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JAK TEN ČAS LETÍ..
Držíme před sebou páté číslo našeho obecního zpravodaje a přemýšlíme, jak ten
čas letí. Je to právě jeden rok, kdy vzniklo první číslo. Konec roku sebou přináší
rekapitulaci – a tak trochu zavzpomínejme společně.. Ve zpravodaji přinášíme
informace z obecního úřadu –nejenom kontakty, ale i informace o nabízených
službách. P. Kochlöffelová podává pravidelné informace týkající se knihovny.
S historií našich obcí přicházela Ivana Pavlíková. V jejích článcích jsme
nacházeli spoustu zajímavostí z historie. Aktuální informace ze základní školy
posílá a zároveň celou stránku graficky upravuje Mgr.Jiří Chloupek. S historií
Obchodní akademie, Střední odborné školy gastronomie a Středního odborného
učiliště Chomutov, středisko Údlice nás velmi podrobně seznámila Ivana
Jelínková. Zároveň připravuje stránku plnou ,,všeléků“. Dozvěděli jsme se, jak
účinný je česnek, odvážlivci si mohli vyzkoušet cibulové víno či česnekový likér.
Připravuje také citáty a rady hospodyňkám. Zprávičky z mateřské školy posílá
Renata Malcovská, která Vás bude i nadále informovat o dění v mateřské škole.
Redakční rada Vás vždy informovala o akcích, které nás v obci čekají a zároveň
jsme se společně poohlédli za akcemi, které již proběhli a ty jsme společně
zhodnotili.
Toto se nám daří velmi úspěšně, ale máme stále rezervy ve spolupráci s Vámi –
našimi spoluobčany. Jistě máte tolik věcí na srdci, tak proč se o ně nepodělit? Za
celý rok se k nám dostal pouze jeden jediný příspěvek a to je žalostně málo. Proč
nevyužít příležitosti, které se nám dostává v podobě Zpravodaje a proč se
nepodělit o nápady, zkušenosti, doporučení, zážitky výtky, poděkování apod.?
Do tohoto čísla Zpravodaje poslala své ,,životní zážitky“ p.Jitka Marcinová
z Přečapel a tímto bychom jí chtěli poděkovat a těšíme se na další úsměvné
historky.
Přivítali bychom i spolupráci s místními organizacemi, které by se mohli na
našich stránkách prezentovat, sdělit nám, co se jim povedlo, jaké mají výsledky,
úspěchy, co připravují, na jaké aktivity se můžeme těšit, apod.
Pomalu vcházíme do nového roku a našim velkým přáním je, aby jste v příštích
číslech Zpravodaje našli samé aktuální informace o našich obcích a aby jste se
na každé další vydání opravdu těšili.
PS: Napište nám, spolupracujte s námi – těšíme se na spolupráci 

Kontakt:
Adresa obce:
Obecní úřad Údlice
Náměstí 12
43141 Údlice
Telefon: 474 667271
E-mail: ou.udlice@volny.cz
Internet: www.obec-udlice.cz
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

Přejeme všem našim spoluobčanům
krásné a pohodové prožití vánočních svátků,
do Nového roku
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti……

INFORMACE A PROSBA SPOLUOBČANŮM O
VZÁJEMNOU SPOLUPRÁCI
V minulých dnech jsme provedli rozhovor s našimi zaměstnanci, kteří pracují pod obcí. Jedná se o potřebné pracovníky
pro úklidové práce a údrţbu veřejných prostranství. Pod obcí Údlice nyní pracuje 10 zaměstnanců. Jsou to i lidé, kteří
nemohou např. dlouhodoběji sehnat práci a dostanou tak moţnost společenského uplatnění. Ale je třeba si uvědomit, ţe
bez nich by si obec byla nucena najmout firmu, která by prováděla úklid, apod. a vše by bylo zapotřebí pořádně
zafinancovat. Bylo by dobré, abychom si těchto lidí váţili, protoţe provádějí potřebnou sluţbu pro naše obce.
V prvním čísle byla na tyto pracovníky značná kritika. Při projíţdění a vzájemné konfrontaci se spoluobčany se dozvídáme
opět jen kritiku……. A tak jsme se vzájemně domlouvali, probírali, zda zadanou práci odvádí pořádně a zda je za nimi
vidět ,,kus“ hotové práce. Našli jsme několik nových řešení v organizaci práce, zamýšleli jsme se, v čem udělat
změnu…..Věříme, ţe jejich práce bude opravdovým přínosem.
V našem dialogu zaznělo i spousta výtek směrem k nám, k občanům našich obcí.

