Číslo 1/2013
Zprávy z naší knihovny

ZELENÝ ODPAD
Máte doma větší množství zeleného
odpadu a nevíte kam s ním? Obec
Vám nabízí možnost odvézt tento
zelený odpad do pískovny, popř. při
opravdu velkém množství zeleného
odpadu je možné objednat si auto na
obecním úřadě, které Vám tento odpad
odveze.
Průmyslové kompostování probíhá ve
speciálních zařízeních –
kompostárnách, kde se na
vodohospodářsky zajištěných
plochách proces rozkladu kontroluje a
optimalizuje. Probíhá zde drcení,
promíchávání, provzdušňování a další
postupy, které vedou k získání
kompostu standardizovaných
vlastností.
ZELENÝ ODPAD = posekaná tráva,
větve, listí, odřezky ze živých plotů
apod.

V prosinci byla provedena inventarizace knih. Bylo vyřazeno celkem 1031
knih. Jednalo se o starší vydání beletrie,naučnou literaturu a dětské knihy,
které se již nepůjčovaly. Zůstaly zde jen výtisky stále žádané a půjčované.
Půjčovní doba v knihovně zůstává stejná.

Těším se na nové čtenáře. Vaše knihovnice.

Dobrý den Vážení spoluobčané.
Dovolte, abych Vás seznámil s otevřením nové privátní kanceláře
Allianz pojišťovny, na adrese Droužkovická číslo 204, Údlice.
Nabízíme komplexní služby v pojišťovnictví
Nabídka produktů a služeb






Tato služba je pro občany Údlic i
Přečapel BEZPLATNÁ.

Jakub Dřízhal



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

Oblastní ředitelství: Ústí nad Labem
Telefon: 605 046 673
E-mail: Jakub.Drizhal@iallianz.cz

Kontaktní adresa
Droužkovická 204
431 41 Údlice

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

životní pojištění
pojištění privátního majetku a odpovědnosti
cestovní pojištění
havarijní pojištění
povinné ručení

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

Tel.: 605 046 673
E-mail: Jakub.Drizhal@iallianz.cz

Na základě připomínek občanů ke zdražení poplatku za odvoz odpadu, zastupitelstvo obce na 8.jednání
uložilo starostovi zjistit cenové podmínky svozu od jiného odběratele.
V BAREVNÝCH KONTEJNERECH KONČÍ I TO, CO DO NICH NEPATŘÍ
Na této stránce se dozvíte základní obecné informace o třídění odpadu. Pro více informací o třídění a následném využití
odpadu vám můžeme doporučit naše stránky, které se na tuto problematiku specializují www.jaktridit.cz

.
ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADU
Žlutý kontejner na plasty
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET
láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky
od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD
disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové
krytiny či novodurové trubky

Modrý kontejner na papír
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové
obaly , cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete
také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky
vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými
sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv
znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité
dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice

Zelený kontejner na sklo
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve
od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů,
marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré
sklo a do zeleného sklo barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo,
zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné
zálohované sklo patří zpět do obchodu.

V ROCE 2013
20.04.2013
18.05.2013
8.6. 2013
15.06.2013
14.9.2013
12.10.2013
9.11.2013
7.12.2013

obec Březno
obec Blatno
statek Špičák – Dětský

den, DEN MAS
obec Vrskmaň
obec Droužkovice
obec Údlice
obec Spořice
Obec Droužkovice

Pořádá MAS SZK ve spolupráci s příslušnou obcí
Případné změny místa konání si vyhrazujeme.

