Číslo 2/2015

V Údlicích je opět
otevřené kadeřnictví
Provozovatelem je
Veronika Vašková.
Přijďte se ostříhat, nabarvit, nebo
změnit vizáž, ceny jsou zde lidské.
V.Vašková: ,,Ráda uvítám nové i
stávající zákazníky, jsem ráda, že na
mne místní lidé nezapomněli a že se
ke mně vrací zpátky. Před sedmi
lety jsem zde pracovala.
Pracovní dobu mám:
Po – st – pá od 9:30 do 14:00,
út-čt od 14:00 do 18:00,
ale není problém se domluvit i na
jiném termínu nebo o víkendu, ráda
všem vyhovím, pokud to bude jen
trochu možné.

……….. I v Údlicích se máme kým chlubit………….
Talentované kamarádky opět sbírají tituly. V minulém čísle jsme vás
informovali o nevídaném úspěchu dvou Údlických rodaček – Viktorie
Duškové a Viktorie Cigánikové, které své umění rozvíjejí pod taktovkou
chomutovské taneční školy STARDANCE. Děvčata neusnula na vavřínech a po
získání titulu mistryň světa v mažoretkovém sportu se letos opět pustila do
tréninků, aby se přiučila něco nového a cenné kovy se jim tak podařilo získat
znovu. Dne 21. března se zúčastnila kvalifikačního kola Mistrovství České
republiky v jihočeské Blatné, kde poměřila síly s několika dalšími soupeřkami z
různých koutů ČR. Viktorie Dušková opouštěla jižní Čechy s jednou zlatou a
jednou stříbrnou medailí v disciplíně pom-poms a mladší Viktorie Cigániková
se může pyšnit dvěma stříbrnými ve stejné disciplíně. Mažoretky TŠ
STARDANCE získaly na této soutěži celkem 5x zlato, 9x stříbro a 3x bronz.
Své choreografie pod vedením Moniky Křížkové a Evy Steppanové předvedou
ještě několikrát v dalších semifinálových a finálových kolech v různých koutech
České republiky.
Dana Dušková a Kateřina Drozdková

Tel. 731 924 145

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

V Příbrami soutěžila pouze Viktorka Ciganíková a přivezla si zlato.
 DRŽÍME DĚVČATŮM PALCE K DALŠÍM ÚSPĚCHŮM



 Očkování psů proti vzteklině proběhne dne 20.5.2015 v Údlicích od 16.00 – 17.00hod. před obecním úřadem a od
17.20 – 17.40hod. v Přečaplech před bývalým obchodem
 Nabídka práce – na webových stránkách obce je každý den aktualizovaná nabídka práce v našem regionu
 Obec pořádá pro své občany k jejich životnímu jubileu zábavný program, kde jim je předáván dárek. Abychom
naplnili zákon o nakládání s osobními údaji, musí každý, kdo má zájem tento dárek přijmout, udělit obci souhlas
s nakládáním s osobními údaji. Zároveň je tento souhlas potřebný k oznamování těchto životních událostí do
obecního zpravodaje. Tento souhlas obdrží postupně všichni jubilanti a je jen na Vás, jak s ním naložíte 
 Dne 12.5.2015 se koná 2. jednání ZO, na kterém se bude mimo jiného také projednávat nová Obecně závazná
vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu. Změna oproti minulé vyhlášce je hlavně v třídění odpadů na tyto složky:
a) papír;
b) sklo;
c) plasty a nápojové kartony;
d) kovy;
e) biologicky rozložitelný odpad;
f) nebezpečný odpad;
g) objemný odpad;
h) směsný komunální odpad;
Výběr z usnesení z jednání ZO ze dne 25.2.2015 :
1. ZO odsouhlasilo zakoupení nového osobního automobilu pro účely obce. Stávající Škoda Fabia sloužila
obci 12let a byla prodána obálkovou metodou za nejvyšší podanou nabídku 20.222,-Kč. Záměr o prodeji byl
řádně vyvěšen na úřední desce. Bylo podáno pět nabídek. Obec zakoupila nový vůz zn. Škoda Rapid za cenu
324tis.Kč
2. ZO rozhodlo, že nechá vypracovat studii ohledně vykácení a nové výsadby stromů na hřbitově v Údlicích
3. ZO schválilo přihlášení obce Údlice k dotačnímu programu na svoz Biodpadu