Zde uvádím některé z nich:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Psí exkrementy – je mezi námi mnoho občanů, kteří si se svými psími miláčky vyjdou na procházku a neuvědomují si, ţe by
měli mít při sobě v kapse tolik potřebný sáček, který by pouţili v případě psí potřeby. V ještě lepším případě je viděn majitel,
který vypustí svého psího miláčka, aby si pejsek odběhl udělat svoji ,,potřebu“ a kdyţ je,,hotovo“, pejsek si sám doběhne
domů . Zde je třeba si uvědomit, ţe pracovníci, kteří provádí pravidelný úklid mají nesčetněkrát ,,našlápnuto“, odklízí tedy za
tyto nezodpovědné občany. Máme tedy k Vám, ke všem ,,pejskařům“, velkou prosbu – mějte své psí miláčky vţdy na vodítku,
vezměte zatím s sebou do kapsy sáček (v jarních měsících zabudujeme v kaţdé ulici koš, na kterém budou uloţené sáčky na
tyto psí exkrementy) a pomozte se aktivně zapojovat do úklidu tím, ţe tyto exkrementy vţdy hodíme do košů a jiţ do nich nikdo
z nás nenašlápne. Vţdyť tento úklid si děláme sami pro sebe – přece chceme ţít v čisté obci…………
Psí procházky – v našich obcích jsme vytipovali několik míst, kde je moţné nechat pejsky běhat volně. Jedná se o tyto místa –
cesta od sportovní haly do polí , cesta od hřbitova k pískovně, na ,,Rafandě“ jsme vytipovali cestu za hřištěm (byla nám
doporučena) a v Přečaplech je to zatím prostor před p.Srbeckým. (očekáváme tip, který nám dáte). Ţádáme tímto občany,
aby respektovali vytipované cesty pro volný pohyb psů a aby i na těchto cestách byli k sobě ohleduplní. Vţdyť ohleduplnost a
respekt je to nejmenší, co můţeme udělat pro spokojené souţití.
Stání aut na travnatých plochách – ţádáme tímto majitele aut, aby parkovali na místech, kde opravdu nebrání nejen sekání
trávy, ale i popelářům, kteří mají u některých popelnic potíţe zastavit.
Někteří občané nemají zájem o posekání travnaté plochy před domy či garáţí. Aby tato ţádost byla jasná i našim
zaměstnancům, pracujícím pod obecním úřadem, bylo by dobré na tyto pozemky postavit ceduli s nápisem ,,NESEKAT“. Jen
tak bude jasné, které pozemky není zapotřebí udrţovat a vyhneme se i slovním ,,potyčkám“.
Dále se obracíme s prosbou na majitele aut, kteří vysypávají popel z polníků svého auta na zem, na chodníky apod. Snaţme
se o čisté prostředí kolem sebe. Vţdyť opravdu záleţí pouze na nás, jak to bude v našich obcích vypadat. Je tak těţké vysypat
popel do popelnice? Nikomu z nás by se určitě nelíbilo, kdyby řidiči vysypávali popelníky na chodník před našimi domy.
Velkým problémem jsou kontejnery – stále ještě nedokáţeme třídit odpad. Mezi papíry je plast, sklo a spoustu jiných odpadků.
Kontejner u hřbitova si mnozí pletou se skládkou, jelikoţ v jeho útrobách najdeme velice často rozebrané části z vraků a je
velkým problémem vyhodit sem jiţ další odpad, neboť se do kontejneru jiţ nic dalšího nevejde. Ţádáme tímto, aby napříště
jednotlivé díly z aut opravdu nikdo do těchto kontejnerů neházel a radši je odvezl na místa tomu určená. Opět apelujeme na
kaţdého z vás, chovejme se vstřícně k našemu ţivotnímu prostředí. Chceme přece ţít v pěkné, čisté obci.
V jarních měsících budeme instalovat do kaţdé ulice i do Přečapel odpadkové koše. Pevně doufáme, ţe tímto přispějeme
k čistotě v našich obcích.
U hřbitova se objeví značka ,,ZÁKAZ PSŮ“ – obracíme se na spoluobčany, aby tuto zákazovou značku respektovali a opravdu
své pejsky na hřbitov nevodili. Děkujeme za pochopení.
Odklizení vraků aut – tímto opravdu mohutně apelujeme na občany, kteří mají stát v některé ulici, před svým domem či na
jiném veřejném prostranství vraky aut, aby si je urychleně odklidili. Nejenom, ţe brání v cestě, brání v úklidu, ale vrak auta
hyzdí naše okolí. Přece všichni chceme kolem sebe mít uklizené prostředí…..nebo ne?? Doufáme, ţe během kontrol našich
ulic ţádný vrak jiţ neobjevíme. Děkujeme za spolupráci a pochopení.

