Číslo 2/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚDLICE
Od 1. 8 . 2014 je v naší základní škole
nový ředitel školy. Stal se jím Mgr. Jiří
Chloupek, který dlouhou dobu na této škole
učil. Vstupuje do funkce s novými
myšlenkami, nápady a elánem. Škola se
dlouhodobě zaměřuje na environmentální
výchovu a osvětu žáků a v tomto by rád
Mgr. Jiří Chloupek pokračoval. Má více jak
dvaadvacetileté zkušenosti ve funkci
učitele, zkušenosti školního koordinátora
sociálně patologických jevů, školního
koordinátora environmentální výchovy a
osvěty. Díky působení ve škole měl
možnost se na mnoha činnostech podílet,
iniciovat je nebo je přímo realizovat. Cílů
má opravdu dost a my mu přejeme v jeho
nové funkci mnoho úspěchů a těšíme se na
spolupráci s obcí.
Rádi bychom také velmi poděkovali za
vedení školy Mgr. Aleně Pytlákové, která
věnovala škole opravdu mnoho osobního
času a školou také ,,žila“. Přejeme jí
k nedávnému jubileu hodně zdraví, štěstí a
pohody. Děkujeme za vše, co pro naši
údlickou školu vykonala.

KOMUNÁLNÍ VOLBY,
proběhnou ve dnech
10. 10. – 11. 10. 2014
v prostorách Základní školy Údlice.
Volební místnost se otevře v pátek od 14.00 – 22.00 hod. a
v sobotu od 08.00 – 14.00 hod.
PROVOZ KOUPALIŠTĚ - LÉTO 2014
Celkové výdaje = 386.666,-Kč
( nákup chemie 205tis., vzorky vody 20tis., oprava bazénu 25tis.,
materiál na opravy 31tis.,elektřina 68tis aj.)
Celkové příjmy = 113.400,- Kč (vstupné)

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ ROZKVETLÉ OKNO,
BALKON, PŘEDZAHRÁDKU…
Zaslané fotky jsou ke shlédnutí na www.stránkách obce
1. místo - Moravčíková Věra
2. místo - Pocová Renata
3. místo - Hartmanová Marie
SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ
Pokud máte doma ještě nějaké nepotřebné oblečení, nádobí, hračky
atd. můžete stále těmito věcmi pomoci lidem v nouzi. Sbírka se
shromažďuje ve vestibulu obecního úřadu a bude odvezena koncem
září 2014
V PŘÍŠTÍM ROCE NIŽŠÍ ČÁSTKA ZA ODVOZ ODPADU ??

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

Ano, je to možné. Jak vyplynulo ze skutečných nákladů za rok
2013, měla obec menší náklady za svoz KO. Poplatek za odpad
v roce 2015 by mohl být 625,-Kč/osoba. Rozhodne ZO.
NEJRYCHLEJŠÍ ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ O DĚNÍ V OBCI

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

Přijďte si zaregistrovat Vaše telefonní číslo a budete dostávat
zprávy prostřednictvím SMS.

SVS: Začíná rekonstrukce 110 let staré kanalizace v Údlicích,
v Revoluční ulici a Máchově ulici
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Chomutovsku další plánovanou investiční akci roku 2014 –
rekonstrukci 110 let staré kanalizace v Údlicích, v Revoluční a Máchově ulici.
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Obnova majetku je jednoznačně naší
prioritou. Z celkové letošní částky na investice 1,25 miliardy korun dáváme 75 %, tj. téměř 950 milionů korun, právě na
obnovu vodohospodářského majetku společnosti. Naše investiční akce v Údlicích v Revoluční a Máchově ulici přispěje
k bezproblémovému odvádění odpadních vod od 135 připojených obyvatel.“
Více o stavbě:
Stávající kanalizace v Revoluční ulici od náměstí a v Máchově ulici od křižovatky s Jirkovskou ulicí až po náměstí je
z betonu vejčitého profilu 500/700 mm, resp. 600/900. Stoka pochází z roku 1904. Je uložena v komunikaci ve správě SÚS
Ústeckého kraje. Vlivem stáří je ve velmi špatném technickém stavu, jak dokládá kamerová prohlídka: trubní materiál je
celkově zkorodovaný a jsou viditelné díry v profilu. SVS proto rozhodla o rekonstrukci kanalizace. V souběhu vedený
vodovod rekonstrukci nepotřebuje.
V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace v Revoluční ulici použije kameninové potrubí vnitřního průměru
600 mm v délce 52,5 metrů a sklolaminátové potrubí vnitřního průměru 700 mm v délce 196,3 metrů. V Máchově ulici se
použije kameninové potrubí vnitřního průměru 600 mm v délce 190,4 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících
domovních kanalizačních přípojek a rekonstrukce kanalizačních šachet na trase. Stavba bude provedena v původní trase, v
otevřeném paženém výkopu.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 31. července 2014. Vlastní práce započaly od pondělí
11. srpna 2014. Stavba má být podle schváleného harmonogramu dokončena do 30. září 2014.
Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde je pro rok 2014 naplánováno v této kategorii celkem
18 staveb za 63,5 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 65,2
milionů korun.

