Číslo 1/2016

Příjemné prožití
a
pohodovou
atmosféru
svátků vánočních,
šťastné vykročení
do Nového roku
Vám přeje
Obec Údlice
Přijďte si společně zazpívat a podpořit
celorepublikovou akci
V letošním roce si zazpíváme koledy:

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
8.00-16.00
Úterý
8.00-14.30
Středa
8.00-16.00
Čtvrtek
8.00-14.30
Pátek
8.00-13.00
Poslední občan bude vyřízen 20min před
ukončením pracovní doby.

 Nesem vám noviny
 Narodil se Kristus Pán
 Půjdem spolu do Betléma
 Veselé vánoční hody
 Pásli ovce Valaši
 Vánoce, Vánoce přicházejí.
KAM:

ÚDLICE – náměstí u vánočního stromku

ČAS:

Sejdeme se v 17.45 hodin

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

 HŘBITOV - Obec zakoupila nový program k evidenci hrobů, protože zákon ukládá provozovateli pohřebiště vést
řádnou evidence hrobových míst (HM) a s tím spojenou evidenci o zemřelých. V letošním roce došlo k přečíslování
a k přeměření všech HM na hřbitově Údlice. Tato čísla hrobů ( k nahlédnutí na www.ceskehrbitovy.cz) budou
shodná s čísly uvedenými v nájemních smlouvách. Zároveň byl změněn ceník za nájem HM ( 20,-Kč/m2/rok) a za
služby s nájmem spojených ( 5,-Kč/m2/rok), celkem tedy 25,-Kč/m2/rok , platný od 1.9.2016. Žádáme proto
nájemce ( vlastníky) hrobových míst, aby se neprodleně dostavili na obecní úřad k sepsání nové nájemní smlouvy a
úhradě nájemného.
 Poplatky v roce 2017 budou beze změny. Tzn. ODPAD 500,-Kč/ osoba/ rok, PES 100,-Kč. Splatnost těchto
poplatků je v roce 2017 do 31. 3.!!
 V říjnu proběhly volby do Zastupitelstev kraje – v naší obci byla volební účast 33,40%. Počet voličů celkem 970,
vydaných obálek 324, počet platných hlasů 321. Vítězem se v naší obci stalo ANO 2011 (74 platných hlasů), dále
KSČM (65 platných hlasů) a ODS (33 platných hlasů). Více na www.czso.cz - volby
 Dětské hřiště Rafanda – v současné době probíhá investiční akce, která bude z části dotována Ministerstvem pro
místní rozvoj ve výši 400tis.Kč a z vlastních zdrojů cca 200tis.Kč. Můžete se těšit na nové herní prvky, zahradní
domek na nářadí, stůl na stolní tenis, nohejbalové hřiště, venkovní posilovací stroje a další. Celé hřiště bude
oploceno. Hlavním cílem projektu je vybudovat hřiště pro všechny věkové kategorie a nabídnout tak co nejširšímu
okruhu občanů možnost, jak vhodně trávit svůj volný čas. Termín ukončení této akce je 31.12.2016.
Z této investiční akce je dovybaveno také stávající dětské hřiště u základní školy o bezpečnostní prvky – dopadové
pryžové plochy a živý plot.
 Obec nechala opravit hřbitovní zeď. Celková částka této investice činí 865.442,-Kč. Tato investiční akce je také
z části dotována Ministerstvem zemědělství ve výši 70% z uznatelných nákladů.
 Restaurování sochy sv. Barbory v Údlicích - obec opět na tuto akci získala dotaci z Ministerstva kultury ve výši
50tis.Kč
 Změny v MHD (viz další strana), které nastanou od 11. prosince 2016, se týkají vlastních cen jízdenek (nižší ceny,
delší časová platnost). Další důležitá změna se také týká zavedení bezplatné přepravy pro seniory 70+ a dárce krve
(Zlatá Jánského plaketa a vyšší ocenění) i pro občany naší obce.
Výběr z usnesení z jednání Zastupitelstva obce Údlice (ZO):

1. ZO odsouhlasilo vstup obce do Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko. V tomto svazku je zapojeno 20 obcí.
Svazek je založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče
o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.

