Číslo 1/2012

Váţení občané,
připravili jsme pro Vás ucelený
,,jízdní řád“ meziměstských
autobusů, které projíţdí našimi
obcemi (viz. příloha Zpravodaje).
Tyto linky lze vyuţívat.Cena
z Údlic do Chomutova se pohybuje
okolo 13,-Kč a zároveň lze vyuţívat
na tyto spoje průkazky MHD.
Dále odpovídáme na několik otázek, které
jsme získali od našich občanů:
1. Co bude s kulturním domem na
náměstí? Kulturní dům není obce,
má vlastníka – majitele, který dům
vlastní.
2. Aţ bude náměstí hotové, necháte
udělat pohlednice Údlic
s krásnými záběry? Ano, aţ bude
hotová kompletní revitalizace i
s ozeleněním, uvaţujeme, ţe
bychom nechali udělat propagační
pohlednice Údlic.
3. Proč nejsou plakáty, kde se
hraje v Údlicích fotbal v sobotu
a v neděli? Během jarního období
umístíme v obci Údlice i Přečaply
nové vývěsky, do kterých budou
zástupci jednotlivých spolků
umísťovat aktuální zprávy, tedy i
plakátky s rozpisem fotbalových
zápasů.
4. Doufám, ţe u zastávky autobusu
bude dostatek laviček. Ano,
zajistíme i lavičky, ale zároveň
bychom si přáli, aby všechny
lavičky slouţili občanům a nikdo
je nezničil.

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

OA, SOŠG a SOU Chomutov – středisko Údlice
pořádá
kvalifikační kurz celoţivotního vzdělávání
PRACOVNÍK SOCIÁLNÍCH SLUŢEB
Akreditováno MPSV podle §117a odst. 1. zákona 108/2006 Sb. O sociálních
sluţbách
Termín – srpen 2012
Místo konání: SOŠG Údlice (učiliště Údlice)
Cena kurzu: 4.200 Kč
Absolvent získá osvědčení o ukončení kvalifikačního kurzu a uplatní se jako
pracovník sociálních sluţeb.
INFORMACE O KURZU:
1. podmínkou přijetí je ukončené základní vzdělání, občanská bezúhonnost
a zdravotní způsobilost (doloţí výpisem z trestního rejstříku, zdravotní
průkaz),
2. celkem 200 hodin, vţdy jednou týdně,
3. teoretická výuka probíhá v odborných učebnách SOŠG Údlice, odborný
výcvik v domě seniorů U Dubu v Jirkově,
4. v teoretické výuce získá účastník nejen odborné kompetence k
poskytování přímé obsluţné či asistentské péči, ale i další dovednosti pro
výkon pracovníka v sociálních sluţbách- seznámí se s technikami
sebeobrany, autorelaxací, základy ekonomie a práva, s informační a
komunikační technologií,
5. kurz je ukončen závěrečnou písemnou a ústní zkouškou
Více info a přihláška na www stránkách školy

KANALIZACE V PŘEČAPLECH
Rada obce se velmi intenzivně zabývá moţností kanalizace v Přečaplech. Našim
cílem je vybudovat kanalizaci pro celou obec. Neustále hledáme řešení, jak tuto
velkou akci provést, kde získat finanční prostředky, jelikoţ výzva a následný projekt
s moţností výstavby kanalizace nebyl v září tohoto roku vypsán. Řešení hledáme
dál. Na základě několika slovních ţádostí o příspěvek na domovní čističku byly
zpracovány anketní lístky, které byly rozneseny občanům Přečapel se záměrem
zjistit zájem o příspěvek. Následně jsme obdrţeli dopis, ve kterém jsme se
dozvěděli, ţe vytváříme ,,nátlak“ na občany tzv. jednostranným řešením (čističky) –
zvýhodnění jedněch na úkor druhých! Znovu opakuji, ţe jsme anketní lístky
vytvořili na základě slovní ţádosti a pouze jsme zjišťovali zájem. Nikomu jsme nic
nevnucovali !! Dobře víme, ţe je nejlepší řešení udělat kanalizaci, která má význam
pro celou obec. Na radě obce následoval rozhovor s p.Ferenčíkovou (která
zastupovala občany z Přečapel), kde jsme se společně domlouvali na dalším
postupu.
Zde je tedy následný postup, který byl domluvený na radě obce. Kanalizaci bychom
rádi provedli ve 3 etapách.
V první etapě bychom vybudovali čističku a následně ve dvou etapách
vybudovat kanalizaci.
V současné době tedy máme tyto priority:
1. dokončit revitalizaci centra obce Údlice
2. vybudovat čističku v obci Přečaply
3. provést zateplení, výměnu oken v MŠ a ZŠ Údlice (pouze s dotací)
Za radu obce Blanka Prošková, místostarostka obce