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. Její prioritou je
urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací
na www.svs.cz.
Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.

SHRNUTÍ - CO SE OBCI PODAŘILO…………
ZŠ (vybavení nábytkem)

r. 2010

Dotace r. 2011

47 000,-Kč

Projekt celkem:
Vlastní zdroje -

81 971,-Kč

Stavební úpravy MŠ a výstavba bezodtokové jímky
Dotace -

1 481 849,-Kč

Projekt celkem:1 925 900,-Kč

Vlastní zdroje:

355 051,-Kč

Obnova kulturních památek(Socha Sv. Josefa, socha Piety)
Dotace r. 2012

270 000,-Kč

Revitalizace centra obce Údlice
Dotace - 21 448 373,-Kč

r. 2013

Vlastní zdroje:

1 994 026,-Kč

Vlastní zdroje:

6 001 074,-Kč

Vlastní zdroje:

241 470,-Kč

7 489 426,-Kč

1 310 035,-Kč
Projekt celkem: 11 453 774,-Kč

Vlastní zdroje:

Hrajeme si se skřítkem Lotrýskem (vybavení zahrady)
Dotace -

32 850,-Kč

Projekt celkem : 3 304 061,-Kč

Snížení energetické náročnosti ZŠ
Dotace -

Projekt celkem: 302 850,-Kč

Projekt celkem : 28 937 799,-Kč

Snížení energetické náročnosti MŠ
Dotace -

128 971,-Kč

Vlastní zdroje:

5 452 700,-Kč
Projekt celkem : 322 543,-Kč
81 073,-Kč

Obnova kult. památek (socha Sv.Floriána,Sloup s Pannou Marií) Projekt celkem : 256 450,-Kč
Dotace -

229 000,-Kč

Vlastní zdroje:

Modernizace osvětlení LED technologií
Dotace -

1.331.000,-Kč

Vlastní zdroje:

27 450,- Kč
Projekt celkem : 1.665.536,- Kč
334.536,-Kč

…a další akce







Odvodnění Za školou - 180.000,- Kč
Odvodnění za hřbitovem -1.437.359,- Kč
Nová autobusová zastávka Přečaply - 97.000,- Kč
Oprava autob.zastávky u pily Údlice – 25.000,- Kč
Projektová dokumentace splašková tlaková kanalizace Přečaply 70tis(dotace) celkem- 90 000,- Kč
Připravuje se projektová dokumentace - veřejné osvětlení Přečaply. TENTO PROJEKT JE REALIZOVÁN
ZA FINANČNÍ SPOLUÚČASTI HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ RADY CHOMUTOVSKA.

Celkem se proinvestovalo 50.127.243,-Kč; z toho dotace 33.113.792,-Kč

Dne 26. 4 .2014 v Údlicích proběhla ,,brigáda“ – ÚKLID VODÁRNY.
Počátek základu této brigády bylo nafocení fotografií Maruškou Haklovou z procházky okolo
vodárny. Tyto fotografie vypovídaly o zuboženém stavu celého okolí vodárny. Fotografie byly vloženy na
facebook. Netrvalo dlouho a začaly se dít neuvěřitelné věci! Naše mládež se sama nabídla k jarnímu úklidu.
Akce se rozběhla velice rychle. Domluvil se termín, místo a čas. Bylo až dojemné sledovat, jaký zájem o
brigádu je mezi našimi mladými – překvapilo nás to, ale zároveň i velmi potěšilo. V domluvený den se sešlo
opravdu velký počet dobrovolníků. Bylo skvělé počasí, dobrá nálada, a tak jsme prošli celou vodárnu a nasbírali
jsme několik tun odpadu!!! Velké poděkování patří Romanu Srbeckému a Míšovi Brůhovi, který veškerý odpad
odvezli. Velmi nám pomohli a naše práce byla tak dotažena do konce. ÚKLID VODÁRNY SE POVEDL.
Děkujeme také starostovi obce – Miloši Pavlíkovi, který zajistil našim dobrovolníkům občerstvení. Brigády se
zúčastnila také mládež z naší Údlické školy, kterým tímto také opravdu moc děkujeme. Doufáme, že při dalších
akcích, na kterých bylo opravdu hodně veselo, nás bude víc. Těšíme se na další spolupráci s radnicí.
NA ÚKLIDU VODÁRNY SE PODÍLELI:

