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ÚDLICE – náměstí u vánočního stromku
Sejdeme se v 17.45 hodin
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

 Žádáme občany, aby neparkovali svá auta na chodnících, zeleni a v křižovatce - DODRŽUJTE SILNIČNÍ
PRAVIDLA I V OBCI
 Upozorňujeme na nezákonné vypalování trávy - vypalování trávy je zakázáno hned několika zákony, především
zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a dále zákonem o ochraně ovzduší. Plošné
vypalování porostů je zakázáno celoročně. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, občanům pokuta až ve výši 25 tisíc korun a firmám může být
udělena sankce až do výše 500 tisíc korun
 Výsledky soutěže o „Nejkrásnější rozkvetlé okno…“

1.místo – p.Musková Jana
2.místo – p. Kořínková Petra
3.místo – p. Hilšerová Venuše
Výhercům blahopřejeme a děkujeme za spolupráci

 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 
 Obec zakoupila v rámci projektu „ Svážíme bioodpad z obce Údlice“ nákladní automobil IVECO včetně
kontejnerového nosiče, 12 kusů velkoobjemových kontejnerů, štěpkovač a 90 kusů domovních kompostérů . Cílem
projektu je realizace systému separace bioodpadu. 90% způsobilých výdajů bude hrazeno z dotací.


Obec pronajala část nebytových prostor v budově chovatelny (přízemí) za účelem zřízení RYCHLÉHO
OBČERSTVENÍ

Výběr z usnesení z jednání Zastupitelstva obce Údlice ( ZO):
1. ZO odsouhlasilo pořízení nového Územního plánu obce Údlice
2. ZO odsouhlasilo příspěvek ve výši 10.000,-Kč pro Dětský domov Chomutov na reklamu na autě – sociální
automobil

Reklama na sociálním automobilu

http://www.hasiciudlice.websnadno.cz/
Rádi bychom Vás seznámili s naší činností:
Strupčice - požární útok 9. 5. 2015
Družstvo starších bylo postaveno převážně z dětí, které se s touto disciplínou setkaly poprvé. I když na trénink měly velmi
málo času, na závodech měly úspěch. Obsadily krásné 3.místo a přivezly si pohár.
Kytičky - český den boje proti rakovině 13. 5. 2015
Jako každý rok i letos jsme se zúčastnili celorepublikové akce, což je prodej kytiček. Výtěžek jde na výzkum a léčbu
onkologicky nemocných. Povedlo se nám získat 4000 Kč, které pomůžou těmto lidem. Všem, kteří přispěli, děkujeme.

Závěrečné kolo hry PLAMEN 16. 5. 2015
Soutěž se konala v Jirkově a byla závěrem celoroční činnosti mládeže a dorostu.
Jednalo se o pět disciplín, během nichž jsme prokázali, co jsme se za rok naučili.
Naše družstvo starších - skončilo celkově na 4.místě . Z dorostenců Broňa a Ota
získali 3.místo a Maruška 1.místo,čímž se dostala na krajské kolo hry
PLAMEN,
které se konalo v Telcích 13.6.2015, kde obsadila nádherné 2.místo.
Velká gratulace.

Čištění koupaliště Údlice 24. 5. 2015
Jako každý rok, tak i letos, jsme spolu s místními dobrovolníky
čistili koupaliště. I přesto, že byla zima, vzali jsme do ruky košťata
a vymetali bahno, které se přes zimu nahromadilo. Následně se
vystříkalo dno a špinavá voda se vyčerpala. Sice jsme se zapotili,
ale večer bylo hotovo. Příště určitě pomůžeme zase !!!!

Dětský den 30. 5. 2015
Dětský den se konal u Základní školy Údlice ve spolupráci obce a
mateřské školy, která nás požádala o zajištění atrakcí. Vyrobili jsme
hrad
s plamínky, které bylo potřeba s pomocí stříkačky uhasit. Tato atrakce
měla velký úspěch a my jsme nestačili dolévat vodu 

Po skončení dětského dne jsme jeli do Chomutova, kde jsme se připojili
ke SPANILÉ JÍZDĚ, která byla pořádána na počest 150. výročí založení
SDH Blatno. Jeli jsme přes město až do Blatna, kde se konala samotná
slavnost.

