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Slovo místostarostky:
V minulém čísle jsme Vás ţádali o spolupráci při
Váţení spoluobčané, dostává do rukou – tedy
mělo by se Vám dostat do rukou, čtvrté číslo
našeho občasníku, ve kterém bychom vám chtěli
nabídnout

spoustu

nových

informací,

sestavování aktuálních čísel Zpravodaje. Jde nám o
zaslání příspěvků na téma, která Vás
,,pálí“, příspěvků o dění v obci, Vašich názorech, připomínek, slova

zajímavostí, zábavy a poohlédnutí se za minulým

pochvaly a samozřejmě i výtek. Veškeré aktivity, které v obci děláme,

číslem.

děláme s pečlivostí a co nejlépe . Je nám však jasné - ,,co člověk, to jiný

V minulých dnech jsem zjistila, ţe někteří
naši občané vůbec netuší, ţe obec Údlice vydává
svůj zpravodaj.

názor na věc“. Proto bychom přivítali Vaše názory, o kterých následně
můţeme diskutovat

a hledat

nejlepší cestu. Vţdyť nám všem jde

především o dobře vykonanou práci v našich obcích.

Proto se obracím na Vás s prosbou. Zda

Bylo by bezvadné, kdybychom vytvářeli Zpravodaj společně. Toto je náš

zjistíte nebo budete vědět o někom, kdo

cíl, toto je naše vize do budoucna.

nedostává či zrovna neobdrţel aktuální číslo

V tomto okénku občanů bychom také velmi rádi otiskli např. poděkování

Zpravodaje, prosím, nechť se dostaví na Obecní
úřad, kde je moţnost Zpravodaj získat. Kdyţ uţ

některému z našich spoluobčanů za mimořádnou pomoc, čin apod. Vţdyť

si dáváme tolik práce s jeho sestavením,

v dnešní době pomalu mizí slova ,,děkuji, prosím, nemáš zač“ a to je velká

vytisknutím a expedicí, byla by opravdu velká

škoda. Vţdyť, stále jsme lidmi a lidmi snad zůstaneme !! .

škoda, aby náš Zpravodaj a aktuality v něm,

Těšíme se na Vaše došlé příspěvky, které lze posílat na následující adresu:

někdo neobdrţel.

problanku@centrum.cz
Děkujeme za spolupráci

Děkuji za spolupráci.

Blanka Prošková
Blanka Prošková

PODĚKOVÁNÍ
Kontakt:
Adresa obce:
Obecní úřad Údlice
Náměstí 12
43141 Údlice

Zde bych velmi ráda poděkovala

pravidelně dodává ţhavé aktuality ze Základní školy v Údlicích .

Telefon: 474 667271
E-mail: ou.udlice@volny.cz
Internet: www.obec-udlice.cz
Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Mgr. Jiřímu Chloupkovi, který

Děkujeme za spolupráci p. Stanislavě Kochlöffelové, naší knihovnici,
která dodává příspěvky.
Děkujeme taktéţ Ivaně Pavlíkové, která pro nás zpracovává

8.00-16.00
8.00-14.30
8.00-16.00
8.00-14.30
8.00-13.00

,,Kroniku našich obcí“.

Přivítali jsme prvňáčky
Prvního září se jako kaţdoročně objevily před základní školou slavnostně
oblečené děti, z nichţ mnohé nesly velké či malé kornouty se sladkostmi. To je
vţdy znamením, ţe začíná další školní rok a do školy přicházejí noví prvňáčci.
Letos jich nastoupilo 27. Většina se jich těšila na novou paní učitelku nebo
kamarády. Někteří přicházeli s představou toho, co se ve škole naučí, jiní
s obavami z něčeho nového.
Letos do školy nenastupovali pouze ţáčci do první třídy, ale i několik starších
ţáků, kteří na naší školu přestoupili. Oproti září minulému školního roku je nárůst
o 18 ţáků a po mnoha letech jejich celkový počet dosáhl 195.

Jak se pozná EKOŠKOLA
Kaţdý, kdo projde brankou školy a podaří se mu odtrhnout pohled od krásného nového hřiště, spatří panel
s názvem Ekoškola. Toto pojmenování jsme si nevymysleli sami, ale získali jsme jej jiţ podruhé na dva roky
po splnění podmínek mezinárodního projektu, do kterého jsou zapojeny školy ve 44 zemích světa. Po uplynutí
dvou let musíme vţdy znovu o titul poţádat. Do školy přijedou auditoři, kteří ověří, jestli škola splňuje
kritéria pro udělení označení. Ţáci a učitelé nejdříve zakládají školní Ekotým, poté analyzují ekologický stav
školy a plánují opatření, která budou realizovat. Průběţně také získávají ve výuce "vhled" do témat Ekoškoly,
jako jsou odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita. Jak se realizuje
třeba část věnovaná odpadům? Ve škole celoročně probíhá třídění vyprodukovaného odpadu na: papír, plasty,
PET víčka, sklo, hliník, baterie, vyslouţilé elektrospotřebiče a úsporné ţárovky. Mimo průběţné třídění se
vţdy v říjnu a květnu koná sběrový týden papíru, kdy je moţno donést i papír z domova.

