Číslo 1/2017
PROSBA O POMOC
Na den 15. ZÁŘÍ 2017 připravujeme
ÚDLICKOU POUŤ. Kontaktujeme nyní
řemeslníky a zajímavé lidičky, kteří by
byli ochotni v tento den ochotni přijet do
Údlic a ukázat nám, co zajímavého umí,
jejich zálibu či podělit se o svého koníčka.
Protože tato pouť bude probíhat po celý
den, rádi bychom měli větší počet
stánkařů. Obracíme se na Vás s prosbou o
pomoc. Máte -li někoho, o kom víte, že je
zručný a byl by ochotný přijet v tento den
mezi nás a nabídnout nám své výrobky
k prodeji, prosíme o zavolání. Kontaktujte
nás i v případě, že by jste nám mohli
zajistit koňské spřežení, či další aktivity.
Zájemce prosíme o zavolání na tel.číslo
obce 474667271
Děkuji za spolupráci
Blanka Prošková

Kontakt:
Adresa obce:
Obecní úřad Údlice
Náměstí 12
43141 Údlice
Telefon: 474 667 271, 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

Poslední občan bude vyřízen 20
min. před ukončením pracovní
doby !



Pro ty, kteří jezdí autobusem…….na obecním úřadě je možné vyzvednout si PŘEHLED NOVÝCH SPOJŮ
AUTOBUSŮ NA ROK 2017

 POPLATKY NA ROK 2017 splatné do 31.3.2017
POPLATKY ZA ODPAD
Poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014
Poplatek za kalendářní rok na 1 osobu:
500,- Kč
2 osoby:
1.000,-Kč
3 osoby:
1.500,-Kč…..
POPLATKY ZA PSA
Poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011
Poplatek za kalendářní rok
1 pes ……100,-Kč za každého dalšího 150,-Kč
tj. za 2 psy
250,-Kč
za 3 psy
400,-Kč…..
Možnost hotovostních plateb přímo v kanceláři obecního úřadu každý pracovní den nebo je možné také
uhradit převodem z účtu. Podklady k platbě jsou následující : č.ú. 3528441/0100, VS 1337 + číslo domu
( např. čp.12 bude VS 133712 ), Zpráva pro příjemce: jméno poplatníka
Částka za odpad 500,-Kč x ( počet trvale hlášených osob + částka za psa )
Po připsání platby na náš účet si vyzvednete na oú nebo Vám na žádost bude dodána známka na popelnici,
kterou si musíte nalepit nejpozději 31.3.2017, první svoz odpadu v měsíci duben, nebude Vaše popelnice
bez známky vyvezena!!!

 Ptačí chřipka v Bílencích
Ve večerních hodinách v pondělí 30. ledna 2017 byl potvrzen vyšetřením Státní veterinární správy výskyt nebezpečné
nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy subtyp H5N8 v k.ú. 604151 – Bílence . Jde o první ohnisko v Ústeckém kraji.
Nařízením Státní veterinární správy bylo stanoveno ochranné pásmo (3 km od ohniska nákazy - Bílence, Škrle, Nezabylice,
Přečaply, Všehrdy, Lažany u Chomutova) a pásmo dozoru (10 km od ohniska nákazy).
 Sledujte prosím bedlivě své ptactvo a drůbež.
 Umístněte ptactvo a drůbež do uzavřených prostor.
 V případě nemocnosti či úhynu kontaktujte Krajskou veterinární správu pro Ústecký kraj na tel.: 720 995 202, kde
toto nahlásíte.
 Nešiřte paniku, prozatím se jedná pouze o jediný případ a nemělo by tedy dojít k plošnému vybíjení ptáků a
drůbeže.
 Státní veterinární správa vydala Nařízení, které najdete v celém znění na úřední desce webových stránek obce
Údlice
Všem chovatelům drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí v ochranném pásmu
( PŘEČAPLY) se nařizuje:
a) zajistit opatření biologické bezpečnosti pro drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí respektive umístit ptáky do
uzavřených prostor a zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů,
včetně zajištění dezinfekce u vchodů do prostor, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a u východů z
uvedených prostor a zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků; není-li to proveditelné nebo
slučitelné s požadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly
do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství, dále se v tomto případě přijmou i
přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;
b) sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a případné úhyny, zvýšenou nemocnosti nebo
úmrtnost, anebo významného pokles produktivity v hospodářství hlásit na KVS SVS pro Ústecký kraj

