí
dobrou práci. To, že se nezavděčí všem, je jasné! Vzhledem
k tomu, že jich je opravdu žalostně málo, snaží se, seč jim síly
stačí. V posledních dnech prořezávali keře, zametali náměstí, v
uličkách, uklízeli nepořádek po zimě ve všech ulicích. Pomáhali na
hřišti na Rafandě, uklízeli na hřbitově. V Přečaplech čistili strouhu,
uklízejí okolo kostela atd. Práce je stále dost a dost.

VÍTÁNI JSOU VŠICHNI – MÍSTNÍ,
PŘESPOLNÍ, RYBÁŘI, PEJSKAŘI.
PRACOVNÍ RUKAVICE
NUTNOST !!
VEČER ZHODNOCENÍ U PIVA
NA KOUPALIŠTI.
Organizuje Maruška Haklová (Mája)

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

AKTUÁLNÍ…
Na obecním úřadě je k dispozici brožura „ Co se nám společně
PODAŘILO“ – představení první části projektů, které mohly být
zrealizovány díky existenci MAS Sdružení Západní Krušnohoří
s podporou Programu rozvoje venkova ČR v období 2009-2013.
Zároveň je zde nepravidelný zpravodaj MAS SZ

Velmi nás mrzí, že často objevíme v naší obci pohozené pytle s nepotřebným
oblečením, nepotřebnou elektromechanikou a také, a to je velmi časté (viz. foto)
vyhozené PNEUMATIKY u kontejnerů.
Vždy si říkáme: ,,Vy nechcete žít v čistém prostředí?“

1. OÚ Údlice spolupracuje s Diakonií Broumov a 2x ročně pořádá sbírku
použitého ošacení. Nepotřebné věci můžete v uvedeném termínu nosit
zabalené v pytlích či v krabicích do chodby obecního úřadu.
2. Do konce měsíce dubna 2014 bude přistaven na náměstí kontejner na
sběr obuvi a textilu. Do tohoto kontejneru patří také hračky, kabelky,
bytový textil, prostěradla, povlečení atd.. Přinášíme řešení, kam s nepotřebným šatstvem a předcházení
nepořádku v prostředí našeho bydliště.
3. Diakonie Broumov zařadila nově do své sbírky také sběr malých spotřebičů - rádia, vysavače, žehličky,
topinkovače, kulmy, holicí strojky, hodinky, váhy, mixery, kávovary, vrtačky, mikrovlnky, počítače..
4, Každoročně na jaře ( duben – květen) obec zorganizuje „Sběr velkoobjemového odpadu“ vše kromě
pneumatik. Termín letošního svozu bude upřesněn na letácích, www.stránky a sms.

NOVINKA:
5. Nově se také objeví KONTEJNER NA URČENÝ ODPAD. Ve spolupráci s kompostárnou, zkusíme umístit
první kontejner, kam mohou občané vhazovat LISTÍ, TRÁVU, SCHRABKY, VĚTVE, ROSTLINY,
KOŘENOVÉ BALY, ODPAD ZE ZELENĚ. Do tohoto kontejneru nevhazujte, prosím, nic jiného, neboť po
naplnění bude odvezen na kompostárnu, kde odpad použijí ke kompostování. Tato služba bude občanům
poskytována za podmínek, že opravdu dodržíte domluvená pravidla. Kontejner bude opatřen štítkem, na kterém
najdete, co lze vhodit do kontejneru. První kontejner umístíme na náměstí – místo pneumatik (viz.obrázek výše).
Jestliže půjde vše, dle dohodnutých pravidel, rozmístíme postupně kontejnery i na další stanoviště. Informovat
budeme pomocí SMS zpráv a na stránkách obce
DO KONTEJNERU NEPATŘÍ: igelity, kartony,nebezp.odpad, oleje, kuchyňské zbytky, květináče, apod.