Dne 14. 3. 2015 proběhl 2. ročník brigády: ,,PRO OBEC KRÁSNĚJŠÍ“
Účastníky těchto akcí se stali hlavně naši mladí občané ve věku od 18 do 30 let, kterým naše okolí není lhostejné. Celou
aktivitu zorganizoval Standa Zítek s dopomocí Marušky Haklové. Tento rok se sešlo opravdu hodně zájemců - od dětí až po
důchodce, pár rybářů a myslivci. Uklízelo se nejen u vodárny, ale i za hřištěm. Několik tun odpadu odvezl svozovým vozem
Roman Srbecký, kterému tímto děkujeme za pomoc a spolupráci. Po celou dobu úklidu byla opravdu legrace. Vůbec
nevadilo, že počasí nepřálo. Po důkladném úklidu následovalo občerstvení na koupališti, kde se domluvilo, že v příštím roce
pomůže zase myslivcům. Den utekl jako voda a těšíme se na 3.ročník brigády. Chcete – li se přidat, sledujte facebook.
Najdete nás ve skupině ,,Údlické akční centrum“.
DĚKUJEME VŠEM AKČNÍM LIDEM, KTEŘÍ POMOHLI PŘI DOBRÉM SKUTKU.
Marie Haklová

http://www.hasiciudlice.websnadno.cz/

Celoroční činnost SDH Údlice

20.9.2014 - Zahájení hry Plamen – branný závod Jirkov
Zahájení se nám povedlo, běhalo se v okolí Červeného
Hrádku. Po celou dobu, kdy probíhaly závody, se
nikdo z nás neztratil .
Umístění : starší družstvo – 2. místo a jednotlivci: 3. a 4. místo

27. 9. 2014 - Stimax cup - Ústí nad Labem – závěr
Na začátku soutěže jsme měli dva závodníky, na konci však zbyla jen jedna
závodnice. I přes to se umístila na krásném 11. místě a celkově byla na
14. místě z 36 závodnic.

4. 10. 2014 - Branný závod – Druhý mlýn
Byla zima, všichni mrzli. Běhalo se v lesním prostřed
a i tak to naši zvládli. Starší byli šestí, Maruška byla
čtvrtá a Broňa byl šestý.

.
1. 11. 2014 - Halová soutěž – Spořice
Konkurence byla veliká. I přes všechny útrapy jsme byli dobří. Patřili
jsme mezi 4. týmy, které neměly ani jeden trestný bod. Nejvíce se nám
však povedl nácvik požárního útoku. Nakonec jsme se umístili na 4. místě

21 . 2. 2015 - Odborky v Klášterci nad Ohří
Nejlepší zážitek toho dne bylo, že jsme jeli vlakem .
Plnili se odznaky Strojník, Kronikář a Zachránce. Nakonec
jsme splnili dva odznaky- Kronikář a Zachránce.

14. 3. 2015 – Brigáda Vodárna
Okolo vodárny byl značný nepořádek!
Loni jsme vodárnu uklízeli, ale zdálo se nám,
že letos tam byl ještě větší nepořádek! Všude byly pneumatiky,
plachty a poházený papír. Jsme zvědaví, jak to u vodárny
bude vypadat příští rok. Každý by si měl po sobě uklízet!!!!!

Aquapark – Chomutov
Návštěva Aqauparku byla za odměnu.
Báječně jsme si to tam užili.

18 . 4. 2015 - Blatno
Závod požárnické všestrannosti. Bylo to náročné
a fakt hodně sněžilo. Děti byly unavené, ale nakonec
zvládly nejlépe ze všech střelby na špalíky.
Umístily se na 5. místě.