A nyní jedna velmi aktuální zpráva:
Dostali jsme v poslední době několik stíţností opět na volně pobíhající psy. Velmi, opravdu velmi, ţádáme občany, aby své
psy měli vždy na vodítku. Nenechte je volně pobíhat. Stala se událost, kdy pes napadl jiného psa, kterého měl majitel na
vodítku. Je to pro nás vţdy nepříjemná událost, nepříjemné šetření a stačila by jen ohleduplnost k druhým. Kdyţ se
zamyslíte, volně pobíhající pes je nebezpečný pro okolí, jak pro dospělé, tak hlavně pro děti. Co kdyby zrovna některý
volně pobíhající pes napadl vaše dítě, vaše vnouče……………Je to tak těţké respektovat?
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A SPOLUPRÁCI.

starosta a místostarostka obce

Kam po základní škole?
Dne 9. listopadu 2011 se naši vycházející ţáci
zúčastnili 10. prezentační výstavy středních škol a
učilišť Výstava " VZDĚLÁVÁNÍ 2012", která se
konala v Městské sportovní hale v Chomutově.
Ţáci měli jedinečnou příleţitost porovnat si na
jednom místě aktuální nabídku
středních škol pro školní rok 2011/2012,
konzultovat své představy a očekávání s reálnými
moţnostmi dané školy a získat všechny informace,
které potřebují pro své rozhodnutí.
Mgr. B. Hafenrichterová
Třídní časopis
Ţáci třetí třídy ZŠ Údlice s praktikantkou z PF UJEP Dominikou Marcinovou a třídní učitelkou Danielou Nebeskou
vytvořili první číslo třídního časopisu nazvaného „ÚDLIČNÍCI“, které věnovali podzimu a aktuálnímu dění ve třídě. Téma
podzimu se objevilo v matematických rébusech, anglických barvách, kříţovkách zařazených do prvouky a v hodině
českého jazyka skládali ţáci velmi vydařené básně. Časopis také představil formou reportáţe tři úspěšné tanečnice ze
třídy. Celý časopis, včetně zařazeného komiksu, si ţáci sami ilustrovali. Další číslo „ÚDLIČNÍKU“ bude připraveno na
jaře.
Mgr. D. Nebeská
Prohlídka Poslanecké sněmovny
V polovině října navštívili ţáci osmé třídy prostory
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Praze. Nejprve
zhlédli v informačním centru krátký film o historii,
sloţení a funkci sněmovny, a poté si s pracovnicí
sněmovní kanceláře prohlédli zajímavá místa této
instituce. Nahlédli do kanceláře předsedkyně sněmovny,
prohlédli si salonky nebo poslaneckou jídelnu. Běţné
exkurze mohou pouze na balkon jednacího sálu. Protoţe
se ale exkurze uskutečnila na pozvání poslankyně I.
Řápkové, mohli si ţáci prohlédnout sněmovní sál z blízka
a vyfotit se na místech, kde jindy sedí poslanci nebo
představitelé vlády.
Celá exkurze byla doplněna
návštěvou Katedrály sv. Víta, procházkou po Karlově
mostě,
Staroměstském
náměstí
kolem
orloje
a Václavském náměstí
Mgr. J. Chloupek

Krouží káně

Sběr kaštanů a žaludů

Krouţí káně, padá z výšky,
do děr vklouzly všechny myšky.
Jenom jedna malinká
bezstarostně ţmoulá klásek,
ještě, ţe jí maminka
dolů stáhla za ocásek,
ta jí ale vycinká..

I v letošním roce jsme
sbírali kaštany a ţaludy
pro lesní zvěř. Pro kaštany
si přijel zaměstnanec Lesní
správy Červený hrádek a
ţaludy
jsme
předali
údlickému mysliveckému
sdruţení.

Marcel Matucha, 4.třída
Mgr. J. Chloupek

Další zajímavosti a fotografie naleznete na webové adrese www.zsudlice.cz nebo
http://zsudlice.rajce.idnes.cz/