STIMAX CUP Źatec

6.6.2015

Tyto závody pořádá Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Ústí nad Labem. Celkem je zde pět kol, kde se sčítají nejlepší časy a
závodníci umístěni na prvních místech jedou na republiku. Jedná se o
běh na 60 a 100 metrů s překážkami. Účast závodníků v jednotlivých
kolech je kolem 200 dětí. Třetí kolo se konalo v Ústí 21. 6. 2015
a naše nejlepší výsledky po třech kolech? 6. místo, ale v samotném
kole v Ústí 3.místo 

Strupčice - spanilá jízda

13.6.2015

Na počest 115. výročí založení SDH Strupčice jsme se zúčastnili spanilé jízdy, která se jela přes Strupčice a přilehlé
vesničky. Po jízdě následovala slavnost a předání praporu.

Březenecká Chomutov

25.6.201

Na žádost jedné z našich členek jsme přijeli na ZŠ Březenecká, kde se konalo rozloučení s devátou třídou. Předvedli jsme
požární útok a SDH Březno zajistilo pro děti pěnu, v které si děti užily mnoho radosti.
Libědice - soutěž o putovní ZLATOU PŘILBU

27.6.2015

Počasí nám nepřálo, ale i tak jsme si tyto závody užili. Měli jsme dvě
družstva – starší a dospělí. Při plnění jednotlivých disciplín byla velká
legrace - např, proběhnutí bazénků bosýma nohama, běh na lyžích,
přenášení škopku s vodou nad hlavou atd. Byly jsme mokří, ale to nám
nevadilo. Starší družstvo bylo na 4.místě a dospělí si odvezli pohár za
3.místo.

Dolní Poustevna - sraz matýskářů 10.- 12.7.2015
Letos se konal 12. sraz matýskářů v Dolní Poustevně, což je sjezd
trambusů z celé republiky. Jelikož náš ,,trambusek“ byl v opravně,
jeli jsme na sraz vlakem.
Letos se zúčastnilo přes 30 těchto vozů. Užili jsme si soutěží, spanilé
jízdy, která je dlouhá 30km, poznali mnoho prima lidí. Příští rok jedeme
všichni spolu - i s naší cisternou .

Loučení s létem - koupaliště Údlice

4.9.2015

Na zdejším koupališti se konalo Rozloučení s létem, které připravila obec Údlice, mateřská škola a hasiči Údlice. Přítomné
děti si zazpívaly, zatančily si, zadováděly na skluzavce a nakonec si samozřejmě zkusily uhasit náš ,,hořící hrad“.

STIMAX CUP Chomutov 4.kolo

6.9.2015

Tento závod nám začal už den předtím, protože jsme byly jako okres
Chomutov pořadatelé tohoto kola a bylo zapotřebí postavit překážky,
upravit dráhy atd. Následující den byly závody,kde naše nejlepší umístění
bylo na 8.místě. Poslední závěrečné kolo se konalo v Krupce u Teplic
26. 9.2015. A naše umístění? Maruška v Krupce 3.místo a celkově za pět
Kol 6.místo. Další naši závodníci 9.-27.místo. Velká gratulace všem a
jdeme zase trénovat…….

Zahájení hry PLAMEN - Bezručovo údolí 3.mlýn Chomutov 19.9.2015
Po prázdninách začala opět celoroční činnost mladých hasičů a
začala branným závodem. Trať vedla lesem do kopců na 3.mlýně.
Dorostenci běželi jednotlivě po trase, kde na stanovištích plnili různé
úkoly (střelba, šplh, azimut atd.).
I přesto, že byla trasa označena, někteří zabloudili , včetně našeho
Domči. Když se ,, našel“, doběhl závod velmi úspěšně. I tak si odnesl medaili , protože měl
nejméně trestných bodů. Umístil se na krásném 2.místě . Zároveń se
závodilo i o Pohár starosty, kde si Dominik odnesl pohár v celkovém
umístění 3.místo. Měli jsme z jeho umístění velkou radost.
Blahopřejeme.