ZIMNÍ PŘÍPRAVA DOROSTU SOKOLA ÚDLIC:
Zimní přípravu dorostenci Sokola Údlic měli velice nabitou a rozmanitou.Trenéři Roman Veselý, Jaroslav
Veselý a vedoucí mužstva Miroslav Mácha sokolíkům nic neodpustili. Začali jsme turnajem LOKO CUP
hraný v hale v Kadani,kde za účasti 10 mužstev LOKO A,B,C,-Kožlan-Dolan-Rakovník A,B,-BraňanyStříbro a Údlice,jsme obsadili 3 místo. Měli jsme rozehranou Zimní ligu halového turnaje (ZLHK)
pořádaného OFS Chomutov, která se hrála na 3 turnaje a v A finále jsme obsadili také 3.místo.Jako tréninkové
dávky jsme naordinovali sokolíkům lekce na spinningu a lekce jumpingu ve Squasch centru na Cihlářské.
Fyzicky se dorostenci zdokonalovali v posilovně a tělocvičně v Údlicích a hlavně jsme hráli přátelská utkání.
Za soupeře jsme si vybrali mužstva hrající vyšší soutěž a sice krajský přebor. Hráli jsme v Bílině, kde jsme
prohráli 3:2, dále jsme zajížděli k zápasu do Ostrova n.Ohří a zde jsme také smolně prohráli 4:3 Další zápas
proti Kadani jsme vyhráli 3:2 a na UMT v Jirkově jsme hráli v týdnu zápas proti LOKO Chomutov a ten
jsme prohráli 4:2. Začínáme mistr.zápasy 24.3. v Klášterci. Ještě před tímto zápasem odjíždíme od 12.3.-16.3.
na soustředění na Novou Ves v Horách, kde utužíme partu, která je již teď skvělá .Na soustředění odjíždíme
díky velké pomoci vedení Sokola Údlic a firmy střechy Fiala, kterým tímto děkujeme.Jako generálka na
soutěž je odvetné přátelské utkání které budeme hrát na UMT v Jirkově proti Bílině. Myslím si, že zimní
příprava byla kvalitní a prokáže se i v utkáních.V této době přišli i 3 nový hráči a 1 hráč ukončil hostování.Do
přípravy se zapojili: HašekV., Hašek F., Kramarski R.,Chloupek J.,Verner T.,Lecjaks Leo,Lecjaks
Luk.,Tobisch M.,Hampl D.,Lorenčík M.,Červenka P.,Veselý A.,Čapík D.,Smejkal D.,Stárek J.,Němec F., a ze
st.žáků s námi trénovali Šimek J.,Kramarski M

V Ostrově nad Ohří

V Kadani,tentokrát v zeleném

Trampolíny

3. místo ve Spořicích na ZLHK 2013

Kopaná – příprava na jaro – muži
Po celkem úspěšné podzimní sezóně v kategorii dospělých nás čekala docela dlouhá zimní přestávka, během
které bylo nutné zajistit odpovídající zimní přípravu a zároveň byl čas i na rekapitulaci.
Před podzimní částí sezóny došlo k posílení kádru především hráči, kteří k nám přišli na přestup po dohodě
s oddílem Sokol Otvice. Jednalo se o tyto hráče – Milana Hornu, Romana Křapka, Karla Klímu, Martina
Beneše a Josefa Strniska, kteří posílili hlavně kádr A mužstva a další dva hráči posílili rovněž B tým.
Společně s těmito hráči k nám z Otvic rovněž přišel i činovník pan Beneš starší, který se ihned zapojil do
práce ve výboru oddílu kopané. Toto vše jsme zpečetili členskou schůzí oddílu. Tyto kroky, když se ohlédnu
zpět, byly pro úspěch v podzimní části soutěží pro oddíl stěžejní.
Zimní přípravu jsme zahájili 8. ledna 2013 a hlavní náplní pro mužstvo byl turnaj Apollo cup v Souši. Jednalo
se o dlouhodobý turnaj na umělé trávě, kde jsme skončily na pátém místě z osmi účastníků. Na turnaji dostali
příležitost všichni hráči a samozřejmě se pomalu začal krystalizovat kádr pro jarní část sezóny A mužstva.
Turnaj jsme samozřejmě doplnily i pilnou přípravou v údlické hale, na umělé trávě v Jirkově, na spininku a
také v posilovně. Musím říci, že hráči se k přípravě postavili velice dobře, což potvrzovala standardně vysoká
účast na jednotlivých jednotkách. Rovněž jsme se ještě snažili posílit kádr mužstva což se nám návratem
Vítka Rajnyše a příchodem Jirky Horváta podařilo.
Jak je tedy vidět, udělali jsme pro úspěch v jarní části sezony veliký kus práce a nezbývá než věřit, že naše
úsilí se pozitivně promítne do výsledků obou mužstev mužů.
Předseda oddílu Miroslav Urbánek