Jájina Houzarová, Jára Blažo, Kristýna Wittmanová, Miroslav Zítek, Jan Koníček, Vlaďka Novotná + syn, Iva
Sojková s celou rodinou + dobrovolní hasiči, Danuš Urbánková, Iva Maslekovová, Lucie Chloupková, Jan
Chloupek, Dušan Vavrinec, Josef Blažo, Jiří Dřízhal, Jiřina Grošová Janáčková, Petr Janáček, nejmladší účastnice
= Alenka Janáčková, Tomáš Csolle, Tomáš Střelec……
ODVEZLO SE ASI 8 TUN ODPADU, SUPR ZÁBAVA A HLAVNĚ SKVĚLÁ PARTA - DOUFÁM,
Ž E TO BRZY ZOPAKUJEME 
O několik týdnů později se uskutečnila opět ,,brigáda OPRAVA + NATÍRÁNÍ KOUPALIŠTĚ, kterou
zorganizovali dobrovolní hasiči a přidalo se k nim opět několik zájemců:
Michaela Hamplová, Jan Chloupek, Jakub Šefl, Josef Vinduška, Jára Blažo, Tomáš Střelec, Marie Haklová, Jájina
Houzarová, Lenka Spanilá
Příspěvek poslala Marie Haklová
 VELKÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ POMOHLI OBCI



Za obec Údlice děkujeme VŠEM, kteří pomohli při úklidu a zvelebení. Byl odveden pěkný kus práce a co
hlavně - stále se mluví o tom, že lidé, a hlavně mládež je lhostejná ke všemu okolo nás - ale ono to tak
pravděpodobně vždy není! Prostě se najdou mezi námi i někteří, kdo opravdu nechce škodit, snížit se
k vandalismu, ale rád pomůže a přiloží ruku k dílu. Je potěšitelné, že umíme vynaložit sílu i čas k tomu, abychom
si zvelebili obec, v které žijeme. Možná, že toto je počátek spolupráce s obcí, které si velmi vážíme a dokážeme
ocenit.

Za obec Miloš Pavlík a Blanka Prošková

http://www.hasiciudlice.websnadno.cz/
SDH ÚDLICE má v současné době 16 dětí a 5 dospělých. V letošním roce jsme se zúčastnili těchto akcí. V dubnu
jsme vypomáhali MŚ Údlice při organizaci čarodějnických soutěží na koupališti.Večer následovalo zapálení
čarodějnice.
V květnu proběhl ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ, kdy se prodejem kytiček vybrala částka ve výši 4000 Kč.
Tyto peníze poputují onkologicky nemocným lidem. Děkujeme všem, kteří přispěli.
Dále jsme se účastnili závěrečného kola HRY PLAMEN v Nezabylicích. Soutěž byla předvedením všech
znalostí a dovedností, naučených během roku. Obsadili jsme 6.místo.
Na této soutěži bylo zároveň vyhodnocení PO OČIMA DĚTÍ.
SDH Údlice obsadila1.2.a 3.místo, Mateřská škola Údlice 1.místo.
Na dětském dnu u ZŠ Údlice jsme pro děti zajistili atrakci,která vždy
děti baví a to stříkání vody, jak ze džberovek, kdyse proudem shazovaly
kuželky, ale také si mohly děti vyzkoušet stříkání z hasičského auta.I přes to,
že byli mokří, ,myslíme si ,že si to užili. Děti z SDH Údlice pro přítomné
předvedly požární útok.