Víte, ţe …
Škola je sběrným místem úsporných ţárovek a drobných
elektrozařízení. Za vchodovými dveřmi se nachází na zdi
modrá nádoba, do které mohou ţáci odkládat nefunkční
úsporné ţárovky a zářivky do 40 cm. Nádoba je uvnitř
upravena, aby nedošlo k samovolnému rozbití ţárovek.
Hned vedle stojí červený kontejner, který je určen na drobné
nefunkční elektrozařízení, jako jsou mobilní telefony,
nabíječky, tranzistorová rádia, elektrohračky atd. Kdyţ jsou
nádoby naplněné, bezplatně je specializovaná firma odveze a
škola obdrţí podle hmotnosti nebo kusů body, které si můţe
střádat a později je směnit za sešity, sportovní pomůcky nebo nové elektropřístroje z katalogu. Úsporné ţárovky i drobné elektrozařízení mohou do
školy mimo ţáků přinést i jejich rodiče nebo ostatní občané. Co myslíte, nestojí těch pár kroků za dobrý pocit, ţe jste pomohli přírodě i dětem ve
škole? 

Mgr. J. Chloupek, ZŠ Údlice

3. díl :

…tak

Přečáply kontra Vatikán

by asi dnes vypadaly novinové titulky, kdyby se stalo to, co před pěti sty lety v malé vsi na Chomutovsku, v těch

časech osídlené většinou zemědělským lidem.
Málokdo zná historickou událost, která svého času vzrušila celou Evropu. Stala se v Přečáplech. Od té doby jsou
Přečáply jedním ze tří míst na světě, kde rozlícení farníci ubili k smrti svého duchovního otce, kněze.

V druhé polovině 16.století se přes poráţku husitského hnutí stále ještě nedalo mluvit o tom, ţe by v Čechách byl
zavládl mír a klid ve věcech náboţenských. Lidé ţijící v krušných poměrech přece jen touţili víc po království boţím na
zemi, neţ na nebi. Hejna kazatelů a proroků z Německa zaplavovala zdejší kraj, kde zvlášť mezi prostým lidem byla silně
zakořeněna víra evangelická, i husitství.
Naproti tomu česká šlechta a města se začala poněmčovat a vzdalovat se prostému lidu a přistupovat na nové mravy.
Katolíci neměli ruce v klínu a starali se o upevnění svých pozic.
Chomutovské panství získal Jiří Popel z Lobkovic. Byl to šlechtic vychovaný jezuity, fanatický příslušník katolické
církve. Vyhnal všechny kazatele, zavřel evangelické kostely, zakázal jiné neţ katolické obřady a povolil jezuity. Proti
utlačovanému a revoltujícímu lidu vystoupil ostře v odstrašujícím jirkovském soudu a pokořil chomutovské a okolní
protestanty.
Musel zmizet i přečápelský evangelický farář a musel hledat útočiště v Sasku. Proti vůli přečápelských farníků přišel do
obce katolický farář Zachariáš Fáber. Byl si dobře vědom ochrany mocného Lobkovice a nikterak nekrotil svou pánovitou
povahu, vedl si zpupně a svévolně. Ve vsi bylo ticho před bouří…

Zachariáš Fáber málo dbal smýšlení svých farníků. Byl dobrým střelcem a rád lovil, aniţ rozlišoval co se smí a co ne.
Pátého srpna 1595 v poledne, kdy vesničané byli v pilné práci na polích, vyšel si s puškou na lov – střílel vesničanům
holuby na střechách stavení. Na střeše jedné kůlny sedělo pěkné hejno. Vystřelil na ně a několik holubů spadlo.

Střílel tenkrát obvyklou „předovkou“ a koudel, kterou se v ní ucpávala náloţ se po výstřelu a dopadu na střechu vzňala
a zapálila suché došky. Vítr oheň rozdmýchal a od hořící kůlny se poţár začal za přispění větru šířit po celé vsi.
Neţ se lidé sběhli, byla téměř celá ves v plamenech. Uhořel skoro všechen majetek: dobytek ve stájích, shořely zásoby,
šatstvo i prádlo.Několik lidí bylo těţce popáleno.
A pan farář? Ten po výstřelu utekl nejdříve na faru. Ale kdyţ začala hořet i fara a k faře se začali sbíhat rozezlení
vesničané, utekl z fary. Proběhl mezi dohořívajícími chalupami a polem běţel k Chomutovu. Lidé jeho útěk postřehli a
hnali se za ním.
Jdeme-li silnicí z Údlic do Přečápel, přijdeme na Černý most. Na pravé straně silnice při Černém mostě, takřka v poli, je
vidět mohutný kamenný kříţ.