30. 4. 2015 - Čarodějnice
Pomáhali jsme na stanovištích mateřské škole, která čarodějnice
organizovala. Naši nejmenší se převlékli za kouzelníky a ti větší se převlékli
za hrůzostrašné čarodějnice. Moc se nám to líbilo a těšíme se na příští
čarodějnický rej.
3. 5. 2015 Stimax cup – zahájení
Letos jsme přihlásili 5 dětí. Nakonec jeli čtyři, protože Broník
byl nemocný a nemohl se zúčastnit. Bylo to krajské kolo a naši
byli pod tlakem. Skončili jsme na 6., 7., 12. a 36. místě z 250 závodníků.

Co nás čeká :






Požární útok ve Strupčicích
Český den ,,Boj proti rakovině¨
Závěrečný sraz hry ,,Plamen“
krajská kola ,,Stimax cup“ – Žatec, Chomutov, Krupka a Ústí

30 .5. máme Den dětí v Údlicích a hned ten den jedeme na oslavu 150. let založení SDH Blatno


Sbor dobrovolných hasičů Údlice 

DOMÁCÍ FOTBALOVÉ
ZÁPASY JARO 2015
Domácí
Údlice SŽ
Údlice D
Údlice A
Údlice MŽ
Údlice SŽ
Údlice B
Údlice D
Údlice A
Údlice MŽ
Údlice A
Údlice SŽ
Údlice B
Údlice Dorost
Údlice A
Údlice SŽ
Údlice B
Údlice Dorost
Údlice MŽ
Údlice A
Údlice B
Údlice Dorost
Údlice SŽ

Hosté
Strupčice
Dubí
Kozly
FK Čechie Hrušovany
Postoloprty
TJ Sokol Vilémov
Cítoliby
Ervěnice B
FK Louny B
Kryry
Březno CV
SKP Kadaň
Podbořany
Havraň
Klášterec
TJ Sokol Otvice
Krásný Dvůr
TJ Jiskra Kovářská
V.Černoc
TJ Spartak Perštejn
Proboštov
Podbořany

Termín
22.03. 10:00
28.03. 10:30
04.04. 13:00
04.04. 10:00
05.04. 10:00
05.04. 15:00
11.04. 10:30
18.04. 13:30
18.04. 10:00
16.05. 13:30
16.05. 09:30
17.05. 17:00
23.05. 10:30
30.05. 13:30
31.05. 10:00
31.05. 17:00
06.06. 10:30
06.06. 14:00
13.06. 13:30
14.06. 17:00
20.06. 10:30
21.06. 10:00

Den
NE
SO
SO
SO
NE
NE
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
NE
NE
SO
SO
SO
NE
SO
NE

KROUŽKY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Naši žáci mají možnost navštěvovat rozmanité kroužky. Skladba kroužků je každý rok jiná, protože je ovlivněna rozvrhem
vyučujících i žáků, ale i vyučujícími, kteří na škole působí. A to, že převládají kroužky sportovní, je jenom dobře, protože
žáci mají v dnešní době méně a méně pohybu.

Kroužek flétniček – žáci se schází
dvakrát v týdnu hned po vyučování

Kroužek badmintonu – na tento
kroužek se hlásí pouze děvčata, ale i chlapci
mají dveře otevřené.

Kroužek Cambridge English – mimo
klasického kroužku anglického jazyka, na který
chodí téměř celá první třída, mají žáci možnost
navštěvovat speciální intenzivní kroužek, který
v naší škole organizuje jazykové centrum
MEDOU z Jirkova. Více v samostatném článku.

Florbal – na tento kroužek chodí žáci z obou
stupňů školy a následuje každé úterý po kroužku
stolního tenisu. Díky sponzorskému daru mají
žáci kvalitní hokejky a brankáři veškerou výstroj.

Turistický kroužek – nemá pevně přihlášené
členy, ale může přijít každý, kdo má chuť
vyrazit na zajímavý výlet. Paní učitelky kroužek
organizují jednou za měsíc o víkendu, ale míst,
která navštívili, už je celá řada. Prvním cílem
bylo Bezručovo údolí u Chomutova a zatím
nejdál se vydali do historické Kadaně.