Dvě strany jedné mince-

REVITALIZACE CENTRA Obce Údlice

První strana : Fakta ze strany investora - Obce Údlice
Historie této akce: první konzultační jednání s projektantem firmou SINGS s.r.o. byla vedena již v roce 2007,
celá projektová dokumentace byla dokončena v roce 2008.
Následovala jednání k vydání příslušných rozhodnutí, počínaje územním rozhodnutím a následujícím
vodoprávním povolením - dešťová kanalizace a stavební povolení pro komunikace a zpevněné plochy.
Následovala dlouhá cesta k získání finančních prostředků, která byla ukončena získáním
dotace
z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
Na tuto akci, která je finančně náročná proběhlo výběrové řízení a v tomto řízení byl vybrán zhotovitel –
- ZKZ Chomutov, s.r.o., který je generálním dodavatelem naší stavby.
Fakta z realizace vlastní stavby:
Projektová dokumentace řeší revitalizaci centra obce Údlice. Dochází v ní k rekonstrukci stávajících
komunikací. Jedná se o ulice Stará čtvrť, Havlíčkova, Zámecká a Školská, které jsou v havarijním stavu. Dále
budou zrekonstruovány zpevněné plochy v okolí kostela. Komunikace okolo náměstí také projdou obnovou. Na
pozemku za kostelem vznikne odpočinková plocha s lavičkami a dětskou prolézačkou. Na travnaté ploše
náměstí, v jeho pravé dolní části je navržen prostor s lavičkami a herními prvky. Rekonstruované komunikace
budou odvodněny novými uličními vpustěmi napojenými na nově budovanou dešťovou kanalizaci.
Práce před zahájením stavby
Před zahájením stavby byly vytýčeny veškeré IS zasahující do stavby. Bylo pokáceno celkem 13 ks
stromů, které bránily rozšíření chodníku, dále byly odstraněny stávající betonové plochy, rozebrány stávající
chodníky a zídky u domů a podél chodníku na náměstí u autobusové zastávky. Do prostoru po vykácených
stromech budou v rámci celkových sadových úprav řešeného území vysázeny stromy jiné. Z kmenů těchto
stromů budou vyřezány sochy a lavičky, které budou umístěny do nového náměstí.
Požadavky na bezbariérové řešení jsou splněny na základě vyhlášky 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní
rozvoj ze dne 5. listopadu 2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání
staveb.
V celé řešené lokalitě je navrženo vybudovat 28 parkovacích míst.. V našem případě je těchto
parkovacích míst vyhrazeno celkem 4.
V místech vstupů na komunikaci jsou silniční obrubníky osazeny bezbariérově
REALIZACE
Součástí této naší stavby je i " Víceúčelové hřiště " v prostorách naší Základní školy.
Toto hřiště je již dokončeno a uvedeno do provozu pro žáky školy.
Práce tak jak pokračují vidí lidé každý den . Práce pokračují dle dohodnutého harmonogramu, který nám občas
komplikují okolní vlivy - jinak položené inženýrské sítě, podloží v místě pokládky kanalizace a v neposlední
řadě koordinace s jinou stavbou " Rekonstrukce splaškové kanalizace", kterou provádí SVS vlastními náklady.
S ohledem na tuto stavbu nemůžeme dokončit povrchy komunikací.
Zpracovala: Jeníčková Věra, stavební dozor

Druhá strana : Revitalizace pohledem místních občanů a zastupitelů
REVITALIZACE- co to je?
Střed naší obce skoro šest měsíců okupují stavební stroje, každý se diví, co se děje? Ano ,to je revitalizace úprava náměstí, okolních ulic, víceúčelové sportoviště u školy a další jiné změny.
Pro starousedlíky je to pohled ne velice příjemný, když již zažité věci se mění nebo jsou likvidovány. Posledním
hřebíkem bylo vykácení stoletých lip . Ano, i to bylo v projektu , který si mohl a stále může každý občan na
obecním úřadě prohlédnout.
Je škoda, že se o informace občané zajímají "až po boji". Názory občanů jsou různé a proto by bylo dobré
je vyslechnout.
Ale zpátky k revitalizaci obce ( projekt pro úpravu středu obce) - nové komunikace, parkovací místa, nové
chodníky, dešťová kanalizace, parkové úpravy, dětské hřiště u ZŠ, dětská hřiště na náměstí a u kostela , to vše
je součástí stavebních úprav.
Vše zatím probíhá podle plánu, ale nebylo by to tak jednoduché, kdyby tyto práce nenarušil plán SčVK, které
současně (se zpožděním) provádí své práce na rekonstrukci splaškové kanalizace.
Proto nemůžou být dokončeny naše práce, to je pokládka silničního povrchu a dalších úprav. Ale jak znám
místní občany, tak si zanadávají a nakonec budou spokojení s pěkným novým vzhledem "své" obce.
Zpracoval: zastupitel Viktor Dvořák

INFO O OBECNÍ KNIHOVNĚ
Váţení čtenáři a čtenářky.
Opět se připomíná místní knihovna a nabízí Vám pěkné čtení pro dlouhé zimní večery. V září jsme obdrţeli nový
soubor 90 ks knih z Chomutova.
Nabízím některé tituly: Naučná literatura např. :Prostřený stůl ,Pohybem proti osteoporóze, Rostlinné insekticidy, Mýty
a pověry a další.
Beletrie pro dospělé: Román o Sisi, 2001:Vesmírná odysea, Kříţe u cesty, Čmuchal, Učitel lásky,Nelítostný souboj a nové
detektivní romány.
Beletrie pro mládeţ např.:Psí ţivot na sídlišti, Rockerka Sadie, Soví jeskyně, Tyrannosaurus, Dorotka z hor a jiné.
Můţeme nabídnout i beletrii pro dospělé a mládeţ, která byla vydána do roku l995, kdy byl prováděn běţný roční nákup
knih. Určitě si v naší malé knihovně vyberete.
Těším se na Vaši návštěvu.
Knihovnice.
Děkujeme za spolupráci p. Stanislavě Kochlöffelové, která pro Vás připravuje i další pokračování.