Tento kříţ tu stojí od nepaměti, snad uţ zde byl zabudován v počátcích křesťanství v tomto kraji na místě bývalého
pohanského obětiště a tráva jej obrůstá…
Tak aţ k tomuto kamennému kříţi doběhl farář Zachariáš Fáber a tady mu svitl spásný nápad: uchýlit se pod ochranu
kříţe, spolehnout se na právo azylu před zatčením a pronásledování na posvátném místě…Marně se však chytal kříţe,
marně své farníky zapřísahal jménem boţím. Vidlemi, motykami, klacky a kamením ho utloukli k smrti. Nenávist ke ţháři
a utiskovateli přemohla náboţenský cit…
Hned po činu přijel do vsi chomutovský hejtman Kryštof Kreicinger z Greifentálu se zbrojnoši. Začali zatýkat,
vyslýchat a odvádět přečápelské farníky do vězení v chomutovském zámku.

Za hlavního viníka byl označen Mates Vittich a odsouzen k trestu smrti. Neţ došlo k popravě Popel z Lobkovic ztratil
konfiskací chomutovské pantsví a k moci se tu opět dostali evangelíci. Do moci rozhodování o trestu zasáhla i
chomutovská městská rada, která doporučovala, aby se pro závady v řízení poprava odloţila. Věc byla uznána za
zmatečnou a všichni zatčení byli novým hejtmanem propuštěni z vězení.
Ale s tím se zas nespokojili katolíci. Papeţský nuncius Ferrari podává novou ţalobu komornímu soudu a ten roku 1598
nařizuje, aby další chomutovský hejtman všechny zúčastněné znovu zatkl.
A tak se Přečápelští dostali do vězení a znovu začal soud. Přišlo mnoho světských i církevních úřadů, římským císařem
a papeţem konče. Trvalo to vše řadu let.
Ve třicetileté válce další projednávání rozsudků a podávaných odvolání usnulo…

Válka třicetiletá dávno skončila, dávno zemřeli účastníci ubití katolického faráře v Přečáplech, ale věčná církev
nezapomněla a takto rozhodla:
1) V Přečáplech se rozboří a se zemí srovná fara a jiţ nikdy nesmí být při kostele tomto zbudována jiná druhá. Taktéţ
se stanovuje, ţe nikdy zde nebude faráře.
2) Pět pokolení přečápelských obyvatel nesmí vstoupit do místního kostela a zúčastnit se bohosluţeb.
3) Přečápelský kostel bude pro příště filiálním kostelem Údlic.
4) Přečáply se stanou poutním místem a bohosluţby v přečápelském kostele se budou slouţit pro poutníky a jiné
osadníky, jen ne pro Přečápelské.
5) Obyvatelé Přečápel opraví starý kamenný kříţ při Černém mostě tak, aby připomínal kolemjdoucím, ţe je to třetí
místo v Evropě, kde byl vlastními farníky ubit farář v době míru.
Tak bylo rozhodnuto a tak se také stalo. Cedule s rozsudkem visela na dveřích kostela. Ještě staří pamětníci nám
potvrdí, ţe ještě v době první republiky se chodívali modlit ke Kamennému kříţi při Černém mostě. Proč tomu tak bylo,
ţádný z nich přesně nevěděl. Teď ale celou historii boje Přečápelských s římskou církví znáte i Vy…
Zpracovala : Ivana Pavlíková