Úspěchy žákovských fotbalových mužstev
V rámci zimní přípravy se vedení mládeže Sokola Údlice rozhodlo, že se mužstvo žáků v rámci zimní přípravy bude
účastnit pravidelně pořádané Zimní ligy. Tuto soutěž již tradičně organizuje Okresní fotbalový svaz, ale účastníci jsou
nejen z okresu Chomutov, ale i ze sousedících okresů, což jistě přispívá ke zkvalitnění celého turnaje. Naši žáci jsou
seskupeni pro účast v soutěži 1.A třídy ústeckého kraje starších žáků do jednoho mužstva, starší i mladší. Pro zimní
přípravu, ale byly přihlášeny do Zimní ligy dvě družstva žáků podle ročníků narození. Údlice se tak účastnily jak turnaje
mladších žáků v ročnících narození 2000 a 2001, tak turnaje starších žáků s datem narození 1998 a 1999.
Turnaj se odehrál během měsíců leden až březen ve spořické sportovní hale. Mužstvo mladších žáků se v rámci
výsledků skupin za leden a únor účastnilo 3. března finále B, ve kterém hrála následující mužstva:
1. Sokol Údlice
2. VČSA Ervěnice
3. SK Černčice
4. 1.SK Jirkov
5. FK Postoloprty
Celý turnaj se odehrál systémem každý s každým a naše mužstvo prošlo s velmi dobrými výsledky. Dokonce
v posledním a nejhezčím zápase turnaje hrálo o první místo. Soupeřem byli žáci z FK Postoloprty. Protože nádherný
zápas skončil nakonec smírně remízou, ač byli naši kluci směrem k brance soupeře nebezpečnější, obsadili krásné druhé
místo. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen náš hráč Vašek Campr za pět turnajových gólů.
Obdobným systémem se odehrál i turnaj starších žáků pro ročníky narození 1998 a 1999. V průběhu měsíců ledna a
února utkání ve skupinách. Naši kluci se opět probojovali do finále B, které se hrálo v neděli 10. března. V této finálové
skupině naši kluci narazili na následující soupeře:
1. 1.FC Spořice
2. SK Strupčice
3. FK Baník Souš
4. FK Čechie Hrušovany
5. Spartak Perštejn
6. Sokol Údlice
Turnaj se opět odehrál systémem každý s každým. Ihned první zápas dne, kdy se naši kluci utkali s borci z 1. FC
Spořice byl velmi zajímavý. Kluci k tomuto zápasu přistoupily velmi zodpovědně a nedovolili soupeři prakticky žádnou
jasnou příležitost. Naopak na druhé straně hřiště se podařilo jednu z našich šancí proměnit a tak naši kluci opouštěli
hřiště na konci zápasu jako vítězové. Nevím, zda to chtěla náhoda, ale stejně jako předchozí neděli se naši kluci utkali
v posledním zápase o první místo v turnaji. Tentokrát jim bylo soupeřem mužstvo FC Baník Souš, což je tradičně velmi
dobrý a kvalitní soupeř. Kluci věděli, že hrají o nejvyšší příčku a přistoupili k zápasu nejen velmi odpovědně, ale i
s odhodláním vyhrát. Vytvořili si tak územní převahu, ale ani na jedné straně se nedařilo vytvořit si jasnou brankovou
příležitost. Díky většímu tlaku ze strany našeho mužstva se ale více otevíraly prostory před brankou soupeře, kdy po
jedné krásně kombinačně sehrané akci se podařilo vstřelit vítězný gól. Kluci si tak odnesli z turnaje cenu nejvyšší, první
místo.
Tuto zimu byla naše mládež výborným reprezentantem obce a jména Údlice. Věřím, že dlouhodobá práce s mládeží
bude mít dále své příznivce a i do budoucna se bude dařit připravovat další nástupce úspěšných reprezentantů sportu a
fotbalu v Údlicích.