2. V rámci projednávání návrhu zadání Územního plánu Údlice byly v zákonné lhůtě doručeny a projednány
připomínky žadatelů. Připomínky se týkaly např. změn dosavadních ploch na plochy k výstavbě bydlení, změny na
plochy k podnikání aj. Celé usnesení je k nahlédnutí na stránkách obce.

3. ZO schválilo Řád veřejného pohřebiště a CENÍK za nájem hrobových míst a za služby s nájmem spojených (viz
zpráva výše o hřbitově)

4. ZO schválilo OZV č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu v bodě „Osvobození“. Tzn. nově jsou osvobozeni od poplatku
občané s trvalým pobytem na adrese Obecního úřadu Údlice (ohlašovně)

ZDROJ - Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.

Žáci osmé a deváté třídy si vybírají svou budoucí školu
Protože dobrý výběr školy je často důležitý pro celý následující život, snažíme se žákům zprostředkovat co nejvíce
informací o jednotlivých školách. Základní přehled žáci získají ve škole při vyučovacím předmětu volba povolání, a to jak
z výkladu, tak z webových stránek jednotlivých škol. Je známo, že nejpřínosnější je vlastní zkušenost, a proto se snažíme
žákům zprostředkovat návštěvy jednotlivých škol. Za poslední měsíc žáci devátých a někdy i osmých tříd navštívili hned
několik středních škol.
Na střední škole ESOZ (Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola
Chomutov) si žáci vyzkoušeli znalosti ze sportu v rámci sportovního managementu, test z finanční gramotnosti nebo
vyplňování účetních dokumentů. Na Průhoně zase absolvovali zajímavé chemické a fyzikální pokusy, ukázky Kin-balu,
bojových umění a práce hasičů.
Na Vyšší odborné škole obalové techniky a Střední škole ve Štětí se v rámci připravených dílen žáci seznámili s postupem
vzniku návrhů a výroby obalů, vyzkoušeli si práci grafiků nebo jednoduchého modelování.

V AGT (Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov) žáci navštívili různá pracoviště školy. Chlapci si
při práci na CNC strojích vysoustružili šachovou figurku nebo se v autodílně naučili vyměňovat pneumatiku, žárovku nebo
provést diagnostiku. Děvčata si vyzkoušela aranžování květin a sázení jahodníku nebo si prohlédla přírodovědnou stezku.

Protože není možné navštívit všechny školy, navštívili osmáci a deváťáci výstavu Vzdělávání 2017. Tam se prezentovaly
střední školy nejen z okresu Chomutov, ale i z dalších regionů. Nabídka oborů byla široká, mohli jsme vybírat z elektrikářů,
strojníků, prodavaček, kadeřnic a mnoha dalších. K vidění byly i ukázky práce záchranářů, hasičů, ochutnávky pekařů,
cukrářů.
Neméně zajímavé byla prezentace SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas
kterou přijel jeden z pedagogů školy.
Informací mají tedy žáci dostatek, nyní už je na nich, kterou školu si vyberou.

v Litvínově, se

Předávání certifikátů Cambridge English
21. září v reprezentačních prostorách zámku Červený Hrádek proběhlo předávání certifikátů žákům, kteří úspěšně složili
zkoušky kurzu Cambridge English. Na zkoušky se připravovali od října do května minulého školního roku. Ke zkouškám
přišlo šestnáct žáků, což je výrazný nárůst oproti minulému roku, a všichni zkoušku úspěšně složili. Všem gratulujeme.

Žáci si mohou nechat zabalit učebnice ve škole
Od letošního roku si mohou žáci nechat zabalit učebnice přímo ve škole. Po zabalení bezmála pětiset knih do školní čítárny,
které jsme získali v rámci projektu spolu s balícím strojem, nebyl již tento stroj tak často využíván. Hledali jsme proto pro
něj nějaké další smysluplné využití.
Rozhodli jsme se nabídnout žákům a rodičům netradiční službu – možnost obalit učebnice ve škole. V červnu jsme
informovali rodiče na třídních schůzkách o připravované možnosti, aby si v průběhu prázdnin zbytečně nenakupovali obaly.
V září obdržel každý žák informační lísteček s organizací a cenou, která se rovnala pouze ceně obalu.
Odezva byla nečekaně velká. Téměř polovina žáků si nechala jednu nebo více učebnic zabalit. Paní učitelky celý nápad
posunuly ještě o kousek dál. Protože speciální obaly pro tento stroj jsou mnohem pevnější a trvanlivější, dá se očekávat, že
některé budou použitelné i příští školní rok. Proto žáci, kteří odevzdají na konci roku učebnici ještě použitelně zabalenou,
tak pokud to bude možné, dostanou opět učebnici v obalu.

