Číslo 1/2015
Zastupitelstvo obce:
Starosta:
Ing. Miloš Pavlík

Firma KOBRA Údlice s.r.o. – KOMPOSTÁRNA
Vstříc obecním úřadům a občanům.
Od počátku měsíce září 2014 nabízíme možnost
na požádání
přistavit kontejner na BIOODPAD.

Místostarosta:
Roman Srbecký

Brůha Stanislav
Dvořák Viktor
Hollová Petra
Jelínková Ivana Ing.
Lancoš Josef Bc.
Mazanec Jan
Poc Jiří MUDr.
Rajnyš Vít
Urbánek Miroslav

Tato služba je bezplatná!
Dále je možno dovážet bezplatně bioodpad přímo do
kompostárny.
Touto službou vycházíme vstříc životnímu prostředí
a zamezení vzniku černých zapáchajících skládek.
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Finanční výbor:
předseda - MUDr. J. Poc
členové - S. Brůha, R.Srbecký

http://www.kobra-udlice.cz/akce.html
Email: info@kobra-udlice.cz | Web: www.kobra-udlice.cz

Kontrolní výbor:
Předseda - M.Urbánek
členové - V.Rajnyš , J.Mazanec

Pozemková komise:
předseda - V.Dvořák
člen - J. Lancoš

Povodňová komise a krizový štáb :
Ing. M.Pavlík

R .Srbecký

V. Dvořák

VÝZVA pro občany - nákup kompostérů
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

Obecní úřad má možnost z dotace zakoupit pro své občany
kompostéry. Z tohoto důvodu žádáme občany, aby svůj zájem
o kompostér promysleli a v případě zájmu se co nejdříve
nahlásili na OÚ telefonicky na telefonní číslo: 474 667 271,
e-mailem: ou.udlice@volny.cz nebo osobně.

NEJRYCHLEJŠÍ ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ O DĚNÍ V OBCI
Přijďte si zaregistrovat na OŮ Vaše telefonní číslo a budete dostávat
zprávy prostřednictvím SMS.

Úřad na cestě k lidem, tj. CzechPOINT
tedy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál - projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii
ve vztahu občan - veřejná správa.
Na obecním úřadu v Údlicích je v současné době možné získat ověřené výstupy z veřejných informačních systémů veřejné
správy Czech POINT a to z :
Katastru nemovitostí - výpis listu vlastnictví:
- podle čísla LV
- podle čísla popisného
- podle čísla parcely
-částečné výpisy
Obchodního rejstříku:
-úplný výpis
- výpis platných údajů k aktuálnímu dni
Živnostenského rejstříku:

- ověřený výpis

Registr účastníků provozu MA ISOH

- ověřený výpis

Seznam kvalifikovaných dodavatelů:
- ověřený výpis
Výpis z bodového hodnocení řidičů: - ověřený výpis
Doklady potřebné k žádosti o výpis:
u veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledávání
svého požadavku.

Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí

IČO subjektu
IČO podnikatele/ fyzické osoby
Název katastrálního území a číslo LV

Ceník ověřených výstupů:
Cena
Cena za
Evidence
za každou další
1. stranu
i započatou stránku
Obchodní rejstřík
50,-Kč
50,-Kč
Živnostenský
50,-Kč
50,-Kč
rejstřík
Katastr nemovitostí 100,-Kč
50,-Kč
Rejstřík trestů
100,-Kč
0,-Kč
Bodové hodnocení
100,-Kč
0,-Kč
řidičů

Termíny splatnosti pro základní platby vybírané obcí:
1. Poplatky za psy ……………………………………….konec března 2015
2. Poplatky za pronájem pozemků ………………………průběžně do konce roku 2015
3. Poplatky za odpady ………………………………… konec března 2015
Je sice nový rok, ale spousta občanů obce nemá ještě uhrazen poplatek za odpady za uplynulý
rok. Výsledkem je skoro třicetitisícový dluh. Od loňského roku se tedy toho moc nezměnilo,
naopak zhoršilo. Ačkoliv neustále upozorňujeme na termíny splatnosti, není to nic platné. Prosíme vás
proto, když nemáte čas dojít poplatek na úřad zaplatit osobně, tak ho uhraďte převodem z účtu.
Číslo účtu je: 3528441/0100, variabilní symbol je 1337 + č. domu 12 (např. 133712).
Do zprávy pro příjemce napište své jméno (nutné). Tímto vyzýváme všechny dlužníky, aby dluh za odpady
uhradili v co nejkratší době.
Je možné, že jste se ocitli ve finanční krizi a poplatek uhradit nemůžete. V tomto případě je
třeba sjednat si s námi splátkový kalendář. Pokud tak neučiníte, budeme nuceni s vámi zahájit proces
nařízené exekuce. Obec, jako správce daní, může toto provést, aniž by se tím zabýval soud. Dlužník
tak dostane nařízenou splátku z platu, sociální dávky, důchodu, z bankovního účtu, atd. Z důvodu, že
jednotlivé případy nepředáváme exekutorům, ale veškeré úkony činí naše pracovnice, jsou náklady
pro dlužníky zatím nulové, ale mohou činit např. pětsetkorun na jedno řízení.