Projekt 72 hod. 8. 10. 2015
Jedná se o celorepublikovou akci a je zaměřena na pomoc lidem a přírodě. To znamená, že během 72hodin máme možnost s
dobrovolníky uklidit okolí naší vesnice, vyčistit potok, zasadit stromy atd.. Protože už delší dobu spolupracujeme s
mateřskou školou Údlice, rozhodli jsme se na jejich zahradě zasadit společně strom, o který se budeme spolu s dětmi starat.
Zasadili jsme tedy společně smrček, který si budou moci děti z naší mateřinky na vánoce ozdobit. Těšíme se na další
spolupráci a na další společné akce.



Sbor dobrovolných hasičů Údlice 

Šachový oddíl TJ Sokol Údlice
Členská základna
V šachovém oddíle TJ Sokol Údlice je k 16. 11. 2015 registrováno 37 hráčů.
Soutěže družstev
V dlouhodobých soutěžích družstev dospělých hraje v sezóně 2015/2016 5 družstev: A a B družstva v krajském
přeboru I. třídy, C a D družstva v krajském přeboru II. třídy a E družstvo v krajském přeboru III. třídy.
Za zmínku stojí úspěch B družstva, které v minulé sezóně vyhrálo s plným počtem bodů krajský přebor II. třídy a
postoupilo o soutěž výše.
Další turnaje
Hráči oddílu se zúčastňují i dalších šachových turnajů po celém Ústeckém kraji i mimo něj. V listopadu 2015 se
v polofinále Mistrovství České republiky juniorů představí Jan Šlampa a Matyáš Kalužný. V září hrál Lukáš
Janoušek na Mistrovství České republiky mládeže v rapid šachu, kde obsadil s 3 body 41. místo.
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 2014/2015 obsadili v kategorii dorostenců Jan Šlampa
1. místo, Matyáš Kalužný 3. místo a David Weber 8. místo. Ve starších žácích byl 8. Lukáš Janoušek. Mezi
mladšími žáky skončil Šimon Peroutka na 4. místě. 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 4 trenéři. 2 hráči mají individuální tréninkový plán a individuální tréninkové jednotky s trenérem
minimálně 2x měsíčně.
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 2015 jsme navíc
pořádali dvoudenní krajský přebor mládeže, kde se bojovalo o postupy na Mistrovství Čech mládeže. Tento turnaj
budeme pořádat i v roce 2016.
Jiří Kalužný, trenér mládeže

Kuželky 1983 – 2015
Jak jste již byli informováni – podařilo se obnovit sportovní odvětví kuželkářského sportu a znovu zprovoznit
kuželnu. Rádi bychom vás informovali o činnosti našich oddílů. Podařilo se nám inovovat a renovovat prostory a
z kuželny se stalo hezké a moderní sportoviště. V dnešní době má náš oddíl tři družstva a 35 zaregistrovaných

členů a celkově velmi dobré sportovní výsledky. Proto pro informovanost našich obyvatel vznikl tento článek.
Jsme pravidelnými účastníky okresních i krajských přeborů a naši členové již reprezentují a prezentují jméno naší
obce nejen v republice, ale i v cizině. Pět našich členů hraje na hostování v různých soutěžích a městech
v Německu, jedna členka hraje ligu v Praze a jeden náš hráč je dokonce pravidelným účastníkem Mistrovství
světa a jako reprezentant České republiky, tak seznamuje se jménem a polohou naší obce i v zemích, kde se
zrovna mistrovství koná. I když nejsme masový sport (jako třeba kopaná), je z tohoto článku patrné, že pro
propagaci a zviditelnění naší obce a TJ Sokola Údlice si vedeme dost dobře. V některém z příštích zpravodajů
navážeme na tento článek zveřejněním obrazové dokumentace, jak naší členské základny, tak i prostor kuželny,
které mnozí z vás ani neznají. Také chceme upozornit veřejnost, že mimo sezonu si lze pronajmout dráhy a za
přítomnosti našeho člena si v tomto zařízení zasportovat.
Sportu zdar předseda Milan Fazekaš