tel. č. +420 720 995 202; Tato krizová linka je dostupná 24 hodin denně i během víkendů;
c) neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v
zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být
kontaminovány, přípravkem s účinnou dezinfekční látkou; Uvedené platí i pro dopravní prostředky, které používají
zaměstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do hospodářství nebo je opouštějí.
d) k usnadnění kontroly a tlumení nákazy vést záznamy o všech osobách, které navštívily hospodářství, s výjimkou
obytných částí, a aby tyto záznamy byly na požádání předloženy orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor;
e) bez písemného souhlasu KVS SVS pro Ústecký kraj nesmí hospodářství opustit žádné kadávery drůbeže, maso drůbeže
včetně drobů, krmivo pro drůbež, nástroje, nářadí, materiály, odpady, exkrementy, hnůj drůbeže nebo jiného ptactva
chovaného v zajetí, použitá podestýlka ani cokoli jiného, co by mohlo přispět k přenosu aviární influenzy;
f) zákaz přemístění drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho
opuštění bez písemného souhlasu KVS SVS pro Ústecký kraj. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří
mají přístup pouze do obytných prostorů hospodářství, v nichž nemají
1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství,
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;
3) V ochranném pásmu se dále nařizuje:
a) dodržovat přiměřená opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za
účelem zabránění rozšíření aviární influenzy;
b) zákaz přemisťovat nebo rozmetávat použitou podestýlku, hnůj nebo kejdu z hospodářství v ochranném pásmu bez
písemného souhlasu KVS SVS pro Ústecký kraj; musí být ošetřeny účinným dezinfekčním prostředkem a následně mohou
být zaorány případně kompostovány;
c) zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;
d) zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění jiného ptactva chovaného v zajetí;
e) zákaz pohybu a přepravy drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat, vajec a
kadáverů z hospodářství po pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací sloužících výlučně potřebám
daného hospodářství, anebo při železniční přepravě, dále zákaz přepravy drůbežího masa z jatek, porcoven a chladíren, s
výjimkou:
1. masa z drůbeže, která pocházela z hospodářství, jež se nachází mimo ochranné pásmo, skladovaného a přepravovaného
odděleně od masa z drůbeže pocházející z hospodářství uvnitř ochranného pásma, nebo
2. masa vyrobeného nejméně 21 dní před odhadovaným dnem vzniku prvotní infekce v hospodářství v ochranném pásmu a
počínaje tímto dnem skladovaného a přepravovaného odděleně od masa vyrobeného po uvedeném dni. Uvedené zákazy se
však nevztahují na tranzitní přepravu přes ochranné pásmo při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato
přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky.
Odchylky (výjimky) z tohoto opatření může povolit krajská veterinární správa na základě písemné žádosti
chovatele.
Doba trvání opatření
1) Opatření v ochranném pásmu mohou být zrušena, jestliže uplynulo nejméně 21 dní po provedení předběžného čištění a
dezinfekce v ohnisku nákazy v souladu s § 46 vyhlášky a pokud na základě výsledku posouzení rizik budou dle potřeby
provedeny klinické kontroly a odběry vzorků v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 4. srpna 2006, kterým se schvaluje
Diagnostická příručka pro influenzu ptáků podle směrnice Rady 2005/94/ES.
2) V případě uplatnění čl. 3 bodu 1) tohoto nařízení se dále použijí v bývalém ochranném pásmu opatření stanovená pro
pásmo dozoru viz čl. 4.

V pásmu dozoru (ÚDLICE) se nařizuje:
a) zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru bez souhlasu krajské veterinární
správy. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční
dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky;
b) zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na
výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru.
Odchylky (výjimky) z tohoto zákazu může povolit krajská veterinární správa na základě písemné žádosti chovatele;
c) dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící
za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy,
d) neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva
chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by
mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou dezinfekční látkou,
e) zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění
bez písemného souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup
pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají:
1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství,

2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;
f) zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez souhlasu krajské veterinární správy;
g) zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;
h) zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření;
i) sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a případné úhyny hlásit na krajskou veterinární
správu tel. č. 720 995 202.
j) zákaz výdeje nezpracované VPŽP pro krmení v nezpracovaném stavu.
Doba trvání opatření
Opatření v pásmu dozoru mohou být zrušena nejdříve po uplynutí 30 dní po provedení předběžného vyčištění a dezinfekce
infikovaného hospodářství v souladu s § 46 vyhlášky.

Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán
podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a)
50 000,- Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000,- Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Vážení občané a obchodní partneři,
rádi bychom Vám poděkovali za spolupráci v loňském roce a popřáli Vám hodně úspěchů v roce 2017.
Zveřejňujeme zde aktuální ceník na rok 2017, případně podrobné informace rádi sdělíme telefonicky. Pro letošní
rok jsme pro Vás zlevnili, jak vyrobený kompost, tak i zahradnický substrát.
I v Novém roce stále platí tato akce !

KUŽELKY
Oddíl kuželky
Začátkem nového roku 2017, pro naše obyvatele, opět pár vět o našem sportu. Jak jsem už psal v minulém
zpravodaji, jsou tyto oddíly v popředí propagace naší obce. A to hlavně svými sportovními úspěchy. To co
považujeme za největší, že oddíly celého kraje se již smířily s tím, že do Údlic si jedou zahrát, ale ne vyhrát.
Všechny tři naše mužstva jsou v popředí tabulek a po postupu z okresního přeboru postoupil hráč Miroslav
Jelínek a také hráčka Jaroslava Paganiková na přebory České republiky. Oba se totiž umístili v krajském přeboru
( Míra - 2. místo, Jaruška – 3. místo ) ze všech účastníků.
Aby nebylo vše jen pozitivní, tak nám vadí, že se až na pár vyjímek, nerozrůstá členská základna. Některé oddíly
v kraji mají dokonce juniory a juniorky, ale u nás není o tento sport mezi mládeží zájem. Kuželky tak hrají pouze
dospělí, což je dost škoda. Bude v Údlicích zájem o kuželky?
Milan Fazekaš – předseda oddílu

ŠACHY
Šachový oddíl TJ Sokol Údlice
Zpráva o činnosti
V dlouhodobých soutěžích družstev dospělých hraje v sezóně 2016/2017 5 družstev: A družstvo v krajském
přeboru I. třídy, B a C družstva v krajském přeboru II. třídy a D a E družstva v krajském přeboru III. třídy.
Za zmínku stojí postavení A družstva, které po 6 kolech má ve své soutěži plný počet bodů a zatím nepoznalo
hořkost porážky. V šachovém oddíle TJ Sokol Údlice bylo k 31. 12. 2016 registrováno 36 hráčů.

Další turnaje
Hráči oddílu se zúčastňují i dalších šachových turnajů po celém Ústeckém kraji i mimo něj. V říjnu 2016 se
Šimon Peroutka zúčastnil Mistrovství Čech mládeže do 12 let a skončil 48.
Za celou sezónu odehrajeme minimálně 15 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 2015/2016 obsadili v kategorii mladší žáci Šimon
Peroutka 2. místo a Maxmilián Kalužný 13. místo. Ve starších žácích byl 5. Lukáš Janoušek.
V seriálu Velkých cen družstev Ústeckého kraje bylo naše 4členné družstvo na 4. místě.
Tréninky
Skupinové tréninky mládeže probíhají každý týden ve středu. V oddíle působí nyní 2 trenéři.
Jeden hráč má 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 dubnu pak Jarní turnaj. Na tyto turnaje jezdí pravidelně 100 - 130 hráčů.
V roce 2016 jsme navíc pořádali dvoudenní krajský přebor mládeže, kde se bojovalo o postupy na Mistrovství
Čech mládeže. Tento turnaj budeme pořádat i v roce 2017 v červnu.
Jiří Kalužný, trenér mládeže