Po úspěšné rekonstrukci hasičské zbrojnice nadále pokračujeme v práci s dětmi a na práci na technice, kterou
připravujeme na výjezd. Šest našich dětí úspěšně prošlo odbornou přípravou mladých hasičů, která se konala
v Blatně a Strupčicích. Staly se z nich zdravotníci, kronikáři a strojníci. Nyní se ve spolupráci s MŠ Údlice
připravujeme na předání výkresů a výrobků na soutěž „PO očima dětí“.
V současné době se také chystáme na účast v krajském kole CTIF, dále máme v plánu účast na akci s názvem
„Celorepubliková liga proti rakovině“, kde se prodejem kytiček pomůže lidem s onkologickým onemocněním.
Dále nás čeká soutěž v požárním útoku a ukončení hry Plamen. Nadále pokračuje svoz elektroodpadu v naší obci,
který je zdarma ( lednice, televize atd.) Možnost odvozu je možno uskutečnit po domluvě s SDH Údlice
tel.číslo:721669118
Další zprávy budou až během činnosti.
S pozdravem SDH Údlice

ZIMNÍ PŘÍPRAVA ŽÁKOVSKÝCH FOTBALOVÝCH MUŽSTEV
V rámci zimní přípravy žákovských fotbalových mužstev Sokola Údlice byly naplánovány pravidelné tréninkové
jednotky a účast na turnajích Zimní ligy pořádané okresním fotbalovým svazem. V rámci tréninkových jednotek,
které probíhají pravidelně každé úterý je trénink z úsporných důvodů společný pro mladší i starší žáky. Toto
uspořádání sice klade větší nároky na správnou organizaci tréninku a trenéry, výhodou je ale rychlejší zvyšování
úrovně zdatnosti zejména u mladších žáků. Protože hraje mužstvo mladších žáků teprve první sezónu, je cílem
konsolidovat kádr mužstva a naučit hráče základním fotbalovým návykům. Pokroky žáčků jsou velmi dobré a
projevily se významně již na turnajích zimní ligy, které pro kategorii mladších žáků proběhly ve všech kolech ve
sportovní hale v Málkově. Mladší žáci se v rámci nominačních kol turnaje probojovali do finále B o Pohár KTM.
Finále, jehož se společně s naším mužstvem dále účastnila mužstva FK Klášterec, SK Černčice, TJ Sokol Březno,
FC Chomutov „B“ a SK Strupčice, proběhlo první březnovou sobotu v Málkovské sportovní hale. Mladší žáci se
vypnuli ke skvělému výkonu a nad očekávání dobrými výsledky si vykopali skvělé druhé místo. Jako další bonus
získal brankář žáčků Dominik Krebner cenu pro nejlepšího brankáře turnaje. Holkám a klukům z mužstva
mladších žáků je proto potřeba poděkovat za skvělou reprezentaci Údlic a jejich fotbalu.
Starší žáci hráli všechna kola turnaje Zimní ligy ve sportovní hale ve Spořicích. Po nominačních kolech se stali
účastníky finále B o Pohár KTM, které se hrálo první březnovou neděli. Rovněž ve sportovní hale ve Spořicích.