Historie Údlic - Pochod smrti
Historie Údlic o pochodu smrti, který prošel 16-17 dubna 1945 ulicemi v této oblasti, kde bylo zavraţděno a
umláceno 23 vězňů. Jednalo se o politické vězně z celé Evropy. Na jirkovské silnici měl zastavit pochod smrti,
sednout si do příkopu k louce a čekat aţ pracovní četa z vězňů odveze povraţděné asi 150m, k ţidovskému
ghettu, dnešní škole. To je na rozcestí k ţidovskému hřbitovu, napravo asi 1oo m od školy. Vykopali jámu pro
zavraţděné a poté je naházeli společně do jámy a zahrnuli je hlínou. Poté pochod smrti pokračoval dál do
vnitrozemí.
Příběh paní, která bydlela na Jirkovské ulici a vše viděla……
Pochod smrti zastavil na louce a vězni museli čekat. Jedli pampelišky a trávu. Paní vyprávěla, ţe vyšla ven a
vůbec si neuvědomila, co se můţe stát. Nesla zajatcům chleba, v tom se na ni vyřítil příslušník SS a prudce ji
odstrčil. Začala mluvit německy. Byla strachem celá propocená a radši se vrátila domů. Byla ráda, ţe se jí nic
nestalo.
Kdyţ pochod smrti odešel, tak se šla podívat do příkopu a po chvilce našla ešus německé výroby s iniciály
J.M. Je moţné, ţe to je hliníkový svědek ukrutného pochodu smrti…….
Příběh dalšího svědka……
Příběh se udál 16. 4. 1945, kdyţ procházel pochod smrti Údlicemi – u dnešní budovy chovatelů, kde se
nacházel most přes silnici (nyní je zaslepen). Do těchto míst se podařilo utéci zajatci z pochodu smrti a schovat
se zde. Údajně to měl být mladší Francouz. Kdyţ pochod smrti odešel, byl rád ţe to přeţije. Do konce války
chybělo kolem 22 dní, ale osud mu nebyl příznivý. Byl spatřen jednou obyvatelkou Údlic, která ho viděla
sedět pod mostem a ukazoval na ní, aby byla zticha. Ona však odešla, udala ho příslušníkům SS, kteří ho
zastřelili a zakopali na místě u dnešní školy……..
Pochod pokračoval okolo Nezabylic, kde je další hromadný hrob 31 zavraţděných a ubitých lidí. Hrob se
nachází na horním okraji lesa.
Příběh pana Vindušky :
Příběh je o Polákovi, kterého viděli malé děti, hrající si poblíţ. Ukazoval jim z dálky, jestli nemají něco k jídlu.
Uţ nemohl hlady déle vydrţet a sehnul se pro trávu. V tom se přiřítil příslušník SS, napíchl ho na bodák své
pušky, připíchl ho k zemi, vystřelil a usmrtil. Taková byla krutost příslušníků SS. Vězni z tohoto pochodu smrti
byli určeni k likvidaci. Z celého pochodu přeţilo pět Čechů. Děkuji p. Vlastimilu Vinduškovi za příběh, který
vyslechl od své maminky a vyprávěl mi jej.
16. a 17. dubna 1945 procházel tento pochod smrti naším okresem. Transport přišel ze Saského Reitzenhainu a
po silnici přes Horu sv. Šebestiána, Novou Ves, Křímov, Dominu a Krásnou Lípu směřoval k Chomutovu. Odtud
pokračoval přes Údlice dál do vnitrozemí. V transportu byli eskortováni političtí vězňové. K tomu, aby byli
cestou někteří z nich zastřeleni, stačilo jakékoliv vybočení z řady, vykonání potřeby, nebo shýbnutí k obuvi.
Také ti, kteří klesli vysílením, byli na místě zastřeleni. Doprovázející příslušníci SS v některých případech ještě
zohavili obličeje svých obětí k nepoznání. V takovém stavu byly oběti později sbírány a pohřbívány ve
společných hrobech.

Příběh dalšího svědka z Údlic:
Vypráví: ,, bylo mi asi 6 let. Němce, které exhumovali,dávali do rakví a nosili na starý ţidovský hřbitov - asi
200 m , byli uţ v rozkladu. Za pocty československé hymny byli pohřbeni místními občany. Rakve vyráběl
místní podnikatel a truhlář p. Rudolf Marek – disponuji jednou z fotografií, jak ukládají zavraţděné v rakvích
do společného hrobu.
Děkuji za příběh, který si svědek pamatoval a také upřesnil polohu prvního společného hrobu.

ZPRACOVAL A NAPSAL p. MIROSLAV FERRAJ

Hliníkový svědek

Dnešní pietní místo 23 obětí .

Původní místo hrobu 23 vězňů r. 1945

Památník v Hořeneckém lese 31 obětí

Dobová fotografie r.1946 ţidovský hřbitov

Zde se nachází most u chovatelny.

Zde seděli a potají jedli pampelišku a trávu zde se našel hliníkový svědek.

PROSBA SPOLUOBČANŮM
Stále se zabýváme myšlenkou ,,Co zlepšit, co napravit, předělat“apod. Byli bychom rádi za Vaše názory, neboť ty jsou nesmírně přínosné.
Nejdříve jsme očekávali, ţe na zastupitelstvu obce, nám budou tyto tipy řečeny, ale marně….
Zkusíme tedy novinku….do vestibulu obecního úřadu postavíme “schránku s otvorem“, kde bude moţné vhodit Vaše názory, připomínky aj.
Takto se k nám (moţná), dostanou náměty.
Obracíme se tedy na Vás s ţádostí o spolupráci. Vhazujte do ,schránky“ lístky na následující otázky:

1.
2.
3.
4.