V červnu jsme se zúčastnili krajského kola STIMAX CUP v Chomutově. Jednalo se o
soutěž, kdy se musí přeskočit překážka,s hadicemi v rukou přeběhnout kladina,zapojit
hadice do rozdělovače a proběhnout cílem. Zde se naše dvě děti umístili na 14. místě.
Další dvě kola nás čekají v září.
Ve dnech 14. - 15. 6. se družstvo složené z SDH Údlice, Strupčice, Bílence a Blatna
Zúčastnilo krajského kola hry PLAMEN, která se konala v Krupce. Nás zastupovala
ANNA-MARIE SOJKOVÁ. Skončili na krásném 5.místě. Ale v disciplíně požární
útok byli na 1. místě.
Na konci měsíce proběhla v Libědicích soutěž o PUTOVNÍ
ZLATOU PŘILBU. Součástí soutěží byla zdravověda, uzle,
jízda na lyžích, běh v bazénkách a další.
Zde jsme skončili na 4. místě. Byla u toho hrozná legrace.

Ve dnech 11.- 13.7. jsme jeli s SDH Strupčice na SRAZ MATÝSKÁŘŮ do Dolní Poustevny. Jednalo se o sraz
hasičských aut TRAMBUS. Dorazilo přes 30 aut, která předvedla parádní 30 km jízdu Poustevnou. Nechyběli ani
soutěže pro dospělé, např. hod startérem apod. Těšíme se na příští rok, neboť pojedeme s naším TRAMBUSEM.
Nádherná atmosféra, príma lidi, ani se nám nechtělo domů.
V srpnu jsme byli pozváni na minigolf do Strupčic. Vytvořili jsme dvě
družstva a šli jsme hrát. I když to polovina z nás nikdy nehrála, byli
jsme dobří. Nešlo o umístění, ale o zábavu a odreagování se před
zahájením činnosti SDH v září.
Činnost SDH pokračuje koncem srpna, kdy nás čeká rozloučení s
létem, dále v září 2x STIMAX CUP, zahájení hry PLAMEN a další
soutěže, o kterých budeme včas informovat.
Iva Sojková

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ NAŠICH NEJMENŠÍCH FOTBALISTŮ
Je pondělí 4. srpna a našim nejmenším fotbalistům začíná na údlickém fotbalovém hřišti jejich první letní týdenní
soustředění, které pro ně připravil jejich trenér Jan Grossl. Kromě tréninků na hřišti, které probíhaly dvakrát
denně, také děti chodily na místní koupaliště a i když jim počasí zpočátku moc nepřálo, věřím, že si to všichni
užily a rádi se sem budou vracet. Děti - mladí fotbalisté, si myslely, že soustředění je něco jako tábor, ale trenér
jim ukázal, že tomu tak není :-). Po budíčku, který byl v osm hodin, následovala ranní rozcvička a běhání bosky
v trávě (něco na probuzení). Poté hygiena a vytoužená snídaně. A přišel na řadu trénink, jéé to bylo radosti! Ještě
před obědem se šlo na koupaliště zchladit zničená těla. A po koupání hurá na oběd. No, a co by to bylo za
soustředění bez poledního klidu :-). Po odpočinku následoval další trénink (už zase?). Po tréninku přišlo to
nejhezčí z celého dne, OSOBNÍ VOLNO a v něm i svačinka. A i přes všechny stížnosti typu ,,trenére, nás bolí
nohy'' si děti ve volnu kopaly a hrály fotbálek :-). A hurá na večeři. O mlsné jazýčky a hladová bříška se starala
paní Ivana Urbánková. A věřte, že není vůbec jednoduché pro ty naše,, puberťáčky“ vařit :-). Nezapomněly ale ani
maminky,které napekly a donesly spousty dobrot, aby nechyběla energie po vyčerpávajících trénincích. Zábava
byla ale také u opékání špekáčků, ping pongu nebo sledování fotbalu v televizi. Přišel večer a hupky do sprch a do
spacáčků. A přes všechnu denní námahu, se moc spát nechtělo. Poslední večer, kdy byli děti zahnáni do sprch a do
kabin, k nám také dorazila dvě strašidla :-) a začalo noční strašení. Toto (ne)příjemné překvapení si pro ně
přichystal trenér dorostu pan Jaroslav Veselý se svým vnukem Jakubem. Všichni jsme se moc nasmáli a děti se
samozřejmě vůbec nebály :-).
Týden utekl jako voda a je tu pátek 8.srpna a tím i končí naše soustředění. Trenér, paní Urbánková i já, v duchu
jásáme :-), že už je to za námi, jen na dětech je vidět to malinké zklamání, že musí domů. Doufám, že se tu všem
moc a moc líbilo, že si to užili a že nadcházející fotbalová sezona bude perfektní :-). Přeji mnoho zdaru a
úspěchů.
Vaše správcová :-) Simča Moravčková
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ:
Našim sponzorům:
 HYPERMARKETU GLOBUS CHOMUTOV - za naplnění bříšek našich dětí :-)
 Panu VÁCLAVU CAMPROVI - za peněžní dar
 Asistentům trenéra:
 Panu starostovi Ing. Miloši Pavlíkovi a Lukáši Kučerovi - za věnovaný čas a pomoc při trénincích
 Paní hostinské Ivaně Urbánkové – za věnovaný čas a přípravu skvělého jídla
 Trenérovi – panu Jaroslavu Veselému s vnukem Jakubem – za noční děsy:-)
 A našim starostlivým maminkám – za napečené dobroty