Dalšími účastníky tohoto finále byla mužstva TJ Tatran Podbořany, FK Postoloprty, TJ Spartak Perštejn, SK
Havran Kryry a 1. SK Jirkov. I přes absenci některých borců mužstva z důvodu účasti na školním lyžařském
výcviku odvedlo celé mužstvo skvělou práci. Holky i kluci z mužstva, kteří se turnaje zúčastnili, plnili na
výbornou své fotbalové úkoly a to se odrazilo na palubovce ve všech zápasových výsledcích. Mužstvo neprohrálo
žádný zápas a za celou finálovou část turnaje dostalo pouze jednu jedinou branku! Asi nejlepší zážitek celého
turnaje byl náš poslední zápas se soupeřem z Podbořan, který rovněž do té doby neprohrál a nedostal do tohoto
zápasu dokonce žádnou branku. Výborný výkon našeho brankáře i celé obrany zajistil čisté konto. A naopak gól,
který vstřelil náš střelec Kája Štěpánek, nejen pokořil soupeřovu nulu, ale sebral i vítězství na turnaji, z kterého se
naopak radovalo celé naše mužstvo. Z řad našich žáků byl vyhlášen i nejlepší střelec turnaje Jarda Holub. Všem
žákům, kteří se účastnili Zimní ligy proto patří velký dík za odvedené výkony a výbornou reprezentaci Údlic a
jejich fotbalu.
Vše výše uvedené se samozřejmě neobejde bez poctivé práce dospělých. Rodiči počínaje a činovníky a trenéry
mužstev konče. Rád bych proto poděkoval i jim, za to, že věnují svůj volný čas nezjištně mládeži a fotbalu a řada
holek i kluků tak může být součástí dobré sportovní party a trávit smysluplnou a zdravou činností svůj volný čas.
Ing. Miroslav Krebs - trenér
ZIMNÍ PŘÍPRAVA DOROSTU SOKOLA ÚDLICE
Trenéři dorostu připravili sokolíkům z Údlic pestrou zimní přípravu.Část přípravy probíhala v tělocvičně na
příkopech ,dále se dorostenci potili na trampolínách ve Squash centru,na Hřebíkárně dostali lekci alpininngu a
díky počasí jsme mohli být i na tréninkovém hřišti.Docházka na přípravu byla úžasná,protože se zúčastnili
pokaždé skoro všichni dorostenci.Velmi mne potěšilo ,že skoro celou přípravu s námi mají za sebou i 3 starší žáci
L.Trunec,L.Jíra a K Štěpánek.Trenéři R.Veselý a J.Veselý sokolíkům připravili účast na LOKO CUPU
v Kadani,kde jsme obhajovali z loňska 3.místo,ale bohužel letos jsme skončili na 9.místě.Dále jsme byli přihlášeni
na zimní ligu dorostu v hale ve Spořicích a zde jsme vyhráli 1.místo a pohár předsedy KTM.Na tomto turnaji ještě
náš golman V.Hašek vyhrál i nejlepšího brankáře.Máme již za sebou i přátelské utkání s Tatranem Kadaň a zde
jsme remizovali 2:2,když za nás skórovali F.Hašek a J.Stárek.Dále nás čeká 9.3. přáteláček v Ostrově nad Ohří a
pak 12.3. v Bílině.Pak už nás čeká mistrovské utkání doma proti Spořicícm.
článek od trenéra dorostu kopané Romana Veselého