CO VÁS TRÁPÍ V OBCI
CO BY BYLO ZAPOTŘEBÍ VYBUDOVAT
CO BY JSTE RÁDI ZLEPŠILI
VAŠE DALŠÍ RADY, PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY…

Náměty vţdy 1x za 14dní vybereme a na radě obce se budeme Vašimi připomínkami zabývat.
Opravdu velké díky za spolupráci, neboť i naši obec, bychom do budoucna rádi přihlásili do soutěţe ,,Vesnice roku“ 
________________________________________________________________________________________________________________________

SLUŢBY OBČANŮM
Obec Zajistila pro občany Údlic i Přečapel kominíka (čištění, revizní zprávy apod.)
7.října (pátek) a 8.října (sobota) bude přítomen v našich obcích kominík, který bude nahlášeným zájemcům provádět kominické sluţby.
Celková cena za číslo popisné = 480,- Kč. Ţádáme tímto případné zájemce, aby se nahlásili nejpozději do 3.10.2011 na obecním úřadě, kde si domluví
termín i čas.
O této sluţbě se naši občané dozvědí i z SMS zprávy.
Kdo by měl ještě zájem dostávat INFORMACE PROSTŘEDNICTVÍM SMS ZPRÁV PŘÍMO DO VAŠEHO MOBILU, nechť se přihlásí na
obecním úřadě. Touto sluţbou máte moţnost dozvědět se SMS zprávou různé aktuální zprávy např.: kdy bude v našich obcích odstávka el.proudu,
kdy přijede veterinář, kdy naše obce navštíví kominík (revize komína je od letošního roku zákonná povinnost), kdy se koná zasedání zastupitelstva,
kdy a kde proběhne konkrétní kulturní akce. Pevně doufáme, ţe tuto sluţbu oceníte.
_________________________________________________________________________________________________________________________

INFO O KOUPALIŠTI
Koupaliště, jak všichni víme, není nikdy výdělečné. Všichni jsme však rádi, ţe naše obec koupaliště má (ač potřebuje pomalu také různé opravy –
ty mohou být do budoucna řešeny případným projektem) a my bychom Vás rádi seznámili s finančními údaji. Výdaje za rok 2011na provoz
koupaliště v podobě nákupu chemikálií, rozborů vody, materiál na různé opravy, úpravy apod. činí 359 465Kč. Příjmy ze vstupného činily 115 140Kč
Vstupné na koupaliště – V letošním roce rada obce schválila vstupné na koupaliště pro dospělého na 30 Kč a děti na 15Kč. Je však moţné na
obecním úřadě zakoupit permanentky na koupaliště v hodnotě 100Kč pro děti a 250Kč pro dospělého.Této moţnosti vyuţili pouze 2 občané, kterým
se i přes nepřízeň počasí v letošní sezoně, permanentka určitě vyplatila. Doufejme, ţe občané Údlic a Přečapel, této moţnosti vyuţijí v příštím roce.
K obdrţení je třeba pouze 1ks fotografie (průkazový formát) a zaplacení výše uvedené částky.
_________________________________________________________________________________________________________________________

SBÍRKA POUŢITÉHO OŠACENÍ
Opět můţete přivést pouţité a nepotřebné ošacení (dámské,pánské, dětské), prostěradla, ručníky, záclony, polštáře, deky, nepoškozenou obuv, hračky
a další …vše zabalené do igelitových pytlů nebo krabic a do 28.10.2011 do 12.0hod. dodat do vestibulu chodby obecního úřadu.
Více informací na www.stránkách obce.
_________________________________________________________________________________________________________________________

Příští konání jednání zastupitelstva obce - dne 5.10.2011 od 18.00hod. – budova ČSCH
Jirkovská ul.

INFO O OBECNÍ KNIHOVNĚ
Milí čtenáři.
Doba dovolených a prázdnin uţ skončila a já se těším na Vaši návštěvu v knihovně. Opět dostaneme soubory knih z Chomutovské
knihovny a tak můţete nahlédnout i do beletrie nových mladých autorů. Těším se také na návštěvu dětí z MŠ a prvňáčků ze základní
školy. Návštěvu je moţné dojednat i na dopolední hodiny.
Těším se na Vás. Knihovnice

Z pohádky do pohádky (4.10.2011)
Zábavný pořad pro děti. Koná se ve sportovní hale od 10hodin. Sejde se mateřská škola, děti z 1,2,a3 třídy ZŠ Údlice a zvána
je i široká veřejnost. Bliţší informace najdete na plakátcích na náměstí, Rafandě, Přečaplech…

Farmářské trhy v Údlicích (8.10.2011)
Trhy začínají v 9hodin v okolí Základní školy, v uličkách u školy a prodej zabijačkových pochoutek se uskuteční v bufetu
Středního odborného učiliště v Údlicích, kde bude moţnost si posedět, dát si kávičku a něco k zakousnutí  Pozvěte na trhy i
známé…vţdyť trhy v Údlicích, to je nevídaná věc 

ČTVRTÁ OSLAVA JUBILANTŮ + setkání seniorů našich obcí
Oslava jubilantů a setkání seniorů proběhne 11. ŘÍJNA 2011
POZOR: sejdeme se v jídelně Obchodní akademie, Střední odborné školy gastronomie a Středního odborného
učiliště Chomutov se sídlem v Údlicích od 17hodin















CHLOUPKOVÁ DANIELA
KOCHAN JOSEF
KUTÍK GREGOR
KLÍMOVÁ ANTONIE
JONÁŠOVÁ JARMILA
FILLINGEROVÁ JIŘINA
KOLDA JINDŘICH
NOVÁK VRATISLAV
FÚDOR JAN
KARBUSOVÁ SOŇA
GRÁFOVÁ JANA
VODRÁŠKA JAN
SEMRÁD ANTONÍN
BÁRTL JINDŘICH

Samozřejmě jsou zváni nejen oslavenci, ale i ostatní zájemci o naše setkání. Kulturní program a malé občerstvení je
zajištěno. Čím nás bude více, je lepší nálada.