PŘÍSPĚVEK OD KUŽELKÁŘŮ
,,V hezké obci Údlice, kuţelky jsou tradice“
Po jarní části soutěţe, jsme pro finanční náročnost odhlásili nejlepší druţstvo z Divize, neboť někteří hráči nahlásili
přestup do vyšších soutěţí a dokonce nám několik hráčů hraje soutěţe v Německu (včetně jednoho reprezentanta, jmenovitě
Mirka Jelínka). Přesto i nadále registrujeme cca 30 členů a tři soutěţící druţstva.
Druţstvo A je v oblastní soutěţi ve středu tabulky a druţstva B a C si v meziokresních soutěţích nevedou téţ nejhůře. O
našem sportu více v následujících Zpravodajích. M. F.

PŘÍSPĚVEK OD FOTBALISTŮ
Vzpomínkový turnaj Ladislava Peleščáka v nohejbale – Drouţkovice 8.10.2011
Hráno ve skupinách A. a B. , kaţdý s kaţdým
Skupina A:
1. MAŠKOVCI
2. PANTEŘI A
3. VĚTRNÍCI
4. DUHA

6 bodů
4 body
1 bod
1 bod

60 : 34
53 : 45
45 : 56
36 : 59

(Mašek, D.Šulta, Karas)
(Pipek,Kajak, Ovský)
(Ješko, Trhlík, Košťálek)
(Bartko, Pytel, Hafinger)

5 bodů
3 body
2 body
2 body

58 : 35
51 : 46
39 : 57
35 : 51

(Pavlík, Urbánek, Rajnyš)
(Kudláček, St.Lukeš, Mainel)
(Národa, Dřízhal Jan st. a ml.)
(Kaše, Kolár, Dorinský)

Skupina B:
1 TYGŘI ÚDLICE B
2. KUDLÁČKOVCI
3. TYGŘI ÚDLICE A
4. PANTEŘI B

Druzí ze skupin o 3 – 4 místo:
Panteři A – Kudláčkovi

2:0

10 : 3

10 : 6

První ze skupin o 1 – 2 místo:
Maškovci : Tygři Údlice B

2:1

9 : 10

10 : 9

10 : 7

Nejlepším hráčem vyhodnocen : MAŠEK DANIEL
Konečné pořadí:
1. MAŠKOVCI
2. TYGŘI ÚDLICE B
3. PANTEŘI A
4. KUDLÁČKOVCI
5. PANTEŘI B
6. TYGŘI ÚDLICE A
7. VĚTRNÍCI
8. DUHA

BLAHOPŘEJEME

KULTURNÍ KALENDÁŘ OBCE ÚDLICE
V kalendáři jsou akce, které mají jiţ tradici. Tento kalendář doplňujeme o další aktivity organizované mateřskou školou.
Proto doporučujeme brát kalendář akcí za velmi orientační, a doporučujeme sledovat plán akcí ve Zpravodaji a současně
sledovat také plakátky na obchodě či www.stránky naší obce. 
LEDEN
 Myslivecký ples
ÚNOR
 Údlicko - Přečapelská zábava
 Dětský karneval aneb velký pohádkový bál
BŘEZEN
 0
DUBEN
 Vázání velikonočních věnců
 Velikonoční zábava
 Pálení čarodějnic
KVĚTEN
 Svátek matek
 Oslava jubilantů a setkání seniorů – posezení s kulturním programem
ČERVEN
 Dětský den seniorů
 Oslava MDD u ZŠ
 Vítání letních prázdnin spojená s oslavou Dne otců
ČERVENEC
 Prázdninový výlet pro rodiče s dětmi (např. zábavný park apod)
SRPEN
 Loučení s létem
ZÁŘÍ


0

ŘÍJEN
 Podzimní aranţ
LISTOPAD
 Vázání vánočních věnců či štědrovečerní výzdoba apod.
PROSINEC
 Rozsvícení vánočního stromečku
 Mikulášská ve sportovní hale
 Oslava jubilantů a setkání seniorů – vánoční posezení s kulturním programem
 Vánoční hra dětí z mateřské školy
 Vánoční pohádkový les ve sportovní hale