ZASTUPITELSTVO OBCE (ZO) – průběh jednání
Zastupitelstvo obce se podruhé v novém volebním období sešlo 9. prosince 2014. Zastupitelé měli na programu:
 obecně závaznou vyhlášku (OZV) o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu č. 1/2014. Skutečné náklady na odpad za
rok 2013 byly nižší, a proto bylo možné OZV změnit na nižší částku. Dle propočtu skutečných nákladů,
které se vydělí počtem poplatníků, by v tomto roce měl být poplatek cca 625,-Kč/osoba, tedy o něco
méně než předešlých 675,-Kč. Nakonec ale zastupitelé rozhodli o částce 500,-Kč/osobu/rok. Opět jsou
v OZV úlevy pro studenty a to 50% a osvobozeni jsou od poplatku držitelé ZTP/P průkazů, občané
pobývající ve věznici, v nemocnicích anebo v zahraničí.
 schválení rozpočtu na tento rok, který byl vyvěšen na úřední desce a www.stránkách obce. Sestaven jako
nevyrovnaný, tzn. v příjmech 17.266tis.Kč a ve výdajích 13.312tis.Kč. Během období 2015 bude nutno
schvalovat případné rozpočtové změny. Bylo zažádáno o dotaci ve výši 400tis.kč na dětské hřiště
„Rafanda“ z Ministerstva pro místní rozvoj a celkové náklady na tuto akci budou činit cca 600tis.Kč
 vzhledem k dobrému hospodaření obce navrhl starosta obce možnost o předčasné splacení jednoho
z úvěrů ve výši 1.300 tis. Kč, aby se dál nemusely platit úroky. Tento návrh zastupitelé ve svém usnesení
přijali.
 na jednání zastupitelstva obce se také řešila závora v ul. Husova, která zde byla několik let a v období
rekonstrukce ul. Revoluční, se stala příčinou hádek a rozbrojů mezi občany – ZO nakonec odsouhlasilo,
aby závora v této ulici zůstala i nadále
 zastupitelé také řešili přeplatky za plyn pro MŚ, která tento přeplatek použije na rekonstrukci oplocení
celého areálu a přeplatek ZŠ, která jej použije na vybavení učeben.
 prodeje pozemků
 opravy silnic, chodníků a cest v obcích
 uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků na rok 2015 s Magistrátem Města
Chomutova viz zápis na www.obec-udlice.cz
Další jednání ZO bude dne 25. 2. 2015 od 18hod. opět v budově ČSCH.

KRONIKA OBCE
Veškeré akce a aktuality písemně zaznamenává nová kronikářka obce a jím je Ing. Kateřina Altmanová. Tímto ji velice
děkujeme za ochotu a spolupráci. Máte – li zájem se do kroniky podívat, navštivte obecní úřad, kde Vám bude umožněno
do kroniky nahlédnout.

……….

Zprávy z kroniky obce
V roce 2014 se narodilo sedm občánků, z toho byli čtyři kluci a tři
děvčátka. Zemřelo celkem dvanáct občanů, sedm žen a čtyři muži.
K trvalému pobytu se přihlásilo 46 lidí a z obce se odhlásilo 42.
Počet obyvatel k 1. 1.2015 – 1. 132.

ŽÁDOST O POMOC …………došlo na adresu obce……………… POMŮŽETE NÁM?
Dobrý den.
Na základě předchozího telefonického rozhovoru si dovoluji Vás poprosit o pomoc při identifikaci níže uvedených osob snad bývalých občanů Údlic, kteří by mohli být legionáři z 1. světové války. Údaje potřebuji ověřit z důvodu jejich
případného zařazení do publikace o legionářích Chomutovska. Jde o to, zda skutečně někdy žili v Údlicích.
Jedná se o tyto osoby:


Bednář Václav (18. 9. 1896)



Kajer Jan (3. 10. 1877)



Kajer Josef (9.3. 1895)



Krejčík Josef (3.3. 1897)



Mesner Konstantin (4. 4. 1897)



Nedbálek Alexandr ( 28.11. nebo 28.12. 1899)



Novotný Bohumil ( 30.8. 1896)



Síťař Václav (14. 9. 1880)



Trávníček Karel (10. 4. 1884)



Václavek Jan (?).

Možná ještě i někdo další, o kom ani já nevím....Pokud máte uvedené osoby ve staré evidenci, bylo by to
výtečné. Potřebuji k nim jakékoli doplňující údaje (např. jejich povolání, datum úmrtí, zdali se někdy (kdy?) z Údlic
odstěhovali (a kam), kdy do Údlic přišli atd. Možná u Vás ještě i žijí jejich potomci. Pokud ano, měl bych zájem (s jejich
souhlasem) s nimi, Vaším prostřednictvím, navázat kontakt z důvodu získání dalších případných doplňujících údajů.
Studiem legionářů se zaobírám více než 10 let, reference o mé práci Vám případně podá ředitel muzea v CV Ing. Děd.
Předem Vám velmi děkuji a zdravím Vás z Jirkova.
Ing. Jančar Miroslav tel 474 658 444, mob. 733 701 844.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
 Opět žádáme občany, aby neparkovali autem na travnatých plochách na náměstí a v okolí základní školy.
Travnaté plochy se ničí a prostředí je neestetické!
 Když jdete vyvenčit Vaše psí mazlíčky – mějte je v obci na vodítku a zároveň Vás žádáme o sebrání a úklidu
psích exkrementů, neboť znají to všichni obyvatelé. Procházka ulicemi není jen o kochání se pohledem do
okolí nebo nahlížení do zahrad. Často je mnohem důležitější koukat se, kam člověk šlape. Stačí chvíle
nepozornosti a stojíte v psím exkrementu. Prosíme, buďte ohleduplní ke svým spoluobčanům a uklízejme si
prostředí, ve kterém žijeme. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI.
 Uvádíme prostory, kde můžete volně venčit psy (ale i zde je zapotřebí uklízet psí exkrementy) – ÚDLICE :
podél komunikace od hřbitova k lokalitě za školou, za sportovní halou, od hřbitova směr pískovna, pozemek
na „rafandě“ za hřištěm, pozemek mezi fi Vaigl a syn a bývalé VKV, louka za potůčkem naproti koupališti
PŘEČAPLY: okolo kostela a podél silnice naproti čp. 1