Podzimní aranţ (14.10.2011)
Obdoba vázání vánočních věnců - koná se od 18 hodin v chovatelně. Zájemce ţádáme o co nejrychlejší nahlášení na Obecním
úřadě, abychom věděli, s kolika zájemci budeme tvořit. Poplatek je 100Kč. Zájemce prosíme, aby si sebou přinesli rovné seschlé
klacky ( 4-6 kusů 60cm vysoké) , seschlé listy, kaštany, ţaludy apod. Uvítáme i bábovku, závin či jiné vlastní výrobky. Pití bude
zajištěno  Více info na plakátcích. Přijďte si posedět, popovídat a odpočinout si.

Dětský kabaret (3.11.2011)
Zábavný pořad pro děti ve sportovní hale od 10hodin - bliţší info na plakátcích.

Váţení spoluobčané,
Obecní úřad Údlice pro Vás chystá zájezd do divadla spojeného
s vánočními trhy.
Sobota 17.12.2011

KDY:

ODJEZD AUTOBUSU: Údlice náměstí 9.00hod, Přečaply 9.15hod.

návrat kolem 19.30hod.
CENA ZÁJEZDU :

250,-Kč/osoba ( dopravu hradí obec)

PŘIHLÁŠKY :

Závazně do 30.11.2011 na obecním úřadě , úhrada celé částky
při přihlášení

Po příjezdu do Prahy si budete moci např.
prohlédnout adventní Prahu a vánoční trhy na Staroměstském náměstí, vyuţít čas k nákupu
vánočních dárků či se jen tak projít….
Divadelní představení začíná v 15.00hod v Divadle Radka Brzobohatého .V představení

„T a n č í r n a“ ,

uvidíte známe tváře jako
Radoslava Brzobohatého, Jana Révaie, Hanu Gregorovou, Petra Olivu, Dagmar Čárovou a
další….
Po představení se autobusem vrátíme zpět do svých domovů

Proč je nám nad cibulí do pláče?
Dívejme se na to z pohledu té cibule. Chovala se k nám přeci velice slušně, tedy do té doby, neţ jsme na ni vzali
nůţ a začali jsme do ní bez milosti řezat. Při krájení se probouzí k ţivotu propanethiol S-oxid, plyn, který reaguje
s enzymy v cibuli a uvolňuje dosud pasivní sloučeninu síry, která je v cibuli rovněţ obsaţena. S kaţdým dalším zaříznutím
stoupá z cibule plyn a v kombinaci s vodou v očích vytváří kyselinu sírovou.
A tak i kdyţ máte sebelepší náladu, oči ji nesdílejí a reagují stejně jako na kaţdé jiné podráţdění, tedy pláčem.
Nejhorší, co můţeme v tu chvíli udělat, je promnout si oči rukama.
Lidová moudrost má spoustu triků a rad, jak se při krájení cibule zachovat. Můţeme cibuli pokapat citronem,
natáhnout si rukavice nebo si nasadit plavecké brýle.

Proč po dešti vylezou ţíţaly na cestu?
Proč asi podle vašeho názoru vylézají na vzduch? Pro zdraví? Vlastně svým způsobem ano. S výjimkou parazitů
stráví většina červů svůj ţivot kutáním v hlíně. Kdyţ prší, jejich chodbičky se zatopí vodou. Pokud by nevylezli, utopili by
se. Dešťovky sice nemají nohy, ale nejsou úplně hloupé.
Proč se ale po dešti sejdou právě na cestě? Cesty za lijáku nabízejí pevnější podloţí neţ bláto nebo tráva. Pokud
byste nahlédli do trávy podél cesty, našli byste v ní spoustu ţíţal, které se usilovně snaţí udrţet nad vodou a nejraději by se
také dostaly na cestu.

Proč jsou ţloutky vajíček natvrdo někdy šedozelené? A proč naopak vajíčka na hniličko nikdy barvu
neztrácejí?
Vaříme-li vejce dlouho, nahromadí se v něm sloučeniny ţeleza a síry a ţloutek ztratí barvu. Šedé ţloutky nepůsobí
vábně, ale přítomnost síry a ţeleza neovlivňuje chuť nebo výţivovou hodnotu vajec.
Většina z nás dělá chybu, ţe po uplynutí doby varu nechá vejce v horké vodě leţet. Doporučuje se pustit na vařená
vejce proud studené vody nebo je ponořit do nádoby s ledovou vodou a nechat je tam úplně vychladnout. Ţloutky neztratí
barvu a budou se lépe loupat.