Čím žijí Údličtí šachisté, aneb budou Údlice ligové?
Předně je třeba říci, že šachový oddíl zažívá dobré období.
Kam má paměť sahá, měly Údlice solidní družstvo, které bylo stabilním účastníkem soutěží krajského přeboru.
V tomto družstvu pak byli jednotlivci, kteří svou výkonností běžnou úroveň hráčů krajského přeboru
převyšovali, a proto nacházeli uplatnění v oddílech hrajících druhou ligu.
Systém soutěží šachových družstev je totiž nastaven tak, že se hraje v neděli, vždy jednou za čtrnáct dnů a
nejbližší soutěže jsou proti sobě o týden posunuty. Hraje-li se tedy krajský přebor, hraje se zároveň i první liga,
avšak druhá liga má volno. Tento způsob řízení soutěží umožňuje, aby hráči z krajského přeboru zároveň
hostovali v druhé lize. Proto bylo možné v minulosti a vlastně i dnes najít naše kmenové hráče na soupiskách
družstev Litoměřic, Rakovníku, Loun, Mostu, Teplic nebo Litvínova v období, kdy tato družstva hrála druhou
ligu. Hráče ligové úrovně jsme tedy v oddíle v minulosti měli, ale jeden nebo dva nadprůměrní hráči v
osmičlenném družstvu nejsou dostatečnou silou, abychom byli oprávněni reálně uvažovat o postupu.
Před sezónou 2015/2016 se však situace změnila. Dlouholetá systematická práce s mládeží, kterou odváděli
především Jiří Kalužný a Pavel Paganik přinesla své ovoce. Žáčci, kteří k nám přišli před deseti až dvanácti lety,
vyrostli v hráče, jenž jsou dnes jako hosté oporami ligových družstev. Pokud jsme s dvěma hráči ligové úrovně
o postupu z krajského přeboru uvažovat nemohli, pak s pěti nebo možná sedmi to byla naopak skoro povinnost.
Situace v soutěžním ročníku 2015/2016 však nebyla příznivá.
Do krajského přeboru totiž sestoupil tradiční účastník druhé i první ligy, družstvo Spartaku Ústí nad Labem.
Soutěž tedy od začátku měla jednoznačného favorita. Přesto jsme se o postup porvali a Ústecký Spartak jsme
dokonce na jeho půdě porazili. Doplatili jsme však na dvě zbytečné remízy s relativně slabšími soupeři, což
stačilo, abychom při tříbodovém hodnocení výsledků skončili v soutěži na druhém místě právě za vítězným
Spartakem.Zkušenost to byla trpká, avšak prospěšná. Před probíhajícím soutěžním ročníkem 2016/2017 jsme si
uvědomili, že sice máme 36 aktivních členů, ale nemůžeme si dovolit držet dvě družstva v krajském přeboru.
Fakt, že jsme v minulém ročníku rozdrobili své síly, v konečném důsledku znamenal nedostatek kvalitních
náhradníků pro první družstvo, což vedlo k oněm zbytečným remízám.
Aktuální ročník na začátku žádného jednoznačného favorita neměl. Když jsme uvažovali, kdo bude naším
největším soupeřem, tak padali tipy jako Ústecké béčko, Děčín nebo Litoměřice. Všechny dnes máme vítězně za
sebou. Nečekaně se však objevil soupeř, se kterým jsme ve svých úvahách příliš nepočítali, a to družstvo Povrlů.

Při zběžném pohledu na jejich soupisku by člověk mohl říci, solidní mančaft, ale žádný zázrak. Po šesti
odehraných kolech musí každý uznat, že tohle družstvo neuvěřitelně šlape.
Pokud se nestane nic neočekávaného, pak se o postupujícím družstvu rozhodne v neděli 26. března, kdy jedeme
k utkání předposledního kola do Povrlů.

Tabulka
V R P Body Skóre Partie
7 0 0 21
39.0
31

Poř.
Družstvo
1. TJ Sokol Údlice"A"
2. Šachy Povrly

6 1 0 19

40.5

37

3. SK Děčín"B"

5 1 1 16

32.5

22

4. Chess Most"B"

4 1 2 13

33.5

24

5. ŠK Union Louny"A"

3 1 3 10

30.5

25

6. ŠK Sj.Litoměřice"B"

3 1 3 10

24.5

13

7. TJ Sokol Litvínov-Lom"A"

304

9

32.5

26

8. ŠK Sp.Ústí n.L."B"

232

9

27.5

16

9. Slovan Jirkov"A"

205

6

26.5

19

10. ŠK Teplice"B"

205

6

24.5

16

11. SK Šachy Chlumec"A"

106

3

16.5

12. ŠK DDM Postoloprty"A"

007

0

8.0

11
5

Podrobné informace k soutěži naleznete na adrese http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1689
Karel Nudčenko