OD NAŠICH ČTENÁŘŮ
Souboj titánů
by se mohl jmenovat článek v dnešním zpravodaji a nebyl by daleko od pravdy.
Na jedné straně dvounoţec, vybavený všemi vymoţenostmi techniky: sekačkou, motorovou pilou, kolečkem, lopatou a
manţelkou. Na straně druhé čtyřicetihlavé hejno vrabců, dychtících přeţít zimu ve vistárii pod pergolou, nedbaje
vzniklých hromádek trusu a rámusu kdykoliv od rozednění do setmění. A zde přichází čas na nerudovskou otázku: co s tím?
„ Ostříhám jim vistárii, nebudou mít kde spát a odtáhnou,“ raduje se dvounoţec. A jak řekl, tak udělal. Jednoho odpoledne
vylezl na štafle a za mohutného povzbuzování své manţelky, důkladně vistárii ostříhal.
Z nedaleké tůje byl však sledován bystrým a potměšilým zrakem hejna, odhodlaným nenechat věc jen tak. Sotva se
dvounoţec následujícího dne vrátil z práce, následky svého neuváţeného činu spatřil ihned:Vrabci ve snaze najít si nový
hotel, vytrhali a nadrobili nad schodištěm zatepleni a vítr ho rozfoukával po celém dvoře jako vločky sněhu. To máš za to,
špitali si posupně a ze zvyku se občas vrátili na vistárii, udělat nějaké to protestní hovínko na stará, důvěrně známá místa.
Jaký bude další vývoj událostí, budeme pro naše věrné čtenáře i nadále sledovat a zveřejňovat v našem občasníku.
Milé čtenáře, kteří mají v krvi touhu po dobrodruţství vyzýváme, aby si vsadili libovolný obnos u nejbliţšího bookmakera
na vítězství jedné či druhé strany. Za vyhrané peníze pak můţe milý čtenář postavit poblíţ svého domu nějaké pěkné,
stylové ptačí krmítko.
Skořápky ořechů.
Tenhle příběh není přímo vánoční a s vánočním klidem a pohodou má pramálo společného, přesto se vánoční tématiky
zlehýnka dotýká.Jednoho prosincového odpoledne jsem se chystala na pečení vánočního cukroví, na pořadu dne byly
zrovna marokánky. Po celé dopoledne jsem se věnovala domácnosti a úklidu, a tak jsem si hodlala pečení co moţná nejvíc
zpříjemnit a vytvořit si tu „pravou“ vánoční pohodu. Uvařila jsem si kávu a s nohama na protější ţidli jsem začala loupat
do marokánek ořechy. Moje čtyři kočky to zřejmě cítily taky tak a rozloţily se všechny v mé blízkosti a hlavně v blízkosti
krásně vytopených kamen, které utěšeně sálaly teplo. A tak jsme si tu pohodičku uţívali kaţdý po svém, kdyţ tu jsem zjistila,
ţe uţ mám nějak moc skořápek a rozhodla jsem se, nevím proč, hodit skořápky do kamen. Bóţe, ţenská, řeknete si asi, no
jo. A protoţe jsem ţenská, tak jsem ještě bafla do ruky smetáček a smetala na bobku drobky kolem kamen, kdyţ v tom se
ozvala mohutná rána. V té chvíli se během několika vteřin stalo několik věcí zároveň: předně jsem se lekla a zařvala.
Zároveň se lekly a zařvaly moje kočky, které se vydaly na útěk co nejdál od té kouřící příšery (tedy od kamen) a od té
řvoucí příšery (tedy ode mne). Musím podotknout, ţe úlekem hrabaly na místě a tak jim trvalo hodnou chvíli, neţ se dostaly
z místa. Tom a Jerry z pohádky by se od nich mohli učit!Aby toho nebylo málo, v úleku jsem kolem sebe mávla košťátkem a
shodila si na zem truhlík s orchidejemi, které jsem chvíli před tím zalila. Dovedete si představit tu spoušť? Dům zamořený
kouřem, kočky v šoku, já taky a po zemi voda a hlína z orchidejí, na právě vytřené podlaze. No co se dalo dělat, začala
jsem opět uklízet a na pohodičku u kafíčka jsem mohla zapomenout. Chvíli jsem nadávala, v duchu i nahlas, ale po chvíli,
kdyţ jsem si představila sama sebe, jak mávám vzduchem smetáčkem a lopatkou a představila jsem si kočky, jak hrabou na
místě, s očima vyvalenýma aţ na záda, začala jsem se pochechtávat a nakonec jsem se řehtala, aţ mi tekly slzy. Kafíčko
jsem nakonec dopila a na marokánky slavnostně zadělala těsto. A co myslíš, milý čtenáři, povedly se? Povedly a proto, ţe
se opět blíţí vánoce, svátky to klidu, přidám vám svůj recept na ony marokánky.
MAROKÁNKY:
Suroviny:
400g jemného krystalu, 200g hladké mouky, 80g ztuţeného tuku, 80g sušeného mléka, 100g škrobu, asi 1 a 1/2 dl vody,
nasekané oříšky, kandované ovoce, rozinky a čokoládu na potření.
Postup:
Vodu, tuk, sušené mléko a škrob přivedeme společně k varu a za stálého míchání přidáme mouku. Do dobře prohřáté směsi
přidáme kandované ovoce, oříšky, rozinky….Lţičkou ukrajujeme kousky vychladlého těsta a tvarujeme malé placičky.
(pokud se těsto lepí, máčejte si ruce ve vodě.) Na plech klaďte placičky dál od sebe, mohou se trochu roztéci a mohly by se
vám slepit. Vychladlé placičky potřete z jedné strany čokoládou. A teď uţ jenom ochutnat!
PS: milý čtenáři, doufám, ţe moje příhoda tě dostatečně poučila a nenapadlo tě házet skořápky do kamen. 
Zároveň ubezpečuji ochránce přírody, ţe během této příhody nezahynula ani jedna kočka, orchideje kvetou dál, a ţe i letos
se u nás budou péct na vánoce marokánky.
Pro čtenáře Údlicko - Přečapelského zpravodaje sepsala 9.11.2011 vaše Jitka Marcinová.