„Žaludek je vaše druhé já“ (Francouzské přísloví)
Výţiva a trávení jsou nejdůleţitější součástí správné funkce ţivého organismu. Tak jako do auta musíme natankovat správné palivo, kvalitní
olej a dodrţovat předepsanou údrţbu, také našemu tělu musíme poskytnout potravu, která odpovídá jeho „konstrukci“ vycházející z vývoje za miliony
let. Během nich neměli naši předkové bílou mouku, rafinovaný cukr, hamburger, pizzu, šlehačkové zákusky, sladké nápoje a mnoho dalších lahůdek,
které dnes lidstvu způsobují největší zdravotní potíţe. Naše vnitřní orgány potřebují přirozené „palivo“, kterým jsou plnohodnotné celozrnné obilniny,
luštěniny, zelenina, ovoce a další plody přírody v původním stavu.
Jako první začne protestovat proti nesprávnému stravování právě trávicí soustava. Její špatné „zásobování“ a nesprávná funkce se projeví
v celém organismu. Objeví se malátnost, bolesti hlavy a ţaludku. Pokud delší dobu zanedbáváme zásady zdravé výţivy, ve spojení s nedostatkem
pohybu a stresem, jsou výsledkem různá váţná onemocnění, jako cukrovka, infarkt a rakovina. Naše vnitřní orgány potřebují občas pomoc i při
správné výţivě. Pro dobré fungování si potřebují občas formou krátkodobé hladovky nebo očistné kůry odpočinout. Doporučují se také různé trávení
prospěšné látky podporující činnost trávení. Tady mají bylinky, hlavně hořké, významnou funkci, kterou dosud nedokázaly nahradit ani nejmodernější
syntetické látky.

Preventivní ţaludeční čaj
Smícháme po dvou dílech kořene puškvorce, listu vachty, natě pelyňku a po jednom díle natě benediktu, zeměţluče a máty. Dvě lţíce směsi
dáme večer do ½ l vody a necháme přes noc vyluhovat. Ráno pomalu ohřejeme, začne-li vřít, přikryjeme a necháme vychladnout. Pijeme šálek půl
hodiny před hlavním jídlem, ne dlouhodobě, vţdy jen několik dní, cítíme-li, ţe ţaludek potřebuje pomoci.

Ţaludeční lék z aloe
Rozmixujeme 300 g čerstvých listů aloe s malým mnoţstvím vody. Přidáme ½ kg medu, 0,7 l Červeného vína a 1 dl brandy. Mírně
ohřejeme, dobře rozmícháme a necháme 2-3 týdny stát, občas protřeseme. Potom opět trochu ohřejeme, scedíme a uţíváme po lţíci dvakrát denně
před jídlem.

Čerpáno z knihy „500 nejlepších receptů lidové medicíny“(Dionýz Dugas)
Připravila Ivana Jelínková

Farmářské trhy v Droužkovicích

Loučení s létem

Loučení s létem (26.08.2011) - Přesto, ţe jsme se loučili s létem, toto odpoledne bylo opravdu letní. Teploty se
vyšplhaly velmi vysoko, koupaliště bylo plné k prasknutí. Vystoupení p.Pečenky, který bavil děti, bylo naprosto ojedinělé
a velmi kreativní. Všichni, kdo jsme byli přítomni, jsme se velmi pobavili. Kdo nám však chyběl – byly děti z našich obcí..
Na tuto akci přišlo opravdu velmi mnoho dětí, avšak Údlických či Přečapelských, byla opravdu malá hrstka.  A to je
velká škoda. Vţdyť všechny akce, které děláme, děláme hlavně pro naše děti. Tak snad příště…
Velké poděkování posíláme, prostřednictvím našeho Zpravodaje, níţe uvedeným dárcům za finanční dar,
z kterého jsme mohli na Loučení s létem pozvat mezi nás Jindru Kejaka.
Děkujeme M. Geistovi za zprostředkování setkání a dále za finanční dar:
Stanislav Mareš
Milan Studený
Stanislav Pokorný
Miroslav Ferraj
Luboš Šálka
VELKÉ DÍKY !!!