Sdružení dětského hřiště Rafanda
pro všechny malé občany Údlic i Přečapel otevřelo 4.3. 2013 DĚTSKÉ CENTRUM.
Dětské centrum je především pro maminky s dětmi, které zde najdou dvě herničky se spoustou hraček, trampolínou,
prolézací tunel, skákací hrad… Pro miminka máme k dispozici hrací deky, přebalovací pult …
Maminky i děti zde mají připravené malé občerstvení (mohou si zde dát např. kávu, čaj, capuccino …), je zde také
mikrovlnná trouba.
Dětské centrum nabízí PROGRAM PRO DĚTI - např. cvičení s dětmi, kde se děti naučí hezké říkanky, protáhnou se a
najdou nové kamarády 
Také zde s dětmi tvoříme různé výrobky a děti si vyzkouší pracovat s různými materiály např. látky, papír, těsto …
rozvíjí se tak dovednosti dítěte, které má navíc radost, že něco vytvořilo.
Najdete zde i kurz anglického jazyka pro nejmenší dětičky, kde si děti hravou formou najdou cestu k tomuto jazyku i
přesto že ještě neumí ani mluvit.
Vaše dítě zde může oslavit své narozeniny

Otevírací doba je: Po – Čt 9:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00
Pá 9:00 – 12:00
příspěvek je 30,- a je zpětně použit na provoz dětského centra, občerstvení pro maminky i děti, nové hračky pro děti…
Pokud bude hezké počasí program i akce se budou konat na dětském hřišti Rafanda.
Dělají se zde i různé akce: například proběhla – KOULOVAČKA, DISKOTÉKA PRO NEJMENŠÍ DĚTIČKY, DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ZÁVODNÍCI a další akce se pro Vás připravují. Těšíme se na Vaší návštěvu.
Zároveň spolupracujme s MŠ Údlice, která 26.3. ve sportovní hale pořádá velikonoční tradice – ,,Velikonoce vesele a
v pohybu“ – pro děti je připravena i tombola, Dětské centrum zde pro vás připraví malý koutek, kde si děti budou moci
vyrobit např. velikonoční vajíčko.

Sdružení dětského hřiště Rafanda zřídilo toto Dětské centrum, aby se rodiče se svými dětmi měli kam uchýlit
v zimním období. Děti se zde vydovádí a najdou spoustu kamarádů, protože je lepší hrát si v kolektivu než
sám. Veškeré vybavení DC bylo financováno z vlastních zdrojů našeho Sdružení, věcných darů (hračky, hrací
náčiní…) a příspěvků občanů Chomutovské ulice.
Děkujeme Všem, kteří přispěli našemu centru, nebo ho navštívily.

Kontakt: Libuše Humrová,
tel. 776 335 060,
e-mail: dc.rafanda@seznam.cz,
facebook: Dětské centrum – Sdružení dětského hřiště Rafanda

V ÚDLICÍCH JE OTEVŘENÉ KADEŘNICTVÍ
Zveme Vás do nově otevřené provozovny:

Kadeřnictví Lenka v Údlicích, Náměstí 70 – (naproti poště)
Nabízíme kadeřnické služby dámské, pánské, dětské.
Otevírací doba: pondělí 8:00 - 14:00
úterý 12:00 - 18:00
středa 8:00 - 14:00
čtvrtek 12:00 - 18:00
pátek
8:00 - 14:00
sobota dle dohody
neděle zavřeno
Objednání možné na telefonu: 721 101 766 nebo email: kadernictvilenka.udlice@seznam.cz
Těším se na Vaši návštěvu.
Lenka Prokopová

MATEŘSKÁ ŠKOLA DŘÍVE A NYNÍ………………….
Vzhledem k tomu, že mateřská škola postupně prochází rekonstrukcí ve spolupráci se zřizovatelem – Obcí Údlice, rádi
bychom Vám některé z jejich změn postupně ukázali.
V roce 2011/2012 se uskutečnila celková rekonstrukce hygienického zařízení. Vybudovalo se úplně nové, moderní
hyg.zařízení – nové rozvody, elektrika, podlaha, vybudoval se i nový sprchový kout.