Rok ve školní družině
Vážení čtenáři, rády bychom vám přiblížily, dění ve školní družině během tohoto školního roku.

Začínáme v jídelně, kde se děti učily nejen stolovat, ale třeba i vyrábět květiny. V polovině října se uskutečnila
soutěž o nejlepší a nejrychlejší papírovou vlaštovku. K vidění bylo mnoho modelů.

Tady děti vyráběly z přírodních materiálů svého skřítka Podzimníčka. Protože jich bylo hodně, hlídali nám skřítci
Podzimníčci několik nocí boční vchod do školy.

Na oběd odcházely jen čerti a čertice, ovšem odpoledne se k nim přidal i Mikuláš s Andělem. A děti je potěšily
nejen výborně naučenými básničkami a říkadly, ale i jejich papírovými podobenkami.

Než k nám dorazil Ježíšek, pomohly děti ozdobit stromeček na náměstí a vyrobit pár vánočních dárků.

V dubnu se k nám slétlo
mnoho malých čarodějnic
a čarodějů, aby si
vyměnili zkušenosti se
svými staršími kolegy.
Poděkování patří
studentům KŠ1 SOU
Údlice pod vedením paní

Evy Květoňové.

Ve zbylém čase si
děti malovaly,
kreslily, stavěly,
zpívaly, recitovaly,
sportovaly a
samozřejmě si
hrály.
Školní družina pracuje podle hesla „Co nezvládneš sám, zvládneme spolu.“ Snažíme se děti co nejvíce poznat a
také je naučit, aby ony poznávaly samy sebe, aby znaly své schopnosti, možnosti a vzájemně si pomáhaly.
Školní družina byla po celý školní rok místem odpočinku a relaxace, kde si děti nejen hrály a tvořily, ale i
nenásilnou formou rozšiřovaly poznatky z vyučování. Doufáme, že tyto činnosti v družině děti bavily a že rodiče
byli spokojeni.
Těšíme se na spolupráci v příštím školním roce.
Zdeňka Štrejlová a Andrea Jiříková (vychovatelky ŠD)

V jarním čísle občasníku MASK jsme Vás informovali o zahájení výroby kompostu v naší nové kompostárně. Při
zkušebním provozu jsme postupně objevovali všechny problémy, které s tímto procesem souvisí. Prvním
předpokladem je vytvoření správné receptury, aby výsledkem dvouměsíční práce se vstupními surovinami byl
opravdu kompost. Právě vstupní suroviny jsou důležitým prvkem, který má velký vliv na kvalitu výsledného
produktu. Úplnou samozřejmostí je prověření složení surovin hlavně po stránce obsahu těžkých kovů a jiných
nežádoucích látek, tak aby odpovídaly přísným požadavkům normy. To je zajištěnou pravidelnou kontrolou
rozbory v akreditované laboratoři.
Následně musíme dosáhnout ve vstupních surovinách optimálního poměru C:N (uhlíku a dusíku), správné
struktury, potřebného pH, vlhkosti a zejména dostatečného obsahu živin. Odladění receptu nám trvalo celkem 4
měsíce, ale výsledek za to stojí. Díky technologii a ideálnímu složení vstupních komponent se nám povedlo
vytvořit produkty spadající do kategorie vysoce kvalitních kompostů. Tyto komposty umí vyrábět jen velmi málo
kompostáren v České republice.
Tím však naše práce na zahájení výroby zdaleka neskončila. Následoval složitý proces registrace kompostu
a pěstebních substrátů jako hnojiva. Během tohoto procesu, který nám zabral další 3 měsíce jsme museli
Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému doložit řadu nejrůznějších dokladů, absolvovat
kontrolní prohlídku ústavu přímo v provozovně a složení kompostů a substrátů doložit rozbory akreditované
laboratoře. S úrovní provozu a kvalitou výsledného produktu byli kontrolní pracovníci velmi spokojeni a
výsledkem byla registrace tří produktů:
-