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Jako v loňském roce, tak i letos bychom pro Vás rádi uspořádali prázdninový výlet dne 5. 7. 2012 (v ČR je státní svátek). Vstupné
si budou zájemci hradit sami, doprava bude hrazena OÚ Údlice.
V letošním roce pro Vás máme nabídku:
1. Freizeitpark Plohn/SRN – zábavný park
Vstupné pro skupiny nad 20 osob: dospělí 18 Euro
děti 4 – 12 let a důchodci 15 Euro
děti do 4 let zdarma
2. Freizeitbad Greifensteine, aquadrom Ana Mare Geyr – uvnitř bazén s mořskými vlnami, venku další bazén, různé
vířivky, tobogán, divoká řeka, sauna (platí se zvlášť)
Vstupné pro skupiny nad 15 osob:
Celodenní vstupenka (bez sauny):
Vstupenka na 4 hod (bez sauny):
dospělí 10 Euro
dospělí 8 Euro
děti 4 – 16 let 8,50 Euro
děti 4 – 16 let 6 Euro
děti do 4 let zdarma
děti do 4 let zdarma
Zájemci se mohou předběţně hlásit na Obecním úřadě v Údlicích do 31. 3.2012.
Na základě Vašeho zájmu můţeme jedno místo navštívit.
Těším se na další výlet s Vámi

Ivana Jelínková

SPRÁVNÍ POPLATKY
Dovolujeme si Vám připomenout úhradu poplatků v roce 2012. Poplatky zůstávají stejné jako v loňském roce, tzn.:
POPLATKY ZA ODPAD
Poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky č. 4/2011
Poplatek za kalendářní rok na 1 osobu: 492,-Kč - datum splatnosti je 31.3.
2 osoby: 984,-Kč, 3 osoby: 1.476,-Kč.........
POPLATKY ZA PSY
Poplatek je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky č.1/2011
Poplatek za kalendářní rok ( splatnost vţdy 31.3.) - 1 pes.....100,-Kč
za kaţdého dalšího 150,-Kč ( tj. za 2 psy 250,-Kč...za 3 psy 400,-Kč.....)
Poplatky jsou splatné do 31.03.2012 a můţete je uhradit hotově na obecním úřadě nebo bankovním převodem
na č.ú. 3528441/0100 VS 1337 (pro odpad)
VS 1341 (pro psa)
do ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE: číslo popisné např.: čp.12 Údlice
Pokud se rozhodnete pro platbu bankovním převodem, je nutné si na obecním úřadě vyzvednout známku na popelnici..
Děkujeme

DALŠÍ DŮLEŢITÁ INFORMACE
Cena vody pro rok 2012 - Ústecký kraj
VODNÉ - 42,86 Kč/m3
STOČNÉ - 40,44 Kč/m3
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Kopaná - Dorost
Dorost Sokola Údlice, je na dobré cestě k postupu do vyšší soutěţe, a sice do A třídy dorostu. Podmínky a zázemí je v Údlicích k
této soutěţi vynikající. Minulou sezonu dorostencům to moc nešlo a skončili jsme předposlední. Do nové sezony jsme si dali za
předsevzetí rapidné zlepšení výkonů. Na pomoc trenérovi Romanovi Veselému a vedoucímu Miroslavovi Máchovi přišel trenér
Jaroslav Veselý. Začalo se více trénovat a výsledky se dostavili. Musím podotknout, ţe přišly i hráčské posily, které rapidně zvedli
úroveň předváděné hry. Jarní část jsme skončili na prvním místě, ale čeká nás ke kýţenému postupu ještě hodně zápasů. Zimní
přípravu, která bude náročná uskutečníme v Údlicích a v areálu na Cihlářské, kde se rychlost bude nacvičovat i na spinningu. V
rámci zimní přípravy máme v plánu 4x halový turnaj a 3x přátelský zápas. Čeká nás i zimní soustředění, které proběhne od
7.3.- 11.3. 2012 v Blatně.Na soustředění se bude utuţovat dobrá parta a hlavně nácvik rychlosti.Trenéři věří v dobré časy mládeţe
v Údlicích.
Roman Veselý – trenér
Kuţelky
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 v oblastní soutěţi ve středu tabulky a druţstva
B a C si v meziokresních soutěţích nevedou téţ nejhůře. O našem sportu více v následujících věstnících.
Milan Fazekaš
Šachový oddíl
Členská základna
V šachovém oddíle TJ Sokol Údlice bylo k 31. 12. 2011 registrováno 31 hráčů.
Soutěţe druţstev
V dlouhodobých soutěţích druţstev dospělých hrají tři druţstva: A druţstvo v krajském přeboru I. třídy, B druţstvo v krajském
přeboru II. třídy a C druţstvo v krajském přeboru III. třídy.
V dlouhodobých soutěţích druţstev mládeţe hrají dvě druţstva: A druţstvo v extralize, coţ je nejvyšší soutěţ České republiky, B
druţstvo v krajském přeboru.
Další turnaje
Hráči oddílu se zúčastňují i dalších šachových turnajů po celém Ústeckém kraji, i mimo něj.
Na jaře 2012 proběhne Mistrovství České republiky mládeţe, kde budeme mít zastoupení 4 hráči (Šimonem Peroutkou, Karolínou
Ţatečkovou, Janem Šlampou a Ondřejem Tomanem).
Na přelomu ledna a února budou Karolína Ţatečková a Matyáš Kaluţný representovat Ústecký kraj v šachovém druţstvu na V.
zimní olympiádě dětí a mládeţe v Ostravě.
Za celou sezónu odehrajeme minimálně 30 dalších šachových turnajů. Jezdí se například na akce seriálu Grand Prix mládeţe
jednotlivců i Velkých cen mládeţe druţstev, dále i na velké mezinárodní Open turnaje,
Tréninky
Skupinové tréninky mládeţe probíhají čtyřikrát týdně. V oddíle působí 4 trenéři. Hráči jsou rozděleni do tří tréninkových skupin.
Tři hráči mají i individuální tréninkový plán a individuální tréninkové jednotky s trenérem minimálně 1x týdně.
Největší úspěchy jednotlivců v právě probíhající sezóně 2011/2012
Mistrovství České republiky mládeţe v rapid šachu
10. místo Matyáš Kaluţný kategorie H14
11. místo Karolína Ţatečková kategorie D14
Mistrovství České republiky v bleskovém šachu
14. místo Ondřej Toman kategorie H18
Mistrovství Čech mládeţe v klasickém šachu
7. místo Karolína Ţatečková kategorie D14
10. místo Šimon Peroutka kategorie H8
12. místo Ondřej Toman kategorie H16
17. místo Matyáš Kaluţný kategorie H16
Jiří Kaluţný, trenér mládeţe
Oddíl turistiky
V roce 2011 oddíl začal turistické akce aţ v březnu, neboť turistické trasy pro pěší byly vzhledem k mnoţství sněhu pěšky
neprůchodné. Akce skončily, kvůli častým mlhám, jiţ v říjnu.
Celkem bylo uspořádáno sedm sobotních túr v oblasti Krušných hor a Českého středohoří a jeden týdenní pobyt na Písecku.
Délka jednotlivých tras byla mezi 20-ti aţ 30-ti kilometry.