Prázdninové opravy ve škole
V průběhu prázdnin panoval uvnitř základní školy čilý ruch. Měnily se odpady i rozvody vody a do všech tříd se
zároveň rozváděla teplá voda. Tyto práce vyžadovaly velké množství bourání. Protože bylo potřeba po zazdění
otvorů místnosti vymalovat, spojila se tato akce s opravou tříd. Ta představovala oškrábání starých maleb,
odstranění starých lesklých soklů, zpevnění všech rohů perlinkou, štukování, nátěry radiátorů, výmalbu a spousty
dalších drobných úkonů. Celkem se takto opravilo třináct místností. Do čtrnácti místností byla namontována nová
umyvadla, která byla i nově obložena. Celou opravu financoval zřizovatel školy, tedy obec Údlice. Část opravy
týkající se vody, odpadů a obkladů umyvadel prováděl pan Kučera a opravu tříd pan Skalický. Vše se stihlo
v plánovaném termínu, a tak prvního září prvňáčci i ostatní žáci přišli do školy, která vypadala jako nová. Po
nedávné rekonstrukci vnějšku budovy to je další velký krok k vylepšení stavu budovy základní školy.
Na průběh i na výsledek celé opravy se můžete podívat na stránkách školy: www.zsudlice.cz
Angličtina
Začátkem září vyvrcholil program Cambridge English předáním certifikátů v Rytířském sále Červeného Hrádku
v Jirkově. Certifikát převzali tři žáci ze čtyř, kteří v minulém školním roce navštěvovali kurzy anglického jazyka
pod vedením paní učitelky Johánkové. Jedinečné a také podstatné je to, že závěrečné testy se odesílají na
Cambridge univerzitu, kde je spolu s testy z ostatních zemí nezávisle zhodnotí. Výsledek je potom objektivním
zhodnocením vědomostí žáků. Proto je velmi potěšující, že z patnácti možných bodů získali: Jakub Zeman třináct
bodů, Zuzana Pátková čtrnáct a Daniel Novotný dokonce plných patnáct bodů.
Pro letošní školní rok se na Cambridge English přihlásilo již dvacet jedna žáků.
Fotografie ze slavnostního předávání naleznete na:
http://zsudlice.rajce.idnes.cz/Predavani_certifikatu_z_Cambridge_4_9_2015/

V těchto řádcích bude povídání nejen o práci, ale také kulturních akcích Mysliveckého sdružení Údlice.
Myslivost v obci má dlouholetou tradici, kdy se myslivci podílejí na různých akcích ve spolupráci s Obecním
úřadem, základní školou, Tělovýchovnou jednotou Sokol Údlice, svazem chovatelů, dále pak to jsou soukromě
hospodařící zemědělci. V každém tomto subjektu byla naše pomoc vždy ceněna a myslivecké sdružení je rádo za
každou takovou pomoc. Na dobré úrovni je též spolupráce s Obecním úřadem Nezabylice, kde každým rokem
pořádáme taneční zábavu ,,Poslední leč“. Co se týče kulturních akcí našeho sdružení - známý je již tradiční
myslivecký ples s bohatou tombolou zvěřiny, pořádaný ve zdejší sportovní hale. Tento, již tradiční kulturní svátek
myslivců, proběhne 16.1.2016 a vy jste srdečně zváni.
Dále je to spolupráce se zdejší základní školou při pořádání Dne dětí, kdy v areálu školy jsme nápomocni
v různých soutěžích - jako je střelba ze vzduchovky, předvádění a povídání o myslivecké činnosti v přírodě. Toto
povídání o přírodě a myslivosti provádíme také v mateřské škole, kde děti s napětím poslouchají a sledují při
názorných ukázkách předvádění trofejí a hlasů té dané zvěře..
Dále Vás budu informovat o dvou velkých akcích, které se konaly v tomto roce, pod záštitou Okresního
mysliveckého svazu Chomutov, na kterých mělo také velký podíl úspěchu Myslivecké sdružení Údlice. Tou první
velkou akcí v tomto roce byla dne 16.5.2015 výstava Myslivecký den na Červeném Hrádku, kde současně
probíhala výstava trofejí z okresu Chomutov a Oblastní výstava loveckých plemen psů.
Velmi zdařilá byla soutěž ve vaření zvěřinového guláše. Tuto soutěž vyhrálo naše sdružení zastoupené mistrem
kuchařem z odborného učiliště v Údlicích panem Víťou Dvořákem. Tímto mu ještě jednou děkujeme za propagaci
našeho sdružení a jeho umění ve vaření – je to pan mistr!!!!!!!!
Druhou velkou akcí, která se konala ve dnech 12. - 13. 9. 2015 v naší honitbě. Byl to už 3.ročník
Mezinárodní pohár ,,Nord Bohemia“ - podzimních zkoušek loveckých psů, který byl pod záštitou Okresního
mysliveckého svazu Chomutov. Naše sdružení mělo za úkol organizaci na výběru části honitby. Tou byla část
Údlické zatopené pískovny a přilehlé pozemky. Dále pak zajištění občerstvení a jídla po celý den na této akci.
Toto vše bylo s díky oceněno na zasedání Rady Okresního mysliveckého svazu Chomutov, která nás opět na příští
rok pověří touto spoluprací.
Myslivecké sdružení Údlice