INFO Z MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SDRUŽENÍ ZÁPADNÍ KRUŠNOHOŘÍ (MAS SZK)
Byla zaktualizována brožura ,,Co se nám společně podařilo “
Informujeme veřejnost, že byla zaktualizována brožurka s přehledem projektů, které byly podpořeny z Programu rozvoje
venkova, osy IV LEDER, opatření IV - Realizace místní rozvojové strategie v plánovacím období 2007 – 2013.
Brožurku najdete jednak v levém sloupci hlavní stránky webu MAS SZK a jednak také pod odkazem ,,Co se nám společně
podařilo“. http://www.maskaszk.cz/mas-szk/

Možno si zapůjčit od MAS SZK
Party stan 6 x 12 m

Vytápění (propan – butan)
Prodejní stánky
Pivní sety

1 500 Kč / den
2 000 Kč / víkend
800 Kč / den
1 100 Kč/ víkend
100 Kč / den
300 Kč / den
50 Kč/ den

Přívěsný vozík MARO

200 Kč/ den

Party stan 5 x 8 m

Uskladněno v Droužkovicích
Uskladněno v Droužkovicích
Uskladněno v Droužkovicích
Uskladněno v Droužkovicích
Uskladněno na statku Špičák
u Kadaně
Uskladněno v Droužkovicích

Cena je uvedena za 1 ks jako cena konečná, nejsme plátci DPH.
Informace a objednávky na tel. 737 177 432, 724 960 964, info@maskaszk.cz

Kopaná - dorost
Tak máme za sebou podzimní část sezony 2014/15 v 1A třídě dorostu. Údličtí sokolíci nezačali sezonu dobře, byla znát
hráčská obměna a nesehranost týmu. Začalo se pilně trénovat a první bod přišel ve 3 kole proti Klášterci n O. za remízu 1:1.
Dorost stále trénuje trenérská dvojice Roman a Jaroslav Veselých, akorát si rozdělili práci, a sice - Jaroslav Veselý se
zaměřil na tréninky gólmanů pro celý klub a Roman Veselý má na starosti herní tréninky. Po příchodu hráčů Soukupa a
Jamečného, se konečně utvořil i úderný útok, kterému vypomáhal F.Hašek, který má střídavý start v FC Chomutov a tak
nestíhá bohužel naše všechny zápasy. Po trénincích se dostavují i výsledky a začínáme bodovat.
Jako zpestření tréninku trenér R.Veselý pozval trenéra FK Ústí n L. a ten připravil pro kluky jiný model tréninku. Za
zmínku bych vyzdvihl výhru nad Postoloprty 8:0, se kterou málokdo počítal, včetně našeho soupeře. Podzimní část jsme
zakončili deklasováním Vejprt 18:0, sice soupeř nehrál v plném počtu a tak dostali důvěru všichni hráči. Na poslední zápasy
chodí cca 15-17 hráčů a toto trenéry velmi těší. Podzimní část jsme zatím ukončili na 8 místě. Trenéry a hráče čeká zimní
příprava.
Dorostenci Sokola Údlice se zúčastnili fotbalového turnaje v sálové kopané ve sportovní hale ve Spořicích. Tento turnaj
pořádal FK Ostrov nad Ohří a zúčastnily se ho týmy krajských přeborů a sice FK Ostrov n. O. A, B, LOKO CHOMUTOV
A, B Baník Stříbro a Sokol Údlice. Turnaj byl vyrovnaný a o vítězi se rozhodlo až v posledním zápase, kde sokolíci porazili
LOKO CV A 2:1 a tím pádem i v turnaji zvitězili. Radost z vítězství byla velká, protože to bylo nečekané vítězství.
Dále jsme hráli na LOKO CUPU v Kadani, kde jsme skončili na 6 místě z 10 týmů. V tomto turnaji jsme pouze jednou
prohráli, přesto jsme se do boje o bednu nedostali. Sokolíci hráli velice dobře. Máme již za sebou i první kolo zimní ligy a v
tomto turnaji jsme zatím na 4 místě. Teď již sokolíci hltají dávky zimní přípravy, chodíme na trampolíny, máme tělocvičnu
na 13 ZŠ na Březenecké, kde posilujeme a nabíráme sílu i pod dohledem mistra republiky v boxu Radkem Gusmannem a
ten sokolíkům ordinuje hbitost. Tak budeme věřit, že je to dostačující příprava a že hráči to vrátí trenérům v podobě dobré
docházky a dobrých výsledků v jarní části Čekají nás přáteláky s LOKO CV, Ervěnicemi a Bílinou, a poté již hurá na jarní
část soutěže. Tak věříme, že se zimní příprava projeví na výsledcích v zápasech.
Ještě nesmím zapomenout na poděkování paní Simoně Moravčíkové, za čisté a voňavé dresy, a vedení oddílu za vše, co
dělají pro dorost.
díky trenéři Jaroslav Veselý a Roman Veselý