Výstava Mysliveckého sdružení Údlice na základní škole
Ve vestibulu školy byla nainstalována výstavka, která se
věnuje myslivosti. Jedna část je věnována ukázkám lesních
zvířat, která se v našich lesích vyskytují, a druhá část žáky
informuje o tom, co to myslivost je a jak souvisí s ochranou
přírody a kulturními tradicemi. Žáky také zaujala krásným
ozdobným písmem vyvedená „Prosba lesa“, jak se v lese
chovat. Celou akci vymyslel a zorganizoval pan Matys
z Mysliveckého sdružení Údlice.

LEDEN 2016

- Leona Hrnková ,,Biorytmy našeho života“

ÚNOR 2016

- Veselý dětský karneval

BŘEZEN 2016

- Leona Hrnková ,,Vědomé stárnutí“
- Velikonoční perníčková výstava v chovatelně
- Velikonoční zábava

DUBEN 2016

-

Oslava jubilantů s programem
Fešák Píno – zábavný pořad pro děti
Pálení čarodějnic aneb ,,Čarování pro zasmání“

KVĚTEN 2016

-

Slavnostní mše svatá v kostele Povýšení sv. Kříže
zájezd do Dětenic + prohlídka zámku
Den matek s programem ve sportovní hale
Leona Hrnková - ,,Energetický systém našeho těla nejen skrze astrologii“

ČERVEN 2016

-

Noc kostelů
Ochutnávka potravin zaměřená na zdravé stravování u ZŠ
Oslava MDD
Vítání léta na koupališti

ČERVENEC 2016

- prázdninový výlet – zábavný park Plohn

SRPEN 2016

- Loučení s létem

ZÁŘÍ 2016

- zájezd do divadla na představení ,,Tři holky jako květ“

ŘÍJEN 2016

- Leona Hrnková – ,,Astrologie jako královská věda“
- Podzimní karneval s Inkou Rybářovou + lampionový průvod na koupaliště
- Farmářské trhy

LISTOPAD 2016

- Leona Hrnková – ,,Astrologie a její užití v praxi“
- Oslava jubilantů se zábavným programem + perníčkování 
- Vánoční perníčková výstava
Děkujeme, že se účastníte našich akcí

(zájemci mohou donést před začátkem programu vlastní donesené adventní věnce na připravený stůl u oltáře, kde
je kněz požehná a je možné odnést si tak domů Boží požehnání nejen pro nastávající adventní čas - věnce je
možné dle dohody po skončení programu v uzamčeném kostele dočasně ponechat a vyzvednout si je zde po
skončení navazujícího programu na náměstí)

 14.12.2016 - ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
 STEZKA ODVAHY - připravují DOBROVOLNÍ HASIČI - info na plakátech, net a SMS z obce

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.
____________________________________________________________________________________________________
Údlicko - Přečapelský zpravodaj
Nezávislý zpravodaj obce Údlice a Přečaply. Není periodickým tiskem územního samosprávného celku. Vychází nepravidelně jako
občasník. Evidenční číslo MK ČR E 19934 Zpravodaj je distribuován zdarma na území obce Údlice a Přečaply, Ústecký kraj. Náklad
420 ks výtisků Vydavatel: Obecní úřad Údlice, IČ: 00262153, adresa: Náměstí 12, Údlice 431 41, www.obec-udlice.cz Redakční rada:
Blanka Prošková a Vladislava Lešová
Nepřišel Vám zpravodaj do schránky? Napište nám na ou.udlice@volny.cz nebo zavolejte na tel.474667271.