Původní sociální zařízení v MŠ

Dětské sociální zařízení v MŠ nyní

V letošnm roce se měnila okna v mateřské škole

Původní dřevěná špaletová okna na chodbě

Plastové okno na chodbě nyní

Třída před rekonstrukcí

Jídelna v MŠ před rekonstrukcí

Třída po rekonstrukci

Jídelna v MŠ po rekonstrukci

MŠ ÚDLICE - MINILYŽÁČEK NA KLÍNOVCI 2013
V prvním únorovém týdnu od 4.2.2013 do 8.2.2013 proběhl na svahu pod Klínovcem ,,mini lyžáček“ ve
spolupráci mateřských škol z Droužkovic a Údlic. Lyžáčku se zúčastnilo celkem 16 dětí ve věku od 3 do 6-ti
let. Každý den byl pro děti bezvadný a objevný. Na začátku týdne bychom si ani nepomysleli, že v pátek
budou děti svištět ze svahu zcela samy. Naučily se na lyžích nejen stát, ale i je ovládat, samy zdolat vlek.
Nebylo to pro ně vůbec jednoduché, ale zážitky a zkušenosti stály opravdu za trochu té námahy.













VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ (11.12.2012) setkání seniorů bylo vydařené. Konalo se ve velmi
pěkném prostředí - v jídelně ,,učiliště“ a tímto bychom rádi poděkovali za úžasnou vánoční aranž stolů i
celého prostředí jídelny. Nálada byla vánočně laděná a příjemným překvapením pro přítomné byla oslava
diamantové svatby manželů Mazancových. Program byl opravdu veselý a nutno říci, že se nikomu nechtělo
jít domů. Jen je velká škoda, že se nedostavili všichni oslavenci , neboť každé setkání přináší jiný program,
jinou oslavu jubilea a hlavně - vzájemné setkávání při dobré náladě. Tímto bychom chtěli apelovat na
všechny, co se rádi baví, vezměte kamarády, známé a přijďte na další setkání jubilantů a seniorů – PŘIJĎTE
SE POBAVIT 
VÁNOČNÍ ARANŽ – tato akce se v naší obci konala již poněkolikáté a sejde se na ní vždy opravdu ,,prima
parta lidí“. Tentokrát se vytvářel vánoční slámový věnec. Nejen, že se pracovalo, ale také se přítomné
velmi dobře bavily. Vánoční atmosféra byla podtržena vánočními dobrůtkami, které jsme si sami vyrobili,
přinesli i ochutnávali Ani vánoční punč nechyběl.Vždy jsme se sešli i při velikonočním tvoření, letos však
bude změna a jestli vše dobře dopadne, sešli bychom se při tvoření čarodějnic v měsíci dubnu 