KOPANÁ
Dorostenci Sokola Údlice po podzimní části v 1A třídě dorostu skončili na pěkném 3 místě. Škoda pár bodů, o které
jsme přišli ve smolných zápasech. Zimní příprava probíhá od ledna pod vedením Romana Veselého. Jeho asistent a velký
fanda údlického fotbalu, Jaroslav Veselý, nás bohužel náhle opustil a již na nás dohlíží jen z fotbalového nebe. Velká
škoda! Trenérovi R.Veselému začal vypomáhat Tomáš Jelínek, tak se uvidí, jak tato spolupráce bude fungovat.
Dorostenci v rámci přípravy hráli velmi kvalitně obsazený halový turnaj v Kadani ...LOKO CUP. Sice jsme skončili 7 z 10,
ale našimi soupeři byli: Petřín Plzeň, Loko Chomutov, Chvatěruby, Trnovany....Sokolíci předváděli poměrně slušnou hru.
Ještě nás čekají přípravné zápasy s Bílinou (muži OP) a dorostem FC Chomutov. Sezona nám začíná 25.3.2017 a to hned 2
zápasy na hřišti soupeře. S dorostem využíváme každé pondělí trénink v hale s našimi muži, kde dostávají společně do těla
fyzické dávky. Tak popřejme sokolíkům dobré zápasy a ať se nám na konci sezony povede umístnění na bedně.
Roman Veselý - trenér dorostu

…tentokrát pouze foto:

O akcích, které pro vás připravujeme, se dozvíte nejen z plakátků, ale i ze SMS, které rozesílá obecní úřad.
Prosím o sledování těchto informačních zdrojů. Zájemci o tuto službu se mohou hlásit na obecním úřadě
DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.


6. 4. – 7. 4. 2017 bude 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 – 15. 4.2017
 PÁLENÍ ČARODĚJNIC - 30. 4.2017

Krásné dny mým Údlickým...,
v předjarním čase, kdy zpravidla vše nové začíná, si pomocí koučovacích technik ukážeme, jak je
možné motivovat sebe a naše děti a jak můžeme objevit v sobě to nejlepší. Náš život začíná v dětství a to, co si z
něho vezmeme, v sobě neseme i do dospělého života. Mnoho z nás již jsme, či jednou budeme rodiči a to je ta
nejtěžší úloha v životě lidském. Můžeme se zamyslet nad dětskou duší, nad potřebami našich dětí, nad tím jak
přemýšlejí. A díky tomu je můžeme správně motivovat a směrovat...
A pokud my sami pochopíme děti, dokážeme krásně namotivovat ke svým cílům i sami sebe.
Přednáška se koná v Údlicích, v chovatelně dne 14. března od 17:00h
Těším se na vás
Vaše Leona a Blanka

Motivace, koučink, jak se rozhýbat
Pomocí koučovacích technik nahlédneme do správné motivace nejen nás samých,
ale i našich dětí a blízkých

Místo konání: Sál chovatelny Údlice
Kdy: 14. března 2017 od 17:00 hodin
Lektor: Leona Hrnková, www.leonahrnkova.cz , 607 986 040
Přijďte se inspirovat, setkat a sdílet…
" Nejde o to, co se vám právě děje, ale o to, jak na ty věci reagujete “ EPIKLETOS

Kdo je Leona Hrnková ? Nezávislá poradkyně v oboru rozvoje osobnosti a módy, ale také astroložka a
cestovatelka. Dlouhá léta se věnuje i charitativním projektům, v roce 2009
založila občanské sdružení Egeria. Jako správný Vodnář je neustále připravena
ke skoku do jakýchkoliv, nejlépe dosud neprobádaných hlubin.
www.leonahrnkova.cz

 8. 2.2017 - OSLAVA JUBILANTŮ S KULTURNÍM PROGRAMEM – tato oslava je pro mne
srdeční záležitost, neboť na této akci vidíme, že má smysl  schází se nás opravdu dost a musím
říci, že si každý večer opravdu užíváme. Vždy je připravený jiný program a s velkou radostí si
užijeme i tanec, který končí pozdě večer. Děkujeme všem, kteří si uděláte čas a přijdete mezi nás.
Oslavenci, kteří nepřijdete z jakéhokoliv důvodu na avízovanou oslavu, nezapomeňte si
vyzvednout na obecním úřadě svůj dárek k Vašemu jubileu. Děkujeme za spolupráci
Blanka Prošková
 14.1.2017 - MYSLIVECKÝ PLES – jako vždy velmi úspěšný a navštěvovaný ples v Údlicích.
 V PROSINCI 2016 proběhlo spoustu krásných akcí, např. Rozsvícení stromečku tentokrát
spojeného se zapálením první adventní svíce v kostele Povýšení sv. Kříže v Údlicích, Mikulášská
a již tradiční akce Česko zpívá koledy.
 3. 12.2016 - proběhla akce, kterou připravili dobrovolní hasiči pod názvem POHÁDKOVÁ
CESTA ODVAHY. Byla to první akce, kterou zorganizovali hasiči a těšíme se na další aktivity.

Oslava jubilantů 1.pol.2017

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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