Šachový oddíl TJ Sokol Údlice
Zpráva o činnosti
Členská základna
V šachovém oddíle TJ Sokol Údlice je registrováno 35 hráčů.
Soutěže družstev
V dlouhodobých soutěžích družstev dospělých hrají 4 družstva: A družstvo v krajském přeboru I. třídy, B a C družstvo
v krajském přeboru II. třídy a D družstvo v krajském přeboru III. třídy.
V dlouhodobých soutěžích družstev mládeže hrála dvě družstva: A družstvo v extralize, nejvyšší soutěži České republiky, B
družstvo v krajském přeboru. Mládežnické A družstvo se v sezóně 2013/2014 umístilo v Extralize na 10. místě.
Další turnaje
Hráči oddílu se zúčastňují i dalších šachových turnajů po celém Ústeckém kraji i mimo něj.
V březnu 2014 se v Mistrovství České republiky do 16 let umístil Aleš Horák na 9. místě. V listopadu 2014 hráli v polofinále
Mistrovství České republiky juniorů Jan Šlampa, Matyáš Kalužný a Aleš Horák.
Za celou sezónu odehrajeme minimálně 20 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 2013/2014 obsadili v kategorii dorostenců první 2 místa Ondřej Toman a
Jan Šlampa. V seriálu Velkých cen družstev Ústeckého kraje bylo naše 4členné družstvo na 5. místě.
Tréninky
Skupinové tréninky mládeže probíhají čtyřikrát týdně. Hráči jsou rozděleni do tří tréninkových skupin. V oddíle působí 6
trenérů. 4 hráči mají individuální tréninkový plán a individuální tréninkové jednotky s trenérem minimálně 1x týdně.
Pořadatelství turnajů
Ve spolupráci s chomutovským SVČ Domeček pořádáme každoročně dva mládežnické turnaje. V listopadu Podzimní turnaj,
v květnu Jarní turnaj. Na tyto turnaje jezdí pravidelně 100 - 110 hráčů.
V roce 2014 jsme navíc pořádali dvoudenní krajský přebor mládeže, kde se bojovalo o postupy na Mistrovství Čech
mládeže. Tento turnaj budeme pořádat i v roce 2015.
Jiří Kalužný, trenér mládeže

Turnaj spřátelených klubů v kuželkách v Údlicích
Členové nohejbalového klubu Panteři si s příchodem nepříznivého počasí, a hlavně zimy, těžkou hlavu nedělají. Prostě se z
jejich hlavního sportu ihned přeorientují na jiný druh pohybové aktivity, a to bowling či kuželky. A to podle toho, jestli se
sejdou se spřáteleným klubem Tygři v Údlicích nebo v restauraci „U Camprů“ v Droužkovicích.
Tentokrát si Panteři dali první dostaveníčko v polovině prosince, konkrétně čtrnáctého se svými dlouholetými přáteli v
Údlicích na kuželkách.
Složení týmu Tygrů: Národa (152), Hanzlík (118), Havel (203), Dřízhal (236) a Pavlík (198).
Celkový počet sražených kuželek: 907
Složení týmu Panterů: Kaše (175), Kolár (173), Vajc (178), Lehečka (183) a Pipek (198).
Celkový počet sražených kuželek: 907
Je vidět, že Panteři se konečně zlepšují a jsou tak Tygrům rovnocennými partnery. Dosud vždy
s převahou zvítězili v kuželkách Ůdličtí , tentokrát došlo poprvé ke shodě. O výsledku rozhodoval rozstřel. Každý tým
vybral ze své řady nejlepšího hráče. Výsledkem 25 : 20 nakonec vyhráli
poprvé v Údlicích Panteři. Je třeba podotknout, že oba týmy měli opravdu velmi vyrovnané výkony všech členů týmu.

Jedná se o cvičení pro děti od 5-12 let, ale někdy k nám chodí i mladší děti. Scházíme se každý pátek ve sportovní hale (malý
sál) od 17-18 hod. Zkoušíme různé styly tanců- hip hop, disco, latinu apod. Rozvíjíme rozsahové a rytmické dovednosti.
Máte – li zájem, přijdte se na nás podívat, a když budete mít chuť, přijďte si s námi zatančit a protáhnout si tělo 
TĚŠÍME SE NA VÁS.
Pavla Musková - trenérka dětí