MYSLIVECKÝ PLES (12.12013 - tento ples byl jako vždy velmi pěkně zorganizován.
Myslivecký ples má opravdu dlouhou tradici, je hojně navštěvovaný a během celého večera vládla
příjemná atmosféra. Bohatá tombola s lákavými cenami byla také příjemnou součástí plesu.
ÚDLICKO – PŘEČAPELSKÁ ZÁBAVA (22.2.2013) – na této zábavě hráli Duo Adamis, které lze vidět
na televizním kanále Šlágr. Kulturní a opravdu velmi veselý program zajistily Staňkorebelky. V jejich
podání jsme měli možnost shlédnout nejen taneční kreace ,,Po kalíšku“, ale i kankán. O svých tanečních
dovednostech se mohli mnozí přítomných přesvědčit sami. Společný tanec na parketě byl překvapením pro
mnohé z nás. Škoda jen, že nepřišlo větší množství tancechtivých spoluobčanů. ŠKODA – protože program
opravdu za to stál.
BALONKOVÁ ŠOU (27.2.2013) – karneval pro děti je velmi navštěvovaný. Poděkování patří rodičům dětí,
kteří pro své děti připravili přenádherné karnevalové kostýmy. Karnevalové odpoledne bylo veselé. Děti se
měly možnost vyřádit ve velké sportovní hale.Velkou kladnou odezvu měla dětská tombola u které byl
opravdu velký nával 
ZÁJEZD NA MUZIKÁL ROBIN HOOD (23.3.2013) – obec Údlice pořádala zájezd na muzikál do
divadla Kalich. Zájemců o kulturní zážitek bylo dost a my z toho máme opravdu velkou radost. Na podzim
máme připravené Stavovské divadlo.

FOTO Z NĚKTERÝCH AKCÍ A ZÁROVEŇ ZPRAVODAJE
V BAREVNÉM PROVEDENÍ SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT NA
STRÁNKÁCH OBCE www.obec-údlice.cz, odkaz fotogalerie

PODĚKOVÁNÍ:
Dne 11.12.2012 jsme se zúčastnili VÁNOČNÍHO SETKÁNÍ SENIORŮ, pořádané Obcí Údlice. Srdečně nás přivítal
starosta p.Miloš Pavlík spolu s místostarostou p. Blankou Proškovou. Po uvítání nám popřáli hezkou zábavu. Na stolech
bylo dobré pohoštění s přípitkem, kterým jsme připili manželům Mazancovým k jejich diamantové svatbě. Bylo též
popřáno seniorům, kteří oslavili kulaté narozeniny v druhé polovině r.2012.
Bohaté vystoupení měly děti z Údlické mateřské školy. Ukázaly, že již umí první anglická slovíčka . Nechyběl také
zpěv anglické písničky spolu s tanečkem. Děti z mateřské školy zároveň předvedly, jak tančí Zumbu. Jejich vystoupení
sklidilo velký obdiv i potlesk. Následovalo pěvecké vystoupení dětí ze Základní školy v Údlicích pod vedením
p.učitelky Andrei Jiříkové. Také ony sklidily velký potlesk. V kulturním programu nám zatančily ženy ze Stańkovic
country a staročeské tance. Měli mezi sebou jednoho tanečníka, který rozesmál svým vystoupením celý sál. Zatančili
jsme si, zazpívali a při rozchodu jsme si popřáli, abychom se sešli při podobné akci.
A tak tedy děkujeme p. Pavlíkovi, p.Proškové, p.Mihalincové za vánoční pohodu, občerstvení i pobavení. Děkujeme jim
za to, že se starají, aby lidé z obce k sobě měli blíž.
Zdena Khůnová, Lázeňská ul. Údlice
Jana Paldusová, roz. Svobodová

BŘEZEN

-

29.3. Velikonoční zábava od 20hod. Sportovní hala Údlice

DUBEN

-

25.4. Čarodějnické tvořeníčko v chovatelně od 18hod.
30.4. Pálení čarodějnic (MŠ, koupaliště, Rafanda)

KVĚTEN

- 14.5. Svátek matek od 16hod. ve Sportovní hale – program MŠ
- 26.5. Zájezd do Národního divadla na představení Troilus a Kressida (Shakespeare )
+ prohlídka ND před představením. Vstupenky již v prodeji na OÚ; cena 350,-Kč

ČERVEN

-

ČERVENEC -

8.6. Oslava MDD u ZŠ
21.6. Vítání letních prázdnin spojené s oslavou Dne otců od 17h. (Jungle, letem světem)
Oslava jubilantů a setkání seniorů
5.7. prázdninový výlet pro rodiče s dětmi –Zábavný park „Freizeit-land Geiselwind“