Farmářské trhy v Drouţkovicích (17.9.2011) - Farmářské trhy pořádala MAS Sdruţení Západní Krušnohoří
ve spolupráci s obcemi Drouţkovice a Údlice. Zajistit dostatečné mnoţství prodejců nebylo vůbec jednoduché. V září a
říjnu, na kdy jsme akci měli naplánovanou, se koná poměrně značné mnoţství akcí. Ten den se zároveň konala Zahrada
Čech v Litoměřicích, Slavnosti cibule v Račeticích, v Jirkově byla Hornická pouť, severočeské farmářské trhy se v ten
samý den konaly v Mostě. To všechno byly důvody, proč nebylo vůbec jednoduché zajistit sortiment prodávaného zboţí
tak, aby to odpovídalo námi předem nastaveným poţadavkům – chtěli jsme, aby se v rámci farmářských trhů prodávalo
zboţí od pěstitelů, chovatelů nebo prvovýrobců z regionu a okolí. První nakupující přicházeli jiţ před devátou hodinou.
Zájem byl o veškerý nabízený sortiment – z potravin to byly uzeniny, chlazené drůbeţí maso, zelenina, jablka, hrušky a
jablečný mošt, brambory, pekařské výrobky, med, medovina, chlazení a uzení pstruzi, kozí sýry a pařené sýry i burčák,
kterého ale bylo málo. Dál zde byla podzimní nabídka květin a dekorací ze sušených květin i prodej kaktusů, ale i
palivového dřeva. Byly k vidění ukázky i prodej rukodělných prací – kolovrátky, ruční stav, drátkování i ruční keramika.
Pro podtrţení farmářské atmosféry byla přistavené zemědělská technika – traktory a moderní kombajn, do kterého mohly
děti vstoupit a sáhnout si na něj zevnitř. Pro děti byl dál připraven skákací hrad a mohly si nechat něco namalovat na
obličej.. Všichni z prodávajících potvrdili, ţe přijedou i na další farmářský trh MAS SZK, který se bude konat 8. října
2011, tentokrát v Údlicích.
Hana Dufková

Kdyţ se řekne Mateřská škola Údlice…
Kdyţ se řekne Mateřská škola Údlice, otevřou se před Vámi dveře staré budovy, která je
obklopena rozlehlou členitou zahradou.
Budova a její vzhled je sice oprýskaná, ale vnitřek ukrývá mateřskou školu. Mateřskou školu,
jejíţ směřování vůbec zastaralé není. Naopak škola je hrdá na útulné, barevné, příjemné a účelné zařízení
a vybavení pro naše nejmenší obyvatele. Prostředí a atmosféra školy dýchá přijetím, otevřeností a
porozuměním vůči předškolním dětem a jejich rodičům.
Školu navštěvuje celkem 55 dětí ve věku od 3 do 7 let. Stará se o ně provozní a pedagogický tým
čítající 6 lidí. Vzdělávání je dětem poskytováno na základě školního vzdělávacího programu „Učení se
skřítky“, který si škola sama vypracovala. Tento školní vzdělávací program prošel jiţ kontrolou České školní inspekce, která jej
ohodnotila velmi kladně. Naprostou zvláštností školy je způsob vzdělávání tzv. „Otevřená škola“. Pedagogové neustále zkoumají a
objevují nové moderní metody práce v předškolním vzdělávání tak, aby poskytli dětem ucelený a harmonický rozvoj jejich osobnosti.
A tak škole nejsou cizí pojmy - jako jsou:
individuální přístup k dítěti, bezpečné a podnětné prostředí, smysluplný obsah činností, učení dle typů inteligencí, přiměřenost
poţadavků na dítě, projektové vyučování, proţitkové učení atd….
Prostředí, na stejnou notu naladěný tým, naši nejmenší a jejich bezvadní rodiče, dělá ze školy místo, kde je dětem dobře, kde
se cítí jako doma. Místo, kde jsou přijímáni jako osobitá bytost, která má moţnost se rozvíjet a připravovat na vstup do školy.
Mateřská škola se otvírá i ţivotu obce. Kaţdoročně ve spolupráci s obcí pořádá ve sportovní hale Mikulášskou, Karneval a
spoustu jiných akcí, na které je zvána i veřejnost. Spolupracuje se Základní školou i se Středním učilištěm v Údlicích (pod názvem
Obchodní akademie, Střední odborná škola gastronomie a Střední odborné učiliště Chomutov, příspěvková organizace), s mateřskými
školami v okolí a společně organizují akademii školek vţdy v jedné obci, aj.
V minulém školním roce začala spolupracovat s myslivci. Překrásnou besedu, kterou si připravil pro děti p. M. Matys a p.I.
Nudčenko, si děti ,,uţily“ na zahradě mateřské školy. Jejich vyprávění bylo poutavé a velmi proţitkové. V tomto roce se těšíme na
spolupráci s místní knihovnou a seniory obce, které chceme v prostřednictvím dalšího čísla Údlického zpravodaje pozvat na Vánoční
hru do mateřské školy.
Tak tedy to bychom v krátkosti shrnuli do věty... ,,Kdyţ se řekne mateřská škola“.
Autor článku: Renata Malcovská ,DIS - MŠ Údlice
_________________________________________________________________________________________________________________________

Podzimní omalovánka

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