TRAMPOLÍNY

v Kadani

TURNAJ VE SPOŘICÍCH

Ekologická výchova v naší Mateřské škole – téma LES
V naší mateřské škole jsme mohli díky spolupráci se školou HUMANITAS prožít velmi příjemné a naučné
dopoledne. Z výše jmenované školy za námi přijel kamarád Adam, který si pro nás připravil zajímavé vyprávění o
lese. Měl s sebou spoustu pomůcek a prima her. Jeho pomocí jsme mohli objevit ekosystém LES. Takže nyní
poznáváme zvířata, která v lese bydlí. Něco málo zajímavého jsme si i zapamatovali  Víme, že les tvoří stromy,
a to buď listnaté nebo jehličnaté. Některé stromy dokážeme i pojmenovat a přiřadit k nim listy a plody. Také jsme
si zkusili zahrát mnoho zajímavých her. Adam nám také vysvětlil, jak se máme v lese chovat, co dělat když se
setkáme třeba s divokým prasetem apod. Dopoledne uběhlo jak voda, a tak moc se nám líbilo, že se těšíme na
další setkání.

A naše poznávání pokračuje …

LESNÍ PEDAGOGIKA
Již po několikáté se děti z mateřské školy vydaly objevovat krásy lesa. Celá mateřská škola dorazila
autobusem do obory Červený hrádek, kde na ni čekali vyškolení lesní pedagogové Petra s Michalem za doprovodu
loveckého psa Iris.
Lesní pedagogové provedli děti částí obory, při které předávali dětem potřebné informace a své zkušenosti o lese a
života v něm. Děti tak měly možnost připravit usušený chléb pro zvěř, odpovídat na otázky lesníků, dozvídat se
vědomosti o rostlinách, stromech, zvěři. Dále si také děti mohly vyzkoušet, jak se cítí lesník, když je v noci v lese
pomocí zážitkové hry. Dozvěděly se, jaký význam mají značky na stromech, jaké je přibližné stáří stromů, k čemu
slouží těžba dřeva, čím a proč se měří stromy.
V průběhu tohoto skvělého zážitku nemohla především chybět i chutná svačinka v přírodě. Společně se pak na
památku vyfotografovali a krásným rozloučením se vrátily zpět, děti do školky a lesníci do práce.
Už se nemůžeme dočkat dalšího setkání, které bude probíhat už za jarního počasí.
MŠ Údlice Bc. Romana Čermáková

Analýza ekologického stavu školy
Žáci většiny tříd se zapojili do zmapování ekologického stavu školy. Jednoduše by se dalo říci, že zaznamenávají,
co by chtěli ve škole a jejím blízkém okolí vylepšit. Ti menší kreslí nebo malují obrázky či sepisují nápady a ti
větší využívají speciálních záznamových listů od Sdružení Tereza. V závěru se podněty sepíší a sami žáci
hlasováním rozhodnou, které z nich se pokusíme ve škole zrealizovat.
V minulosti z takovéto analýzy mimo drobností vzešla stavba učebny na zahradě školy, výsadba nových stromků,
vydláždění zadního traktu za školou, lavičky před vchodem do budovy nebo větší množství a lepší rozmístění
košů na tříděný odpad ve škole.
Jiří Chloupek
Anglická snídaně
Jedno lednové ráno si děti páté třídy zpříjemnily netradičně pojatou hodinou anglického jazyka. Doma a ve třídě
si připravily nefalšovanou anglickou snídani. Menu se skládalo z vajec se slaninou, toustů, různých druhů cereálií,
černého čaj s bergamotovou silicí a pomerančového džusu. Konzumaci samozřejmě doprovázela anglická
konverzace o jídle a o počasí. Děti byly nadšené a určitě si tuto příjemnou událost v dohledné době zopakují.
Iva Jeníčková

Litvínovský CHOROŠ
je název přírodovědné, jazykové a tělovýchovné soutěže pro žáky osmých a devátých tříd, která se koná v závěru
roku na Střední odborné škole pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schole Humanitas v Litvínově. Soutěží
tříčlenná družstva z více než třiceti základních škol. Žáci ve dvou dnech projdou dvaceti stanovišti, na kterých se
setkají od poznávání minerálů, přes práci s mikroskopy, až po řešení osmisměrek v německém nebo anglickém
jazyce.
Všechny výkony se bodují a na závěr je nejlepších pět družstev odměněno speciálními dorty s přírodní tématikou.
Účelem soutěže není jenom dobře se umístit, ale poznat a prohlédnout si školu a navázat nová přátelství. Protože
soutěžní otázky a úkoly byly tvořeny převážně z látky deváté třídy, „nedosáhli“ naši osmáci na lepší umístění.
Nicméně jejich chuť zúčastnit se i příští rok je příslibem lepších výsledků.
Jiří Chloupek

Představení Scholy Humanitas v naší škole
Koncem ledna přijel pan ředitel Turbák a pan zástupce Lacina představit Scholu Humanitas žákům osmé a deváté
třídy. Školu žáci znají sice dobře, ale spíše jako organizátora společných akcí. Kromě šesti žákyň, které se
účastnily soutěže Litvínovský Choroš, žáci moc nevěděli, jaký obor je možné na škole studovat. Prostřednictvím
krátkého filmu a fotografií se naši žáci seznámili jak s prostorem školy, tak s neuvěřitelným množstvím aktivit,
které škola celoročně pro žáky organizuje. V současné době na škole studuje několik našich bývalých žákyň a pan
ředitel je jen a jen chválí.