ŮDLICE MAJÍ MISTRYNĚ SVĚTA ……………………. DODATEČNĚ BLAHOPŘEJEME 
V posledních letních srpnových dnech, konkrétně 28. - 30. srpna 2014, se v pražské sportovní hale Na Folimance uskutečnilo
otevřené Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, kterého se zúčastnila i dvě děvčata z naší obce, která navštěvují Taneční
školu STARDANCE v Chomutově.
Viktorie Dušková a Viktorie Cigániková zde soutěžily v rámci malé i velké formace s názvem „Sněhurka a devět trpaslíků“,
a za svůj výkon si vysloužily to nejvyšší možné ocenění, kterým je titul Mistrů světa v mažoretkovém sportu. To je ještě více
úctyhodné zejména z toho důvodu, že obě děvčata dosáhla tohoto titulu po pouhém jednom roce věnování se této disciplíně.
Děvčata během roku absolvovala ještě několik dalších soutěží. Na samotné mistrovství světa se musela probojovat přes
kvalifikační kolo, kde získala také zlatou medaili, a to hned dvakrát, dále pak přes finále Mistrovství ČR, kde získala každá
po zlaté a bronzové medaili.
Mistrovství světa se zúčastnila TŠ STARDANCE i s dalšími svými čísly, se kterými sklidila neméně pěkné úspěchy. Celková
bilance, pod vedením Milady Zelenkové a trenérek Moniky Křížkové a Evy Steppanové, činila 2x zlato, 1x stříbro a 2x
bronz.
Článek poslala Kateřina Drozdková

Stmelovací pobyt v Praze
V říjnu jsme navštívili naše hlavní město. Využili jsme nabídek žluté cestovní společnosti. Dostali jsme teplou čokoládu,
nasadili jsme si sluchátka na uši a tiše jsme pozorovali běžící filmy na obrazovce před sebou.
Ubytovali jsme se v budově ekologického Sdružení Tereza. Poslechli jsme si přednášku na téma voda, trochu jsme
debatovali a po malé pauze jsme se vydali tramvají na exkurzi do Podolské vodárny. Zvláštní bylo, že jediná voda, kterou
jsme tam viděli, byla v akváriu. Jak nám průvodce vysvětlil, Vodárna v Podolí je vodárnou záložní, když by se některá jiná
v okolí porouchala. Jinak slouží jako muzeum.
Po skončení exkurze nás tramvaj odvezla k Václavskému náměstí, kde jsme se najedli. Doma vaří lépe, ale pořád lepší něco
než nic, a navíc to bylo docela levné. Cestou do Terezy jsme přešli Václavské náměstí a ulicí Na Příkopech. Po hodinové
přestávce jsme vyrazili na procházku noční Prahou. Co nás zaujalo? Židovská čtvrť, nábřeží Vltavy, osvícený Pražský hrad a
Petřín, Karlův most, Prašná brána, Obecní dům a vystoupení indiánů, Staroměstské náměstí s orlojem a spousty dalších míst.
Procházku jsme uzavřeli v nejmenované restauraci s velkým žlutým M, doplnili jsme naše tukové zásoby a posilnili se na
zpáteční cestu. Vrátili jsme se v devět večer, vykonali jsme večerní hygienu, připravili spacáky a karimatky a těšili se na
večerní hry.
Ráno jsme vše poklidili, posnídali čerstvě upečené pečivo, vypili čajíčky, umyli nádobí a spěchali jsme na metro. To nás
odvezlo na zastávku Anděl, kde jsme navštívili Království železnic. Uvnitř jsme se někteří pokusili vyluštit pracovní list na
téma odpady a za odměnu jsme si domů odváželi vlastní malou plastovou popelnici.
Následovala cesta metrem zpět do Terezy, rychlý, tentokrát i lepší oběd za „babku“ a hurá na Florenc. Cesta domů byla opět
pohodová, s čokoládou v ruce a se sluchátky na uších. A na závěr? Přijeli jsme v plném počtu, bez úrazů, plni nových
zážitků a dojmů. Těšíme se na další akce.
Žáci 6. třídy

Program HRY NAŠICH BABIČEK A DĚDEČKŮ v základní škole.
Paní učitelky 1. stupně se zúčastnily na Střední zdravotnické škole v Chomutově semináře s názvem „Hry naších
babiček a dědečků“, který vznikl za finanční podpory dotačního programu MZČR – Národní program zdraví. V
praktické části semináře, který probíhal v tělocvičně, si vyzkoušely praktický nácvik jednotlivých her a seznámily
se s metodikou učení těchto her.
„Hry našich babiček a dědečků“ je projekt, který u dětí ve věku 7-12 let rozvíjí základní pohybové dovednosti,
zejména obratnost, koordinaci a částečně svalovou sílu. Současně působí preventivně proti dětské nadváze a
podporuje aktivní životní styl školáků. Využívá známé dětské hry, tzv. školky, a to s míčem, švihadlem,
kamínkem či prádelní gumou, které v minulých generacích patřily mezi oblíbené a běžné hry dětí tohoto věku
a které v posledních dvou desetiletích z volnočasových aktivit prakticky vymizely. Jedná se
o aktivity nenáročné na vybavení a prostor, které mohou zvládnout všechny děti, vyjma dětí s výrazným
pohybovým omezením. Výhodou je také soutěžní potenciál těchto her. Seminář nás natolik zaujal, že se naše škola
rozhodla zapojit žáky 1. stupně do projektu. Žáci na toto téma nejprve besedovali. Zajímali se, jaké hry hráli jejich
prarodiče, shlédli instruktážní video a v hodinách tělovýchovy začali tyto jednotlivé hry společně nacvičovat:
V prosinci jsme pak uspořádali školní přehlídku těchto natrénovaných her. Vyhodnotili jsme žáky, kteří nácvik
zvládli nejlépe. Všichni zúčastnění obdrželi pamětní list.
Pokud si chcete s dětmi také hry vyzkoušet nebo si je jen připomenout a zavzpomínat, inspiraci najdete na:
http://www.youtube.com/watch?v=rlPQylqAKCo.
Mgr. Margita Puchingerová, metodik prevence ZŠ Údlice