Veškeré ,,doplňující informace“ naleznete na plakátech, SMS či na stránkách obce.
NABÍDKA PRO AKČNÍ SPOLUOBČANY
Máte – li nápad a chuť zorganizovat jakoukoliv akci pro naše děti, mládež, dospělé nebo seniory? Nabízíme
Vám prostor k realizaci. Přijďte za námi na obec, seznamte nás s vašim záměrem a my vás rádi finančně
podpoříme. Pokud máte zájem o jakoukoliv činnost, aktivitu – hlaste se.
VÍTÁME VŠECHNY ZÁJEMCE

DOPRAVNÍ NEHODA - hlavně žádnou paniku
N a podobné situace se nejde úplně připravit, zde je ale postup, který Vám je pomůže zvládnout:
 Bezprostředně po nehodě pusťte výstražná světla a zatáhněte ruční brzdu
 Oblečte si reflexní vestu
 Zabezpečte místo nehody výstražným trojúhelníkem
 Zjistěte stav účastníků dopravní nehody
 V případě zranění okamžitě poskytněte první pomoc a volejte 112
 Co možná nejrychleji opusťte vozidlo a místo nehody. Zejména na dálnici je nutné odejít co možná nejdále od
vozovky
 Dále zavolejte Policii ČR (158 nebo 112)
 V žádném případě nedělejte nic, co by mohlo ohrozit následné vyšetřování (požití alkoholu, pokus o přemístění
vozidel apod.)
 Domluvte se s ostatními účastníky nehody, vyměňte si kontakty, zajistěte svědectví ,,ta se hodí v případě, kdy já
dobrzdím, ale vozidlo za mnou již nikoliv a odhodí mne dopředu na vozidlo stojící přede mnou“ říká Lukáš
Fládr ze sdružení Pomoc poškozeným.
PŘEJEME VŠEM ÚČASTNÍKŮM DOPRAVNÍHO PROVOZU, ABY JEZDILI RADŠI BEZ NEHOD A TUTO
INFORMACI SI NECHTE ,,JEN V ZÁLOZE“ kdyby náhodou……………………………..

Program ZDRAVÁ PĚTKA
Ve školním roce 2012/2013 se naše základní škola v Údlicích zapojila od druhého pololetí do unikátního
celorepublikového vzdělávacího preventivního programu Zdravá Pětka pro základní školy, který je zaměřen na zdravý
životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé Pětky seznamují žáky v rámci dvouhodinového
bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k
automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Více informací na
webech: http://www.zdrava5.cz/co-je-z5, http://nadacnifondalbert.cz/
Rádi bychom poděkovali Nadačnímu fondu Albert, který poskytuje školám tento vzdělávací program zdarma a
obzvláště paní lektorce Mgr. Aničce Milerové za vstřícnost při vzájemném kontaktu. Naši žáci z prvního i druhého
stupně se poutavou formou dozvěděli mnoho poznatků o stravování, o zdravé výživě a aktivně zapojili do problematiky
zdravého životního stylu, a to nejen poznáváním zdravých potravin a tekutin. Správně určovali různé druhy ovoce a
zeleniny a zvládli doplnit potravinovou pyramidu nebo talíř. Žáci z prvního stupně po celou dobu sbírali body do
kasičky dohromady, z čehož měli velkou radost a nakonec složili zelenino-ovocný obrázek, který jim posloužil jako
zdravá svačinka. Po celý dvouhodinový blok s paní lektorkou Aničkou se naši žáci velmi bavili a učili zároveň.
Těšíme se, že budeme i nadále do budoucna v naší spolupráci pokračovat a přejeme šikovné a milé paní lektorce
Mgr. Aničce Milerové mnoho úspěchů v této důležité a zdraví velmi prospěšné činnosti.
Za kolektiv pedagogického sboru a všech žáků základní školy Údlice, okres Chomutov
Mgr. Margita Puchingerová
metodik prevence