„Den Země“ netrval jen jeden den.
Den Země je každý rok v naší škole koncipován trochu jinak, ale téměř vždy jsou akce rozloženy do několika dnů. Nejinak
tomu bylo letos. Ráno 22. dubna, na který tento svátek přírody připadá, promluvil do školního rozhlasu pan ředitel. Nejprve
žáky seznámil s historií tohoto téměř celosvětového svátku a následně uvedl množství vytříděného odpadu v naší škole od
začátku školního roku. A že toho nebylo málo … 85 kg baterií, 57 ks mobilních telefonů, více než 100 ks cartridge (náplní do
kopírek a tiskáren), 100 kg víček, 39 kg hliníku a cca 80 ks nefunkčních úsporných žárovek.
Ještě týž den se žáci osmé třídy vydali na zahradu školy, kde prostříhali keře, odnosili na hromadu suché roští a čistili dlažbu
od prorůstající trávy. Další třídy ještě uklidily drobný nepořádek na školní zahradě. Protože ale prostor, kde se pohybujeme,
nekončí u plotu školy, nasadili si žáci šesté třídy rukavice a vypravili se na údlické náměstí. Prošli travnaté plochy a posbírali
papírky a odhozené PET lahve. Byla to sice akce na několik minut, ale ti, kteří náměstí čistili, určitě v nejbližších dnech
žádné odpadky na zem neodhodí.
Ve čtvrtek již po šesté přijela Zuzka a Milan, kteří střídavě žijí tři měsíce v ČR a Indonésii, kde se podílejí na ochraně
tamních pralesů. Každý rok dvakrát zavítají do školy s nově natočeným filmem o přírodě a se zajímavým povídáním. Téma,
které otevřeli, bylo opravdu zajímavé – sopky.
Celý týden kolem Dne Země probíhal sběr papíru. V pátek si pro něj přijelo auto ze Severočeských sběrných surovin. Do
poslední chvíle jsme byli napnutí, jestli se naše hromada papíru vměstná na korbu auta. Moc nechybělo a pan řidič by musel
přijet ještě jednou. Jelikož sebraného papíru bude kolem 3 000 kg a na výrobu jedné tuny papíru je třeba přibližně 15 stromů,
můžeme mít dobrý pocit ze záchrany cca 45 stromů. Když vezmeme v úvahu, že sběrový týden probíhá od roku 2006 dvakrát
ročně a každý rok se sebere něco mezi 4 000 až 5 000 kg starého papíru, zachránili žáci spolu s učiteli pořádný kus lesa.

Den země

Čarodějnice kolem školy a ekologický projekt – jde to dohromady?
Kolem páté hodiny odpoledne se začaly rojit v okolí školy spousty malých čarodějnic. Vedla tudy totiž část
čarodějnické stezky, která začínala u mateřské školy a vinula se celou obcí. Malé čarodějnice a čarodějníci plnili
na jednotlivých stanovištích úkoly. Ty byly zaměřeny podle toho, kdo je zajišťoval. Proto naše stanoviště souvisela
tradičně s ekologií. Úkoly jsme vybírali tak, aby doplnily probíhající kampaň Litter Less, která má podpořit
snižování množství odpadů. Čarodějnickou droboť většinou tvořili předškoláčci, a proto musely být úkoly
náročností přizpůsobeny jejich věku. Na prvním stanovišti určovali, co patří a nepatří z připravených ukázek do
kompostu. Většina správně určila, že to bylo pečivo. U druhého stanoviště účastníci přiřazovali nejběžnější odpady
z domácnosti k barevným kontejnerům. Tato zastávka byla určena i pro rodiče. Ti zde měli několik náročnějších
úkolů, se kterými si většinou hravě poradili. Pokud si nebyli jisti správnou odpovědí, naše žákyně jim odpověď
poradily. Na posledním stanovišti „útěchy“ už jen malé čarodějnice a čarodějníci skládali obrázky stromů. Celá
akce se moc povedla a mnozí se i něco přiučili.
J. Chloupek