Práce s novými mikroskopy
Díky programu EU peníze školám, jsme mohli doplnit starší mikroskopy o nové a samozřejmě výkonnější. Na
fotografii žáci šesté třídy poprvé v životě pozorují při hodině přírodopisu buňky a překreslují je na papír.
Jiří Chloupek
Odevzdali jsme staré telefony
V rámci jedné z akcí v projektu Recyklohraní se opět po roce uskutečnil sběr starých mobilních telefonů. Letos se
jich sice sešlo trochu méně, ale i tak to bylo na naší malou školu dost. Ty, které budou po opravě funkční,
dostanou děti v některém z dětských domovů (v minulosti to byly DD v Chomutově a České Lípě). Ostatní budou
rozebrány na součástky podle surovin a ty budou použity na výrobu nových. Věděli jste, že rozebráním 100 kusů
mobilních telefonů se uspoří přibližně 0,475 MWh elektrické energie, což by stačilo 60W žárovce na 11 měsíců
svícení nebo 2,4 kg bauxitu, horniny potřebná k výrobě hliníku.
Program Recyklohraní připravuje pro žáky i různé vědomostní soutěže a kvízy. V současnosti zrovna jeden takový
úkol řeší žáci v šesté a osmé třídě.
Jiří Chloupek
Nově: sběr náplní do tiskáren a kopírek
Protože ve škole vyhodíme v průběhu roku
poměrně hodně prázdných náplní do
tiskáren a kopírek, uvítali jsme nabídku
bezplatného odvozu a recyklace tohoto
nepotřebného materiálu.Speciální box jsme
dostali opět od společnosti Recyklohraní
a jako u všech akcí této organizace, dostane
škola za každý odevzdaný kus body, které
může směnit za drobné vybavení do školy.
Tak pokud Vám cartridge nebo kazeta
do tiskárny doma doslouží, neváhejte ji
přibalit žákům do tašky 
Nejaktivnější dostanou diplom
Každé pololetí dostávají někteří žáci jako poděkování pochvalu nebo diplom. V lednu to byla Alenka Hartlová za
největší počet donesených starých telefonů a žáci čtvrté třídy za kontrolování a vynášení nádob na tříděný odpad.
Jiří Chloupek