pan Milan Matys a pan Viktor Dvořák

HOLUBÁŘ, KTERÝ ZATÍM NEPATŘÍ K
LEGENDÁM ČESKÉHO HOLUBÁŘSTVÍ,
ALE PŘINEJMENŠÍM K JEHO NADĚJÍM.
( převzato z časopisu Chovatel ročník 53, číslo 10)

Bydlí mezi námi, věnuje se chovu holubů od svých devíti let. Přáním bylo chovat holuby černé sedlaté, kteří jsou
nejkontrastnější ze všech rázů. Je řeč o Pavlovi Barnovi, který se dnes věnuje chovu holubů všech rázů sedlatých.
Dostal se mi do rukou měsíčník Českého svazu chovatelů, ročník 53, číslo 10, pod názvem CHOVATEL. Je zde
s Pavlem Barnou uveřejněný článek, který mne velmi zaujal a já z něj pro vás vybírám pár informací o našem
chovateli.
Pavel Barna stojí od roku 2008 v čele Klubu chovatelů rakovnických kotrláků. Jeho zvolení přineslo klubu
potřebný elán a energii. Pořádá pravidelná setkání. Chovatelé společně hovoří se zájmem o šlechtění plemene a
jeho dalším vývoji. Kolem kotrláka se semkla úzce kooperující parta kamarádů, která klade důraz nejen na
exteriérové prošlechtění plemene, ale chce nu zachovat i letové dovednosti. Dnes má Pavel Barna kolem 40
chovných párů. Dělá černé, šedohnědé, žluté, červené, modré a stříbrné, ale hlavní prioritou zůstávají černí, kteří
jsou však náročnější než třeba červení. Nejlepších výsledků u černého rázu docílil přes různá křížení.Své holuby
krmí belgickou směsí pro krátkozobá plemena, která obsahuje řadu malých zrnin, zejména bílý a červený čirok,
drobnou kukuřici a hrách. Do této směsi přidává pšenici a něco ječmene.
V současné době staví rodinný dům a jak je to u holubářů obvyklé, v zahradě musel stát nejdříve nový holubník.Je
13metrů dlouhý a 2,5 metru hluboký. Je v něm chovatelská místnost a pak 5 oddělení po 1,5 metru, oddělených
šoupacími stěnami. V každém oddělení je umístěno 9 budníků. Závěrem bych ráda poukázala na krásná ocenění,
které Pavel Barna získal.




r. 2009 – MISTR EVROPY
r. 2010, 2011, 2013, 2014 – MISTR KLUBU
R. 2014 – MISTR ČR
Pavlovi Barnovi blahopřejeme k úspěchům a věřím, že v příštím čísle
našeho Zpravodaje si budeme moci přečíst další zajímavosti z jeho velmi
úspěšného chovu
Blanka Prošková

Pan Pavel Barna

Vážení spoluobčané a
čtenáři našeho zpravodaje,
dovolte mi, abych Vás i Vaše blízké pozvala
na

slavnostní vánoční mši svatou,
která bude sloužena
v kostele Povýšení sv. Kříže v Údlicích

dne 25.12.2015 od 10 h
Po mši svaté bude již tradičně následovat
krátké společné zpívání vánočních koled u
starobylého vyřezávaného kostelního betléma.
Přeji všem pokojné adventní dny,
radostné a požehnané Vánoce
a vše dobré nejen v nadcházejícím roce
Květa Novotná
farnice z Údlic