Na ZŠ Údlice letos slavíme 10. narozeniny mezinárodního programu Ekoškola.
Naše škola se před deseti lety zapojila do mezinárodního programu Ekoškola, který 5. června 2015 oslaví v České republice
10. narozeniny. Na tyto kulaté narozeniny naši žáci chystají celoškolní vědomostní a dovednostní soutěž, na kterou budou
pozvány i děti z místní mateřské školy.
Účastníci budou procházet stanoviště, která budou umístěna na zahradě školy, a odpovídat na otázky a plnit úkoly.
V ČR koordinuje tento program Sdružení TEREZA, mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (The
Foundation for Environmental Organization). Program zaštiťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo
životního prostředí. V České republice
se programu spolu s námi účastní více než 350 základních, středních a nyní už i mateřských škol.
Finančním partnerem mezinárodního programu je společnost IKEA Česká republika.

Co vše dětem nabízí naše mateřská škola v Údlicích
Mateřská škola Údlice je školkou rodinného typu, kterou navštěvuje 55 dětí ve věku od 3 do 6 let. Děti mají možnost se
vzdělávat podle nových moderních metod předškolního vzdělávání. Škola dětem otvírá cestu na cestě poznávání sebe sama,
druhých, okolního světa. V rámci výuky mateřské školy mají možnost se seznámit blíže s lesní pedagogikou, kdy 2-3 do roka
vyjíždíme na polodenní pobyt do lesa s lesníkem panem Vlčkem. Děti jsou tak vedeny k vnímání přírody a ochraně
životního prostředí. Dále mají možnost hravou formou přijímat anglický a německý jazyk. Naše škola spolupracuje již
šestým rokem s partnerskou mateřskou školou z německého Niederlautersteinu. Není nám vůbec cizí ani pohyb, protože svá
těla roztančíme při Zumbě, ale také umíme pořádně cvičit, třeba pohádkovou jógu. No a pak pěkně relaxujeme v provoněném
prostředí (aromaterapie) a při hudbě. Během školního roku jezdíme na spousty výletů, jako je třeba návštěva muzea
čarodějnic v Kadani nebo do kina v Jirkově. Někdy také do divadla Rozmanitostí v Mostě. Je potřeba také zmínit, že spousta
divadel přijíždí za námi také do naší školky. Měli jsme tu i kouzelníka s různými druhy ptactva. Na vlastní oči jsme mohli
vidět výra, poštolku, sovu pálenou, sýčka…aj. Letošní školní rok nás také navštěvují šikovné perníkařky, které si pro nás
připravují různé tvořivé - kreativní dílničky motivované pohádkami. Mimo to, pořádáme spousty akcí ve spolupráci s obcí,
jako je Mikulášská, karneval, pálení čarodějnic, oslava Dne matek, MDD a mnoho dalších aktivit. A protože máme několik
tatínků, kteří pracují u Policie ČR, máme i výtečné zážitky ze společných setkání. Už jsme navštívili také dopravní hřiště
v Chomutově. Navštěvuje nás i místní knihovnice paní Kochlöffelová, která nám vždy představí nějaké knihy, či přiblíží
českého spisovatele pohádek. To však není zdaleka vše – je to jen kousíček z našich báječných aktivit. Vidíte, že se rozhodně
u nás v Údlické školce rozhodně nenudíme….přijďte se podívat.

Za MŠ Údlice Renata Malcovská

KNIHA – Svět dětské fantazie
Jistě mi dají všichni za pravdu, že dětský svět bez fantazie nemůže existovat a dětská fantazie nemůže fungovat bez
pohádek. I my dospělí jsme kdysi vyrůstali na pohádkách, které v sobě máme zakořeněné dodnes a předáváme je svým
malým ratolestem tak, jako je tenkrát předávali dospělí nám. Poslední dobou se ale trochu zapomíná na pohádky v knihách a
nahrazují je pohádky v televizi. Nic se ale nevyrovná čtené knize, jelikož v tu chvíli, kdy dospělý čte pohádku dítěti, tráví
společné chvíle, kterých bychom si měli všichni nesmírně vážit. Jako pedagog s dětmi trávím spousty času a uvědomuji si,
jak velmi je pro děti kniha důležitá. Mateřská škola v Údlicích je rodinná a otevřená všemu novému. Mezi nové patří
spolupráce s místní knihovnou, o kterou se stará knihovnice p. Stanislava Kochlöffelová. Tato velmi milá dáma naše děti
seznámila s prostředím knihovny, naučila děti zacházet s knihami a pečovat o ně. Na oplátku jsme paní Kochlöfelovou
seznámili s prostředím naší školky, do které nám přichází předčítat z knih, které si děti samy vyberou.
Touto cestou bych chtěla paní knihovnici poděkovat, jelikož si této spolupráce velmi vážíme.
Za MŠ Údlice Petra Růžičková