RADY HOSPODYŇKÁM
Blíţí se vánoce a tudíţ čas pečení vánočního cukroví. Několik uţitečných tipů, které vyuţijete nejen při pečení vánočního
cukroví.
S piškotem opatrně!
Nadýchané piškotové těsto tvoří základ většiny dortů. Aby nepřišlo o obsaţený vzduch (zapracovává se do něj důkladným
šleháním), nevlévejte je do pečící formy příliš zvysoka a také s ní po naplnění zbytečně nehrkejte.
Jak na voňavější ořechy?
Pokud chcete mít ořechy v těstě, náplni či na ozdobu krásně aromatické, potom jádra před nastrouháním opraţte na suché
pánvi. Nádherně s díky tomu rozvoní a také z nich pak snadno vymnete tmavé slupky. Jsou potom i bělejší.
Sraženinu napraví rum
Srazil se vám při šlehání máslový krém? Potom nemusíte hned rozehřívat v mikrovlnce další máslo, abyste jím „sraţeninu“
napravili. Podobně lze ohřát a zašlehat do krému trochu alkoholu, např. rumu. Krém pak není tak těţký a také bude
aromatičtější.
V mikrovlnce to povolí
Pokud vám silně zatvrdne domácí mléčný marcipán, potom hmotu nahřejte opatrně v mikrovlnce, přidejte k ní malé
mnoţství vody a důkladně ji propracujte.
Čokoládové hoblinky
Široké čokoládové hoblinky si vytvoříte docela snadno škrabkou na zeleninu nebo kráječem na sýr. Jednoduše je budete
okrajovat přímo z tabulky čokolády.
Drobenka
Drobenka se nepovedla? Je lepkavá nebo mazlavá? Přidáme trochu mouky a znovu ji promíchejte.
Těsto se nepřilepí
Těsto se na ruce nepřilepí, když si je před začátkem práce potřete chuťově neutrálním jedlým olejem.
Staré kvasnice
I staré kvasnice se dají oživit, když je rozdrobíte na jemno v misce a jemně posypete moučkovým cukrem.
Kakao
Které přidávané do moučníku bude tmavší, když ho zalijete horkým mlékem.
Připravila Ivana Jelínková

SLUŽBY OBČANŮM
1. Připomínáme občanům, ţe ve dvoře obecního úřadu je sběrný dvůr, kam mohou nosit nebezpečný odpad, tzn. ledničky,
pračky,televize, počítače a zároveň v chodbě obecního úřadu se nacházejí boxy, do kterých je moţné přinést drobné
elektrospotřebiče ( kalkulačky, mobil.telefony, počítač.vybavení, baterie, monočlánky…
2. Zároveň připomínáme občanům ţe ve vestibulu obecního úřadu je umístěna ţlutá schránka, do které můţete vhazovat
své připomínky na téma : co vás trápí v obci, co by bylo zapotřebí vybudovat, co by jste rádi zlepšili a přivítáme vaše
další připomínky, rady, náměty ……. Velmi nám tímto pomůţete v naší práci a rozhodování.
3. Prosíme občany o pomoc….z důvodu revitalizace byl odstraněn na náměstí letitý ţelezný stoţár, který byl zabudovaný
v blízkosti autobusové zastávky a nyní leţí na trávníku. Obracíme se na Vás s dotazem, zda někdo neví, je-li tento stoţár
památkou. Přemýšlíme, jestli by měl být zachován či ne. A v případě zachování, určete i místo. Své rady,tipy, náměty
nahlaste, prosím, na obecní úřad, nejpozději do 20.12.2011. Děkujeme za spolupráci.