Kompost Ultra KOB-1, organické hnojivo
Kompost Standard KOB-2, organické hnojivo
Substrát Rekulta KOB-3

Vlastnosti a užití jednotlivých produktů jsou uvedeny v závěru tohoto článku.
Platnost certifikátů je do 31.12.2018, a pro jeho udržení a zajištění požadované kvality se měsíčně odebírají
vzorky, u nich akreditovaná laboratoř sleduje požadované hodnoty. Celá výroba je sledovaná i dalšími orgány jako
je Krajská Veterinární správa, Krajská hygienická stanice a Krajský úřad Ústeckého kraje. Pro posouzení účelnosti
vynaložení dotace byla Kompostárna podrobena důkladné kontrole České inspekce životního prostředí jejímž
závěrem bylo konstatování, že:

Informace k jednotlivým certifikovaným výrobkům:
Kompost firmy KOBRA Údlice s.r.o., je zařazen do skupiny velmi kvalitních kompostů. Tyto komposty mají
dvojnásobné hodnoty základních kvalitativních parametrů, jakými jsou především obsah organických látek a
dusíku. Obsah rizikových látek rovněž splňuje legislativou přípustné limity, a to u většiny sledovaných prvků
s velkou rezervou. S ohledem na vysokou kvalitu lze tento kompost využívat v polovičních dávkách ve srovnání
s typovým kompostem, což přináší dvojnásobné úspory při transportu a aplikaci tohoto kompostu.

Kompost Ultra KOB-1 a Standard KOB-2 je vysoce kvalitní organické hnojivo určené především pro
zemědělské účely. Dále slouží k přihnojování zeleniny, květin, stromů, trávníků a všech zemědělských plodin. Je
vyroben aerobní fermentací zhomogenizovaných bioodpadů rostlinného a živočišného původu s vysokým
obsahem rozložitelných organických látek a rostlinných živin. Dodává se jím do půdy aktivní humus, základní
živiny (především dusík), mikroelementy a půdě prospěšné mikroorganismy k oživení její biologické aktivity.
Substrát Rekulta KOB-3 je homogenizovaná směs kvalitních kompostů (min. 40 % hm.) a zúrodnitelných
substrátů (sprašových a bentonitových zemin, písku, jílu, sedimentů, odleželé kůry nebo štěpky, apod.). Určený
pro pěstování rostlin na záhonech a ve sklenících, rovněž velmi vhodný pro výsadbu okrasných stromů a keřů,
nebo jako pokryvná zemina při rekultivacích a či při zakládání trávníků.

Za společnost KOBRA Údlice s r.o.
Ing. Roman Šmerda
Ředitel společnosti

 30. 8. 2014 – LOUČENÍ S LÉTEM
 OSLAVA JUBILANTŮ – cca konec září 2014 (jubilanti obdrží pozvánku do svých schránek)

 Termíny konání VENKOVSKÝCH FARMÁŘSKÝCH TRHŮ v roce 2014

13.09.2014
18.10.2014
08.11.2014
06.12.2014

-

obec Droužkovice
obec Údlice
obec Spořice
obec Droužkovice

DĚTSKÝ DEN – V sobotu 31. května byl areál kolem Základní školy v Údlicích opět plný hudby a dětského
smíchu. Obecní úřad Údlice zde uspořádal tradiční Dětský den. Jako každoročně měly asi největší úspěch velké
nafukovací disciplíny, ale i hasiči, policejní ukázky a střelba na plechovky. Pro nejmenší si učitelé ze základní
školy připravili „házení na Šmoulu“, slalom nebo házení kroužků. Počasí se vydařilo, a tak ani pár kapek z
hasičské stříkačky při ukázce zásahu v podání školních dětí nikomu nevadilo.

ZÁJEZD DO DĚTENIC – 6.6.2014 - jedním slovem – úžasný výlet, na kterém bylo spoustu smíchu, jídla a
zábavy. Autobus byl plný a všichni se dobře bavili.

ZÁJEZD DO NĚMECKÉHO PLOHNU 5.7.2014 - z doslechu víme, že se výlet vydařil, počasí přálo, zážitků
bylo plno, jen škoda, že nám nebylo dodáno žádné foto 

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 SZK.
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