 13. 5. 2015 – OSLAVA JUBILANTŮ A SETKÁNÍ SENIORŮ - od 17hodin v jídelně učiliště. Oslavíme
nejenom životní jubilea oslavenců, ale tato akce slouží především k vzájemnému setkávání a pobavení se. O program
se postarají děti nejen z mateřinky, základní školy, ale bude následovat i ukázka sportovního ducha u malých dětí a
budeme mít tu čest vidět medailové vystoupení mažoretek, o kterém píšeme v našem zpravodaji. K tanci a poslechu
bude hrát Charles. Neobávejte se a přijďte mezi nás. Uvidíte, jak je celý večer veselo 
 Po dlouhých desetiletích se pro veřejnost otevře kostel sv. Matouše v Přečaplech.
V minulém roce proběhla první etapa oprav kostela a v rámci celorepublikové akce Noc kostelů 2015
(www.nockostelu.cz) bude příležitost si opravený interiér prohlédnout. Program dne 29. 5. 2015 začíná v 16:00 a
kostel bude otevřen do cca 20 hodin. Těšit se můžete na hudební vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Údlice, informace o
historii kostela, jeho opravách a plánech do budoucna. Bude možnost prohlédnout si také věž kostela. Nenechte si
ujít tuto příležitost a přijďte se podívat!
Srdečně zve Římskokatolická farnost – děkanství Chomutov a obec Údlice.
Podrobný program bude zveřejněn na plakátech a na internetu.

 30. 5. 2015 – OSLAVA MDD – od 9hodin do 12hodin u základní školy. Na děti čeká spoustu soutěží, policie,
hasiči, myslivci – od 9,30hod. budete mít možnost shlédnout technickou ukázku hasičů při dopravní nehodě a
v 10hodin indiánské příběhy v prostorách školy. Bude možnost si ozdobit si perníkovou indiánskou čelenku aj.
 19.6.2015 – VÍTÁNÍ LÉTA – od 17hod. na koupališti. Bližší info na plakátcích

 6. 7. 2015 – obec připravila PRÁZDNINOVÝ VÝLET do zábavného parku MIRÁKULUM. (zájemci, hlaste se
závazně do 15.6.2015 na OU Údlice; cena 130,-Kč/osoba) Zemi plnou her, zábavy, stromů, zvířat a dětské
fantazie najdete v Milovicích nad Labem. Jedinečný zábavně-naučný park na ploše 10 hektarů našel inspiraci v tom
nejlepším ze světových parků i v nejtajnějších dětských přáních.
Mirakulum – pohádková země zábavy a poznání myslí ve své náplni na děti od nejútlejšího věku do patnácti let. Pro děti i
jejich rodiče jsou připraveny jak aktivní, tak odpočinkové zóny. Kouzelný hrad s katakombami, obří pískoviště nebo
hledání cest z přírodního bludiště se postarají o dokonalé rozptýlení i podnícení dětské fantazie. Pohádkové či kulturní
chvilky bude možné strávit na divadle nebo při koncertě v kamenném amfiteátru. Mirakulum s radostí splní jakékoliv přání a
nabídne pestrý i různorodý živý program. Lanové centrum vzniklo spojením dvou částí nadzemních prolézaček. Jedná se
o v Evropě unikátní lanové centrum s délkou přes 200 metrů! Atrakci doplnily dva velké tobogany, díky nimž mohou děti