Porovnávali jsme spotřebu vody
V přírodovědných praktikách v 6. třídě se celoročně zabýváme vodou z různých hledisek. Tentokráte jsme zjišťovali,
kolik vody má k dispozici obyvatel v ČR, Spojených státech, západní Evropě nebo v zemích tzv. třetího světa na jeden
den.
Nejprve jsme pomocí tabletů vyhledali na internetu potřebná data. Potom jsme každé zemi přidělili jeden odměrný válec
a opatřili ho názvem země. Do každého válce jsme nalili tolik mililitrů vody, kolik litrů za den má jeden její občan
k dispozici. Nejvyšší množství bylo v USA - 300 až 500 litrů a v Las Vegas dokonce 1 000 litrů na den. Nejméně vody
si může dopřát obyvatel Somálska – kolem 12 litrů. V naší republice statistiky uvádí 100 – 120 litrů na občana a den.
Díky tomuto srovnání jsme zjistili, že přístup k vodě není všude ve světě samozřejmostí. Zároveň jsme si vyzkoušely
nové tablety a procvičili převody jednotek, které nyní probíráme ve fyzice.
J. Chloupek

Žáci 4.třídy ZŠ Údlice navštívili v únoru v ústeckém muzeu výstavu ,,Giganti doby ledové“. Expozice nás seznámila
s vyhynulými zvířaty čtvrtohor v životní velikosti.Viděli jsme vzpínajícího se lenochoda, který měřil 6m, největšího
hlodavce velebobra, dále mamuta,nosorožce, ptáka Moa,veledaňka, jak se brání hyenám nebo šavlozubce lovícího koně
a další neuvěřitelná zvířata.
Vyfotografovali jsme se na mamutovi, v herně jsme se seznámili, jak naši předci žili.Vyzkoušeli jsme si i kresbu na
stěnu jeskyně.Byl to pro nás veliký zážitek a také způsob, jak si lépe osvojit učivo o době ledové.
Daniela Nebeská, třídní učitelka 4.třídy

Tablety jako doplněk výuky
S koncem prvního pololetí nedostali žáci pouze vysvědčení, ale i nové vybavení moderními technologiemi pro výuku.
Do čtyř učeben přibyly interaktivní projektory s tabulemi, které zjednodušeně řečeno, fungují jako velké dotykové
obrazovky (100 x 200cm) ovládané speciálním perem.
Další skupinou pomůcek jsou tablety, jejichž využití by mimo jiné mělo odlehčit provozu v počítačové učebně. Ty u nás
nenahradí učebnice, jak tomu je v některých školách, protože práce s papírovou učebnicí je potřebná jak pro schopnost
se v učebnici orientovat, tak pro nácvik správného a plynulého čtení. Tablety budou sloužit jednak pro rychlé vyhledání
informací k výuce na internetu, ale i jako médium s programy na procvičení látky. Jelikož celá škola je pokryta
signálem WiFi a součástí objednávky byl i box na hromadné dobíjení tabletů a speciální pojízdný kufr, mohou vyučující
využít tablety ve všech třídách.
Třetí částí celé akce je programové vybavení takzvanou iTřídou a Office 365, což mimo jiné,po dokončení instalace za
několik týdnů,umožní žákům pracovat i z domova a třeba vytvářet referáty v aktuálně nejnovějším programu Word
nebo mimo jiné poskytne možnost vyučujícím „zavěšovat“ složitější domácí úkoly na stránky školy.
Celé vybavení se časem ještě rozroste. Protože jde o nadčasové vybavení, čeká pedagogy několik školení. Nové
technologie se v běžném životě objevují nebo inovují téměř každý den. Škola, pokud chce být moderní a držet krok
s okolním světem, si už dnes nevystačí s gramofonem a videem. Nám se v současnosti díky programu „EU peníze do
škol“, ze kterého je tato modernizace financována, na nějaký čas podařilo nejen krok udržet, ale i běžné vybavení škol
předstihnout.
J. Chloupek

_______________________________________________________________________________________
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:
Redakční rada – Blanka Prošková, Libuše Mihalincová, Vladislava Lešová
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