Cambridgeské certifikáty na základní škole
Naše základní škola se může od prosince minulého roku chlubit tím, že na její půdě probíhá příprava na mezinárodně
uznávané certifikáty z anglického jazyka od Cambridgeské univerzity organizované Evropským centrem jazykových
zkoušek ve spolupráci s jazykovým centrem MEDOU.
Žáci se tak mohou nejen zlepšit v anglickém jazyce, ale také získat certifikát, který jim může pomoci při vstupu na střední
školy i při dalším studiu jako takovém.
Zkoušky Cambridge pro základní školy mají tři stupně náročnosti: Starters, Movers a Flyers, přičemž pro žáky 8. a 9.
ročníků jsou poté připraveny první „dospělácké“ zkoušky KET. Zkoušky jsou koncipované tak, aby děti začaly s učením od
jednoduchých slov a pojmů na základní úrovni a pokračovaly složitějšími jazykovými strukturami na vyšších úrovních.
Cílem celého tohoto projektu je žákům ukázat, co všechno již umí a ovládají, a zdokonalit je v tom, v čem potřebují.
Hnacími motory celého projektu jsou motivace a radost z vlastního úspěchu.
V naší škole se do projektu zapojili prozatím žáci 4. a 5. třídy. Věříme, že celý průběh přípravných kurzů i samotné výsledky
budou natolik uspokojivé, že spolupráce s organizátory Cambridgeských zkoušek bude pokračovat a že se škola bude moci
těšit z dalších úspěchů svých žáků i v příštích letech.
J. Chloupek

Výstava Mysliveckého sdružení Údlice na základní škole
Po podzimních prázdninách na žáky čekalo zajímavé překvapení. Ve vestibulu školy byla nainstalována výstavka, která se
věnovala myslivectví. Expozice se skládala ze dvou částí. V té větší, a určitě pro žáky atraktivnější, byly ukázky odborně
vypreparovaných lesních zvířat, lesního ptactva a několik shozů a trofejí zvířat, které se vyskytují v našich lesích. Žáci si
mohli prohlédnout práce divoké, sovu pálenou, lišku, muflona, veverku, žlunu, orebici horskou, jelena evropského, srnce a
další. Asi nejméně známým živočichem byla lasicovitá šelma kolonok sibiřský.
Druhou část tvořily informace umístěné na větší tabuli. Zde se žáci dozvěděli, co to vlastně myslivost je, co je to chov zvěře,
jak souvisí s ochranou přírody, s průmyslem nebo kulturními tradicemi. Texty byly doplněny plakátem, který informoval o
tom, co máme udělat, najdeme-li někde osamocené mládě. Žáky také zaujala krásným, ozdobným písmem vyvedená „Prosba
lesa“, jak se v lese chovat.
Celá výstava byla umístěna kolem pradávných zkamenělin stromů z nedaleké pískovny, které od otevření školy před padesáti
pěti lety zdobí hlavní chodbu školy. Toto vše bylo doplněno krásným originálem obrazu lesní krajiny.
Celou akci vymyslel a zorganizoval pan Matys z Mysliveckého sdružení Údlice. Patří mu za to velký dík, protože vše
nainstaloval v době po školním vyučování, kdy už ve škole nebyli žáci, kteří by mu pomohli. O tom, že to byla dobře
připravená akce, svědčí i to, že po celý měsíc, co byla výstavka ve škole, byla v obležení žáků. Budeme se těšit na nějakou
podobnou akci v budoucnu.