prosvištět z výšky bezmála 5 metrů třeba téměř až do podzemí. Kromě herních atrakcí pro děti všech věkových kategorií čeká
na malé i velké také kontaktní zoo s mini oslíky nebo grilování pod širým nebem. Zejména dospělí pak ocení dokonalé
zázemí uvnitř areálu, jež poskytne mobilní a pevná občerstvení s možností posezení, nebudou chybět ani stojany na kola.
K dispozici je také velká trampolína, lesní (ptačí) hřiště, prodloužená naučná stezka s výběhem pro zvířata ze záchranných
stanic a rozšířené zázemí pro návštěvníky. Novinkou jsou také interaktivní vzdělávací programy a prezentace jako vědecké
laboratoře s mikroskopy, recyklační program a šetrný přístup k přírodě, projekt Cesta do pravěku včetně poutavé show.
Mirakulum se sousedním Tankodromem propojuje úzkokolejná trať o délce téměř dvou kilometrů, po které jezdí parní
lokomotiva s restaurovanými vagony. K hlavním lákadlům sezony 2015 bude v Mirakulu, vedle slavnostního otevření
úzkokolejné železnice, které připadne na začátek května, patřit 1. etapa nového lesního hřiště s originálním kolotočem či
prodloužení lanového centra do korun stromů. Velká očekávání ovšem vzbuzuje především vodní oáza. Jde o spojení
fantaskního designu a originálních technologií. Už na konci června nabídne soustavu jezírek, kaskád, potůčků, hrází,
čerpadel a mnoha dalších vodních hrátek. To vše s příjemnou relaxační zónou pro rodiče.

 4. 9. 2015 – LOUČENÍ S LÉTEM - program bude upřesněn na plakátcích
 Termíny konání VENKOVSKÝCH FARMÁŘSKÝCH TRHŮ v roce 2015
23. 5. – ve Strupčicích
30. 5. – v Blatně
6. 6. – na statku Špičák u Kadaně
20. 6. – ve Vrskmani
5. 9. – v Droužkovicích
3. 10. – v Údlicích
24 . 10. – ve Spořicích
5. 12. – předvánoční - místo konání bude upřesněno



DĚTSKÝ KARNEVAL – tentokrát s Inkou Rybářovou. Karneval v Údlicích je opravdu hojně navštěvovaný. Děti
si užijí radost z pohybu a tanečních kreací. Spolu s rodiči se měly možnost vyřádit na karnevalovém reji.



ZÁJEZD DO DIVADLA V MOSTĚ – představení ,,Habaďúra“ – zájezd povedený, na začátku představení
nikdo netušil, jaká legrace každého čeká……podle slov účastnic ,,opravdu jsme se nasmáli, až nám tekly slzy… Bylo
to fakt pěkné“.



Jako novinka do našich kulturních akcí byla zařazena na přání žen - SETKÁNÍ S LEONOU HRNKOVOU setkání se budou konat 4x – 5x do roka. Leona Hrnková je nezávislá poradkyně v oboru rozvoje osobnosti a módy,
ale také astroložka a cestovatelka. Měli jsme již dvě setkání – na prvním setkání jsme hovořili o uchopení
pochvaly, motivaci a podpory, kterou můžeme dát do života našim dětem. Tak jako se ,,prokousáváme“ první
kapitolou knihy, i toto první setkání bylo trochu náročnější na pochopení, ale po chvilce jsme všichni se zaujetím
sledovali povídání p. Hrnkové o mezilidských vztazích, pocitech dětí, mezilidské vztahy podle znamení aj. Druhé
sekání neslo název:"Emotivní rovina ve vztahu k našemu zdraví". Všichni víme, že naše emoce jsou silně

provázány s naší myslí, srdcem a celou naší duší, jež se může mnohokrát ozývat
skrze nějaký zdravotní problém. Myšlenka využití obrazu své nemoci, jako šance,
je prastará. Na našem druhém setkání, jsme se hlouběji podívali do našich
pocitů, jež stojí na počátku problému. Druhé setkání bylo přenádherné. Všichni
máme nějaký zdravotní problém a právě při tomto setkání jsme hovořili o
podstatě našich zdravotních problémů. Naše povídání nebralo konce. Proto jsme
se rozhodli v září na toto téma ještě pokračovat. Určitě si nenechte toto zajímavé
a inspirativní setkání ujít. O akci budeme informovat nejenom plakátkem, ale i
poslanými SMS zprávami. Kontakt a podrobné info naleznete na:
http://www.leonahrnkova.cz/