OÁZA PRO VAŠE TĚLO I MYSL

Jaro je obdobím, kdy se pozvolna vystavujeme prvním slunečním paprskům, teploty se zvyšují a celkový pohled
do dalších dní vypadá mnohem optimističtěji. Všichni víme, že přichází období, kdy se příroda začíná probouzet a
dny se prodlužují. Podobně jako vše kolem nás, se probouzíme i my z nejchladnějšího období v roce. Naše tělo je
unavené, zvláště v případě, pokud je každoročně náchylné k jarní únavě, spojené s nejrůznějšími příznaky, jako je
lenost, nechuť k jakékoliv činnosti či chybějící energií, která by nám pomohla začít se sebou něco dělat. Jaro je
nejvhodnější období k očistě těla a jeho regeneraci, zbavení se toxinů a restartování celého našeho organismu.
V dnešní době se již dají vyzkoušet nejrůznější metody od detoxikačních náplastí až po očistné kůry pomocí
přírodních zeleninových a ovocných šťáv, existují také metody, které jsou velmi účinné a dopřejí odpočinek a
regeneraci Vaší znavené mysli i tělu. Jednoznačně nejpopulárnější mezi těmito metodami jsou masáže. V našem
Beauty studiu Diamond Body v Údlicích u Chomutova Vám poskytujeme hned několik druhů masáží, vybrat si
můžete od celotělové čokoládové masáže s kávovým peelingem, aroma masáže, relaxační olejové masáže,
baňkování, až po masáž horkými lávovými kameny, a právě poslední zmíněná masáž, tedy masáž horkými
lávovými kameny patří mezi nejlepší prostředky pro komplexní detoxikaci těla.
A co Vás při takové masáži vlastně čeká? Tato masáž se provádí speciálními oblými lávovými kameny různých
velikostí, které jsou po celou dobu masáže (60 minut) nahřívány v ohřívací nádobě určené přímo pro tuto metodu
masáže, kameny jsou nahřívány na optimální teplotu 50 – 60 stupňů celsia. Při této proceduře se masíruje celá
zadní strana těla, tzn.: začíná se od nohou (chodidla, lýtka, stehna, zadeček) a pokračuje se celými zády a masírují
se také paže a samozřejmě šíje. Aby byl požitek z masáže opravdu plnohodnotný, používá se přírodní bio
kokosový olej dovážený z Filipín nebo Thajska, který je za studena lisovaný a taje až při styku s pokožkou nebo
při teplotě 24 stupňů celsia. Olej se před masáží vždy nahřívá, aby byl příjemně teplý a do pokožky se lépe a
rychleji vstřebával. Používá se kokosový z toho důvodu, protože je to jeden z nejvíce mastných olejů, které se
vyrábějí a má mnoho pozitivních a především zkrášlujících účinků pro pokožku těla…redukuje vrásky a zabraňuje
jejich dalšímu vzniku, vyhlazuje a zpevňuje pokožku, výrazně prodlužuje opálení pokožky, nádherně provoní kůži
a má nejlepší hydratační a hojivé účinky ze všech druhů olejů. Masáž horkými kameny si užijete v intimní
atmosféře našeho salónu se zapálenými svíčkami a mystickou hudbou, která dokreslí celkový dojem relaxace.
Teplý olej se lehce roztírá po pokožce těla a pak již následuje 60 minut naprosté pohody a sladkého nicnedělání.
Po této masáži se Vám může lehce zamotat hlava, jelikož tělo se začne čistit a uvolňují se zatuhlé svaly. Někteří
klienti se po masáži cítí lehce “mimo” tak nějak až moc uvolněně, proto je vhodné po skončení masáže ještě tak
10 minut jen tak ležet a odpočívat. Masáž je vhodná jak pro ženy tak pro muže.
Mezi hlavní kontraindikace k této proceduře patří:
 Velmi nízký nebo naopak vysoký krevní tlak
 Akutní křečové žíly
 Problém se srdcem
 Těhotenství
 Virové onemocnění
 Jakékoliv poškození kůže v místě ošetření

Tato masáž je pro Vás velice vhodná pokud:
 hledáte opravdový odpočinek
 trpíte depresemi
 chybí Vám energie


chcete detoxikovat svoje tělo

 máte jakékoliv bolesti zad a svalů

Tento relaxační zážitek si u nás můžete vyzkoušet za bezkonkurenční cenu: 379,-Kč.
Celková délka procedury je 70 minut.
Veškeré nabízené ošetření v našem Beauty studio Diamond Body lze také zakoupit formou dárkových poukazů.
Více informací naleznete na internetových stránkách: www.diamondbody.cz. Vpřípadě objednání nebo dotazů
mne prosím kontaktujte po-pá od 09:00 – 17:00 na tel.:722 828 301, 721 340 438 nebo pište na e-mail:
diamond.body@seznam.cz.
Tímto Vás srdečně zvu k nám do studia a věřím, že budete spokojeni s našimi službami. 
S přáním krásného dne
Vaše Beauty studio Diamond Body
Petra Hendrychová