Přírodní památka ÚDLICKÉ DOUBÍ
Doubrava s výskytem populace roháče velkého (Lucanus cervus).
Katastrální území: Údlice
Nadmořská výška: 352 – 384 m n. m.
2012
Vyhlášeno:
Údlické doubí představuje lesnatý pahorek asi 1 km JV od okraje Chomutova a přibližně 1,2 km S od obce Údlice. Rozloha
lokality je 43,9 ha a rozkládá se v nadmořské výšce 352 - 384 m n. m. Nízký pahorek ve tvaru ploché nesouměrné kupy
pokrývá lesní porost s převahou dubu zimního s přežívající populací roháče obecného (Lucanus cervus).
Geologie
Z hlediska geomorfologického členění náleží lokalita k celku Mostecká pánev a okrsku Jirkovská pánev a nachází se v jedné
z nejteplejších a nejsušších oblastí Čech. Geologické poměry širšího okolí jsou charakterizovány převážně písky, štěrky a
jíly třetihorního stáří, překrytými místy kvartérními smíšenými sedimenty. Půdní pokryv lokality tvoří těžké půdy na
slínovcích, na jižních svazích se vyvinula díky historickému lesostepnímu charakteru vegetace černozem.
Květena
Vegetace lokality je tvořena převážně listnatým lesem s převahou dubu zimního (Quercus petraea), který svým druhovým
složením odpovídá ochuzeným habrovým a mochnovým doubravám a je v různé míře ovlivněn lesním hospodářstvím,
dřívějším využíváním území jako vojenského cvičiště i imisním spadem. Přestože místní květena je proto oproti
dochovaným historickým údajům do značné míry ochuzena, i dnes je možné se zde setkat s některými význačnými druhy
ohrožených a vzácných rostlin, jako je černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum), locika dubová (Lactuca quercina), srpice
barvířská (Serratula tinctoria) nebo chráněná lilie zlatohlávek (Lilium martagon).
Zvířena
Důvodem pro zařazení území mezi evropsky významné lokality je trvalý výskyt roháče obecného (Lucanus cervus). Roháč
obecný je největším evropským broukem. Je rozšířen po celé Evropě od Portugalska po Ukrajinu a od jižní Skandinávie po
střední Itálii a Balkán a obývá především zachovalé staré dubové nebo smíšené lesy.
Tento druh se vyznačuje výrazným sexuálním dimorfismem - tj. odlišným vzhledem samců a samic. Zatímco samci dorůstají
velikosti až 75 mm a jsou ozbrojeni mohutnými kusadly, samice jsou podstatně menší s kratšími, velmi ostrými kusadly a
dorůstají velikosti nejčastěji kolem 40 mm. Samice roháčů kladou vajíčka do trouchnivějících pařezů, kmenů a klád. Larvy
roháčů se po vylíhnutí vyvíjejí 3 až 8 let především v trouchnivém dřevě pařezů a kořenů listnatých stromů, hlavně dubů.
Dospělí brouci létají pouze krátce - od května do července, na okrajích lesů, lesních průsecích a lesních světlinách, a živí se
mízou listnatých stromů, kterou sají a olizují.
Na Chomutovsku se roháč zdržuje především na lokalitách se staršími dubovými porosty, v parcích a dubových alejích. Díky
menší úživnosti prostředí jsou zdejší exempláře menší než např. jedinci z jižní Moravy, nebo z Křivoklátska. U samic je
běžná velikost kolem 40 mm, samci o velikosti větší než 55 mm jsou již vzácností.
Roháč obecný je ohrožen především nevhodným lesním hospodařením. Nejvíce ohrožujícím faktorem je odstraňování
starého dřeva, vytrhávání pařezů a orba pasek. Dalším rizikem je přemnožení černé zvěře, která s oblibou vyhledává larvy
roháčů. Vývoj roháčů není možný ani v jehličnatých monokulturách.
Z dalších význačných druhů lesních brouků je možné na lokalitě zastihnout například dravého a chráněného krajníka
hnědého (Calosoma inquisitor), tesaříka pilunu (Prionus coriarius), tesaříka Stenocorus quercus nebo kovaříky Ampedus
nigroflavus aProcraerus tibialis.



23. 2. 2015 od 16hodin KARNEVAL S INKOU RYBÁŘOVOU
ve sportovní hale (bačkory pro děti s sebou)



17. 3. 2015 od 17 hodin SETKÁNÍ S LEONOU HRNKOVOU
(rádi bychom Vám nabídli řadu setkání )

Krásný den všem rodičům, prarodičům a těm, kteří kdysi byli také dětmi...
Velice ráda bych vás pozvala na cyklus přednášek zaměřených na rozvoj osobnosti a vědomého žití a bytí, které
bychom zde mohli otevřít s blížícím se jarem. V úvodu bychom mohli nahlédnout na témata
astropsychologická.

Dne 17. března 2015 od 17:00 hodin v Chovatelně probereme téma:
"Astrologie versus naše děti a její vliv na osobnost člověka, jako možnou motivaci".
Lidský charakter je poskládán z mnoha koleček tvořící celé soukolí lidské duše. A protože vše začíná na začátku,
zaměříme pozornost na dětství a nahlédneme na dětskou duši prostřednictvím a vlivu Slunce a Luny a vztahu nás
rodičů a našich dětí. Nebo i nás dětí a našich rodičů. Skrze astrologii můžeme lépe pochopit emoce své, ale i
našich blízkých, způsob myšlení, energetický kód a další aspekty našeho života. Můžeme se lépe naučit uchopit
pochvalu, motivaci a podporu, kterou můžeme dát do života našim dětem, jako hlavní zdroj síly.
Těším se na vás
lektorka a astroložka
Leona Hrnková
www.leonahrnkova.cz

 27. 3. 2015 od 10 do 16 hodin se uskuteční PERNÍČKOVÁ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA v chovatelně. Rádi
bychom Vám umožnili pokochat se pohledem na překrásné medové perníčky různých tvarů. Téma výstavy
bude: ,,kuře, slepička a kohout“. Když děti přinesou na toto téma nakreslený obrázek, který na výstavě
vystavíme, obdrží odměnou drobné překvapení. Na výstavě bude možnost nazdobit si velikonoční perníček
(za 10Kč). Využijte příležitost a přijďte se podívat na voňavou výstavu. Budete mít možnost zakoupit si
opravdu zajímavé perníčky nejen k vlastnímu potěšení, ale i jako dárek pro známé, příbuzné……
 4. 4. 2015 od 20 hodin VELIKONOČNÍ ZÁBAVA ve sportovní hale – podrobné info na plakátcích
 V dubnu bychom rádi nabídli zájemcům a milovníkům umění zájezd do divadla nebo jiných míst. V době
psaní Zpravodaje probíhá příprava, proto podrobné informace o nabízeném zájezdu uveřejníme na
stránkách obce, plakátcích a rozeslaných SMS.
 V květnu se uskuteční OSLAVA JUBILANTŮ a SETKÁNÍ SENIORŮ – podrobné info dodáme

VENKOVSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY - termíny
18. 4. 2015 v Březně
16. 5. 2015 v Blatně
23. 5. 2015 ve Strupčicích
6. 6. 2015 na statku ŠPIČÁK u Kadaně
20. 6. 2015 ve Vrskmani
5. 9. 2015 v Droužkovicích
3. 10. 2015 v Údlicích
24. 10. 2015 ve Spořicích
Co čeká SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ÚDLICÍCH v roce 2015
21. února - odborky mladých hasičů v Klášterci nad Ohří
18. dubna – branný závod mladých hasičů – Blatno
květen - závěrečný sraz celoroční činnosti dorostu
- Okresní kolo PS
- Soutěž v PŮ dospělých Klášterec nad Ohří
- 19.ročník Krušnohorské ligy – Klášterec n.Ohří
9. května – závody mladých hasiče Strupčice
13. května – český den proti rakovině
16. května – závěrečný sraz hra Plamen a CTIF
30. května – soutěž v PS – škola Chomutov
13. června – oslavy 115. výročí založení SDH Strupčice
13. června – krajské kolo PS
20. června – krajské kolo hry Plamen
20. června – vítání prázdnin – Jirkov
20. června – traktor cap – Mašťov
26. června – noční závody v Mašťově
27. června – O putovní zlatou přilbu – Libědice
srpen - soutěž výjezdových jednotek – Spořice
- Soutěž v PÚ – Podlesice
22. srpna – turnaj v minigolfu – Strupčice
září
- O pohár starosty obce Radonice
19. září - zahajovací sraz hry Plamen
26. září - tohatsu fire cap –finále Ústí nad Labem
Listopad – halová soutěž Spořice
Čerpáno ze stránek:

http://www.hasiciudlice.websnadno.cz/Ceka-nas.html



ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU na náměstí proběhlo trochu netradičně. Dopoledne si
ozdobily ,své“stromečky na náměstí děti s pedagogy z mateřské a základní školy. Od 16hodin si děti
s rodiči mohli zařádit na MIKULÁŠSKÉ ve sportovní hale, kde kromě zábavy, tance a rejdění přišel i
MIKULÁŠ, ČERTI S ADĚLEM, a samozřejmě s dárky! V 18 hodin jsme se sešli společně před obecním
úřadem. Byli jsme velmi potěšeni opravdu zaplněným náměstím. O program se postarala MŠ a ZŠ Údlice.
Vystoupila také skupinka dětí pod vedením Pavly Muskové s báječnými rytmickými tanci. Děti byly
úžasné. Bylo to jejich první vystoupení, ale určitě jsme je neviděli naposled . Vánoční stromek se nám
podařilo rozsvítit a závěr patřil překrásnému ohňostroji. Velký dík patří starostovi obce za zakoupení
báječného občerstvení a také zaměstnancům, kteří pracují pod obecním úřadem, neboť pomáhali nejen
s přípravami zdobení stromku, ale pomáhali zajišťovat i obsluhu vánočního pohoštění v podobě výborného
svařeného vína a vánočního cukroví.



VÁNOČNÍ DÍLNIČKA, aneb jak to bylo o vánocích – tradici vánoc přiblížily děti z mateřské školy
16. 12. 2014. Sportovní hala byla zaplněná nejen rodiči dětí, ale přišla nás podpořit i řada občanů. Dětem z
mateřinky se povedlo přenést nás do vánoční atmosféry a připomenout si vánoční tradice.



1. ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ PŘED OBECNÍM ÚŘADEM - zlatou neděli jsme se rozhodli oslavit společně.
Myšlenka zazpívat si společně vánoční koledy se zalíbila spoustě našim občanům. Sešli jsme se tedy na náměstí,
dětem jsme nabídli možnost zdobení vánočních perníčků, které si odnesly domů na stromeček. Všem přítomným,
(a že jich bylo opravdu dost ), jsme rozdali ,,zpěvníky“ vánočních koled a za pomoci Marušky Haklové a její
aparatury jsme pěli a pěli a pěli. Zazpívali jsme si 15 koled a musím říci, že nám to všem společně VELMI ladilo 
Ještě jednou děkuji všem, kdo si udělal čas a přišel mezi nás. Bylo to velmi pěkné odpoledne. Obecnímu úřadu
děkujeme za dodání báječného svařáčku, který nás pěkně zahřál a ještě více rozezpíval . Domluvili jsme se, že se
za rok opět sejdeme a opět společně oslavíme zlatou neděli 2.adventním zpíváním.

 MYSLIVECKÝ PLES – jeden z nejkrásnějších plesů v Údlicích. Má svoji tradici a opět se na něm sešlo
mnoho tanečníků. Myslivecký ples má velmi pěknou atmosféru a je dobře, že se každoročně koná.
Děkujeme všem organizátorům, neboť připravit tak krásný průběh plesu dá pořádně zabrat .

PROSBA:
Máte – li jakýkoliv příspěvek, článek, fotografii, dotaz či cokoliv jiného, co by jste měli zájem vložit do
Zpravodaje, posílejte vše na adresu msudlice@centrum.cz. Ze všech Vašich příspěvků tvoříme náš
Zpravodaj. Bude –li příspěvků dostatek, bude vycházet Zpravodaj častěji. Také přivítáme Vaše
připomínky, názory, rady atd., co by jste chtěli do Zpravodaje zařadit.
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