 4.12.2015 ,,Mikulášská“ ve sportovní hale – od 15.30hodin – pro děti je připraveno pohádkové
představení a samozřejmě přijde mezi nás MIKULÁŠ ( krásné převleky). Rodiče prosíme, aby u
vchodu odevzdali pro své děti podepsané balíčky, které Mikuláš dětem rozdá  V 17,15hodin
přejdeme na náměstí, kde je připraveno malé občerstvení, krátký program a v závěru si
prohlédneme krásný ohňostroj. Přijďte, popijeme svařáček a společně rozsvítíme náš vánoční
stromeček 
 9.12.2015 – „Česko zpívá koledy“ - 18.00 sraz na náměstí u vánočního stromečku ( pozvánka viz
přední strana)
 16.1.2016 - tradiční Myslivecký ples ve sportovní hale
 Dětský karneval - únor 2016 ( podrobné info na plakátcích )



PERNÍČKOVÁ VÁNOČNÍ VÝSTAVA – téma výstavy byl KAPŘÍK… tuto novinku bychom rádi také zařadili
mezi naše akce. Výstava byla velmi povedená. Každý, kdo přišel, měl možnost obdivovat umění p.perníkářky a
zároveň si děti, ale i spoustu rodičů, zkusili vlastnoručně ozdobit své perníčky – kapříka, stromek, anděla, hvězdu.
Na výstavě se linula vánoční hudba a také se vyprávělo o vánočních tradicích.



KURZ KORÁLKOVÁNÍ – proběhl 2x a opět musím poděkovat aktérce p.Janě Pavlíkové za uskutečnění těchto
akcí. Zájem byl velký. A výsledek? Opravdu stál za to!!!! Vyráběla se vánoční hvězda a andělíček. Máme
v Údlicích opravdu šikovná děvčata. Díky za uskutečnění takových krásných ,,dílniček“.



SETKÁNÍ S JUBILANTY – OSLAVA JUBILANTŮ – v úvodu velmi pěkné vystoupení Pepy Novotného a
Adama Karla, kteří vystoupili jako dva úspěšní ,,virtuosové“. Obdivovali jsme jejich hudební nadání. Poté
přenádherně zazpívala asistentka ze základní školy, kterou budeme mít možnost slyšet na ROZSVĚCENÍ
STROMEČKU. Je to opravdu velký talent. Program ,, Filmové písničky“ nebyl šťastně vybrán – za to se moc
omlouváme, ale ,,konec dobrý – všechno dobré“ ! Nakonec se dali naši oslavenci do tance a zpěvu a ani se nám
nechtělo rozejít…. Příští setkání bude s italským tenoristou….máte se na co těšit   …a samozřejmě spoustu
tance



Do našich kulturních akcí jsme zařadili pravidelná SETKÁNÍ S LEONOU HRNKOVOU - 4x do roka. Leona
Hrnková je nezávislá poradkyně v oboru rozvoje osobnosti a módy, ale také astroložka a cestovatelka. Setkání
"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. Setkání bylo velmi
přínosné. Všichni máme nějaký zdravotní problém a právě při tomto setkání jsme hovořili o podstatě našich
zdravotních problémů, 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/



LOUČENÍ S LÉTEM

- tentokrát se o zábavu postaral Šimon Pečenka a připravil pro děti opravdu
zábavný program. Děti měly možnost vyzkoušet si své taneční kreace přímo před zraky svých rodičů –
bylo to prima odpoledne. Večer pokračovali ve zpěvu a tanečních kreacích dospělci. S létem jsme se
v Údlicích rozloučili opravdu báječně.



OTEVÍRÁNÍ KOUPALIŠTĚ + VÍTÁNÍ LÉTA - již tradiční akce. Velmi děkuji Marušce Haklové za hudební
doprovod na této akci.



PRÁZDNINOVÝ VÝLET do zábavného parku MIRÁKULUM - 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 – tento výlet všechny příjemně překvapil a
všichni si celý den dokonale prožili.



OSLAVA MDD – u základní školy. Spousta soutěží, policie, hasiči, myslivci – měli jsme možnost shlédnout
technickou ukázku hasičů při dopravní nehodě a zahrát si v indiánských příbězích v prostorách školy. Zkusili jsme
si ozdobit perníkovou indiánskou čelenku. Počasí přálo a odnesli jsme si příjemné zážitky.

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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