Taneční kurzy pro děti

a

Aerobic pro dospělé

Sportovní hala – pátek
Zájemci se mohou hlásit na tel.č.
720 630 336

Slunce za okny, prach v ovzduší

Zima se pozvolna převléká do jarního kabátu a sluneční paprsky nás lákají k
pobytu v přírodě. Chataři a chalupáři se vrátili z prvních návštěv svých letních sídel, na hřištích jsou slyšet daleko
silněji dětské hlásky, ptáci zpívají, venku to konečně voní jarem a my se těšíme, jak se alespoň cestou z práce
projdeme sluncem ozářeným městem. Není ale všechno zlato, co se třpytí. Počátek roku bývá často doprovázen
zvýšenými koncentracemi prachových částic a pokud jsme se radovali, že letošní rok bude jiný, je možné, že jsme
se radovali předčasně.
V uplynulých letech se Ústecký kraj propadal do smogové situace již v lednu nebo v únoru, letos nás počátek roku sice přivítal
vyššími teplotami, než bývá obvyklé, a jaro je již na spadnutí, prach v ovzduší je však zákeřný a neptá se, jestli může nebo
nemůže vstoupit do našeho regionu. Je o to zákeřnější, že ohrožuje naše zdraví i ve dnech, které se neutápí v mlze, přes niž
není vidět skoro na krok, ale i ve dnech jako jsou ty současné: slunečné, příjemné, jarní a voňavé. Kdo by to byl do něj řekl?
Vysoké hodnoty prachu se objevují čas od času téměř na všech stanicích, někdy jen na okamžik, jindy se zdrží delší dobu. Často
jsou vysoké v ranních a dopoledních hodinách, jako důsledek nočních teplotních inverzí, a pak se během dne rozplynou.

Už od pátku 7. března 2014 a pak během víkendu se koncentrace držely na vysokých hodnotách téměř po celé dny.
Nezapomeňte, že i když prach nevidíte, lehce zjistíte, kolik ho v ovzduší právě je, zavoláte-li na naši bezplatnou Zelenou
linku 800 195 342, kde vám sdělíme aktuální informace o stavu čistoty ovzduší. Jak prachové částice působí na lidský
organizmus, se můžete dozvědět např. z našeho článku Znečišťující látky v ovzduší.
Prach v ovzduší je nepřítel, není příznivý pro naše zdraví, ani pro zdárný vývoj vegetace. Můžeme však sami přispět ke
snižování jeho koncentrací v ovzduší tím, že omezíme používání soukromých dopravních prostředků a dáme přednost městské
hromadné dopravě, linkovým spojům nebo pěší chůzi. Vždy existuje možnost, jak přispět alespoň malým zlomkem ke zlepšení
prostředí, v němž žijeme. Ať už smogová situace nastane nebo nenastane, máme to alespoň částečně ve svých rukách.

Mimo bezplatné telefonní linky (tel.: 800 195 342), webu (www.ecmost.cz) či elektronické pošty je možné osobně do ECM přijít
(tř. Budovatelů 2830/3, Most, budova Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s., 1. patro) a seznámit se bezplatně se způsobem
monitorování a vyhodnocování imisní situace, zeptat se na znečišťující látky v ovzduší a jejich vliv na zdraví či na ostatní otázky,
týkající se životního prostředí, a to v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 hod.
Autorka článku: Bc. Dana Kovaříková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most







POMLÁZKOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA – 19.4.2014
PÁLENÍ ČARODĚJNIC - 30.4.2014
MDD – sobota 31.5.2014 (v případě nepříznivého počasí termín upřesníme)
ZÁJEZD DO DĚTENIC – 6.6.2014 ( již obsazeno)
OSLAVA JUBILANTŮ - termín dodáme

Termíny konání venkovských farmářských trhů v roce 2014
26.04.2014 - obec Březno
10.05.2014 - obec Blatno
24.05.2014 - obec Strupčice
07.06.2014 - statek Na Špičáku ( MDD)
28.06.2014 - obec Vrskmaň



13.09.2014
18.10.2014
08.11.2014
06.12.2014

-

obec Droužkovice
obec Údlice
obec Spořice
obec Droužkovice

Myslivecká zábava (leden 2014) – jedním slovem…úžasná! Skvělá atmosféra, úžasná tombola. Je fajn, že se
myslivecká zábava stále organizuje a hlavně- sejdou se zde prima lidi a vytváří skvělou atmosféru.

 Veselý karneval s Inkou Rybářovou ( únor 2014) – byl opravdu veselý nejen pro děti, ale i pro rodiče.
Sešli jsme se, jako každoročně, ve velkém množství – a to jsme měli obrovskou radost. Děti se vyřádily,
zatančily, zazpívaly, zahrály a rodiče? Ty si hráli nejen s dětmi, ale i pro děti……………….např. na
nástroje, na divadlo….….prostě, bylo to úžasné odpoledne.
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