PERNÍČKOVÁ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA - toto je další novinka,
zařazená do našich kulturních aktivit. Výstava se konala v prostorách
chovatelny a měla obrovský úspěch. Navštívili ji žáci z prvního stupně
základní školy, děti z mateřinky a mnoho našich spoluobčanů. Překvapilo
nás, že přijelo na výstavu i mnoho lidí z Chomutova, z Mostu a Kadaně.
Všichni byli spokojeni a příjemně překvapeni.Na výstavě měly děti možnost
vidět živá kuřátka, seznámit se s tradicemi velikonoc, zkusily si nejenom zdobit perníčky, ale měli možnost i skládat
velikonoční puzzle a mnoho dalších aktivit. Na prodej bylo z čeho vybírat. Zájem o výstavu nás potěšil, a proto jsme
se rozhodli uspořádat i vánoční perníčkovou výstavu. O této připravované akci budeme opět informovat nejenom
plakátkem, ale i poslanými SMS zprávami.



27. – 28 .3 .2015 proběhl SVOZ VŠEHO ODPADU (i nebezpečného). Tato akce je všemi vítaná, neboť je
možnost a příležitost vyčistit si každý kout svých prostor a udělat si pořádek. Zároveň zabraňujeme vytváření
černých skládek. Toho si velmi ceníme, neboť i my chceme v našich obcích žít v čistém a příjemném prostředí.



POMLÁZKOVÁ ZÁBAVA – tradiční, povedená akce. Všichni přítomní se velmi pobavili a zpříjemnili si
velikonoční svátky.



PÁLENÍ ČARODĚJNIC - tentokrát byla změna v organizaci. Sraz byl v 16 hodin u mateřské školy, kde jsme se
přivítali a zapálili malou čarodějníku. Děti s rodiči měli za úkol ozdobit prázdnou pavučinu – pavouky a netopýry.
Poté byli všichni seznámeni s úkoly, které jsme rozmístili po Údlicích. Každý obdržel mapku a šlo se na plnění
úkolů. Do čarodějnické cesty se zapojili členové dobrovolných hasičů v Údlicích a také i základní škola. V okolí
školy si pro všechny přítomné připravili úkoly z oblasti ekologie (viz. článek výše). Okolo 18hodiny se všichni
scházeli na koupališti, kde byl pro děti i dospělé připraven program. Dozvěděli jsme se zde o tradici pálení
čarodějnic, vymýšleli se jména pro čarodějnice, napodoboval se pohyb čarodějnic, skřeky čarodějnic a nechyběl
samozřejmě i tanec. O hudbu se postarala Maruška Haklová, které tímto velmi děkujeme. Na závěr si všichni
přítomní naladili hlásky a dohromady jsme si zazpívali píseň o nejznámější čarodějnici – Saxáně. Nejdříve jsme
museli ladit hlasy víckrát, ale výsledek byl překrásný. Děkujeme všem, kdo se zúčastnil – byli jste skvělí. Po
programu následovalo pálení vatry s velkou čarodějnicí, kterou připravila obec a taneční juchání až do noci.



OSLAVA DNE MATEK – mateřská škola připravila ve sportovní hale program všem maminkám k jejich svátku.
Děti se předvedly v tanečním pohybu při zumbě a současně byl program doplněn i písničkami, říkadly a tancem. Na
závěr všechny maminky obdržely dárek v podobě perníkové kytičky, vlastnoručně vyrobených korun a přáníčka.

PROSBA SPOLUOBČANŮM, FIRMÁM, ŽIVNOSTNÍKŮM…… budeme velmi rádi, když pošlete příspěvek do
našeho Zpravodaje. Vždyť zpravodaj tvoříme pro sebe a jestli máte jakýkoliv nápad, připomínku, námět a
informaci, pošlete ji na adresu msudlice@centrum.cz. Děkujeme, rádi vše uveřejníme.
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