Jednoho krásného podzimního dne se školní zahrada mateřské školy proměnila v přírodní dílnu. Kolem půl
desáté jsme již venku a netrpělivě očekáváme příjezd kamarádů z naší partnerské německé školky
v Niederlautensteinu. Právě dorazili a tak se opravdu ve velkém kruhu společně vítáme. Říci Guten Tag nebo
naopak Dobrý den, nám nečiní už vůbec žádné potíže. Vždyť už se setkáváme po několikáté a vlastně již příští
rok oslavíme páté výročí seznámení.
Společně si česko -německy vysvětlujeme pravidla a náplň naší prožitkové eko-dílny na zahradě. A pak se už
každý rozhlíží a vydává se prožít podzim opravdu všemi smysly. Toto všechno jsme měli možnost zažít na
„vlastní kůži“, jak se říká.
Zaskákali jsme si do obrovské hromady suchého barevného listí. Prošli jsme si provazovou stezku se
zavázanýma očima a vnímali jsme sluchem šustění listí pod nohama. U velikého stromu – lípy, jsme měli
možnost vytvořit otisky kůry a listů, pomocí bílého papíru a voskovek. Na zemi stojící kouzelná podzimní
krabice nebyla jen tak náhodou. Při jejím otevření jsme zjistili, že uvnitř ukrývá plno pokladů. Některé do
přírody patří a jiné zase naopak. A tak naším úkolem bylo krabici správně roztřídit. V třídění jsme pokračovali i
dále. Tak snadný úkol roztřídit hromádku kaštanů smíchaných s žaludy zase nebyl. Ale hmat jsme si procvičili
pořádně. Takže u několika kupek listí, které jsme vyhazovali do vzduchu, prostě jen odpočíváme. No a poslední
zážitek je úplně výborný. Pani učitelky z listí připravili závodní okruh pro kutálení brambory. Což byl úkol
velice nesnadný, ale zato zábavný stejně jako ty předešlé. Podzim jsme si opravdu užili, a to i díky obohacení o
nová německá slovíčka a písně, které jsme si s německými kamarády vyměnili.
Den nám utekl rychleji než spadne lístek na zem. Nastává loučení, přání krásných vánoc, vzájemné
předávání dárečků, neboť se uvidíme znovu až v novém roce 2012. Už se nemůžeme dočkat, až se zase
shledáme.
Renata Malcovská, MŠ Údlice

ČTVRTÁ OSLAVA JUBILANTŮ + vánoční setkání seniorů našich obcí
Věříme. ţe se na vánočním setkání sejdeme opravdu v hojném počtu
čtvrtá oslava jubilantů a setkání seniorů proběhne 13.12.2011 v jídelně
“učiliště“od 17 hodin
Jubilanti čtvrtého setkání:
Za měsíc říjen
Malochová Marie
Blínová Anna
Šulcová Věra
Lejsek Jiří
Jarošová Zděnka
Zástava Josef
Šulyok Alexandr
Fischerová Růţena
Machanová Marjana

Za měsíc listopad
Kanea Michal
Kotyková Ludmila
Bureš Jaroslav
Hampl Václav
Urbánková Jindra
Stupka Jiří
Hilšer Ota

Za měsíc prosinec
Tasiová Jana
Huptych Ladislav
Pospíchal Vladimír
Cink Oldřich
Klouček Milan
Čechová Alena

Všichni jubilanti obdrţí pozvánku, kterou osobně doručí p. Karin Štefanová.
Plakátky s pozváním budou taktéţ zveřejněny na www.stránkách a na vývěskách v Údlicích i Přečaplech.
Na všechny jubilanty se těšíme a samozřejmě jsou srdečně zváni i ostatní spoluobčané, kteří mají chuť se sejít a
společně s námi oslavovat jubilanty a podívat se na kulturní program.

:

CO NÁS ČEKÁ……….








2.12.2011 – Rozsvícení stromečku – od 16hodin v Základní škole je připravený kulturní program, svařené víno i
mikuláš s cukrovinkami. Poté se vydáme lampiónovým průvodem (děti si lampion přinesou z domova) na
náměstí, kde nás čeká rozsvícení stromečku a ohňostroj.
3.12.2011 – od 15 hodin ve sportovní hale proběhne čertovská zábava pod názvem ,, Jak s námi šili všichni čerti“.
Děti mohou přijít v čertovském převleku. Podrobnou organizaci najdete na plakátcích umístěných na stránkách
obce nebo na náměstí.
6.12.2011 – proběhne ve sportovní hale od 10hodin kulturní program pro děti pod názvem ,, Vánoční show“.
9.12.2011 –od 18hodin Štědrovečerní aranž v budově chovatelny. Je třeba si pár věcí donést, ale vše se dozvíte
na plakátech, které jsou umístěny na www.stránkách obce, náměstí i na všech vývěskách (u koupaliště, Kamenná
cesta, Jirkovská – okály, na Rafandě – u autobusové zastávky i v Přečaplech.
13.12.2011 – od 17hodin Oslava jubilantů + vánoční posezení seniorů - podrobnější informace v letáčku, který
je umístěný v našem Zpravodaji
17.12.2011 - obec pořádá výlet do Prahy – dopoledne vánoční trhy, odpoledne divadelní představení. Veškeré
informace jsou umístěny na stránkách obce.
20.12.2011 - od 15.30 hod. proběhne ve sportovní hale Vánoční slavnost – vystoupení dětí z MŠ

Jestliže budete mít nápad, námět či tip, co uveřejnit nebo změnit, pošlete nám zprávu na e-mail:
ou.udlice@volny.cz či problanku@centrum.cz nebo zprávu osobně předejte na obecním úřadě v Údlicích.
Těšíme se na Vaše podněty.
Redakční rada – Blanka Prošková, Libuše Mihalincová, Ivana Jelínková, Vlaďka Lešová