Váţení čtenáři.
Opět se Vám hlásím s některými údaji z naší knihovny. Knihovna bude během topné
sezóny otevřena vţdy jiţ od 14.00 hodin do 17.00 hodin, po případě dle domluvy.
V měsíci prosince jsme obdrţeli 2 soubory z Chomutova. Jedná se většinou o romány,
detektivky a dětské knihy.
Něco ke statistice za loňský rok. Knihovnu navštívilo 408 občanů, kteří si vypůjčili 811 svazků
knih. Věřím, ţe i v letošním roce se s Vámi často uvidím.
Zdraví Vás knihovnice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velikonoční zábava ve sportovní hale – 7.4.2012
Vázání velikonočních věnců v chovatelně – 4.4.2012 od 18 hodin (zájemce prosíme o nahlášení na OÚ)
Pálení čarodějnic – 30.4.2012 (koupaliště, rafanda)
Svátek matek ve sportovní hale - 15.5.2012 (vystoupí děti z MŠ s programem) – zvána je široká veřejnost
Oslava jubilantů a setkání seniorů - květen (opět v jídelně ,,učiliště“)
Oslava MDD u ZŠ Údlice - 1.6.2012
Vítání letních prázdnin spojená s oslavou Dne otců na koupališti - 15.6.2012

OBEC OPĚT PŘIPRAVUJE ZÁJEZD „ZA KULTUROU“
V měsíci květnu 2012 uskuteční jiţ druhý zájezd za kulturou (první byl v prosinci 2011 – adventní trhy v Praze + divadlo).
Nabízíme Divadlo U Hasičů, hra ,,Tři na lavičce“. Hraje: P. Nároţný, L.Trojan, K.Fialová.
Tato hra zaznamenala největší úspěch a širokou odezvu. Přibliţná cena bude cca 300,-Kč. Případní zájemci hlašte se jiţ nyní na
obecním úřadě.

POZOR , DŮLEŢITÁ INFORMACE

ZMĚNA TERMÍNU SVOZU ODPADŮ
Svoz KO bude probíhat nově vţdy ve ČTVRTEK v ranních hodinách
počínaje 1.3.2012
Poslední vývoz bude v neděli 26.2.2012.
Perioda svozu zůstává stejná: 1 x týdně

MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚDLICE aneb ,,Nocování se skřítkem Lyţníkem“
V mateřské škole v Údlicích se nedávno konalo pro děti další nocování, které bylo spjato se zimou. Někomu se můţe zdát, ţe je
to holý nesmysl, nocování se skřítkem Lyţníčekm, kdyţ v Údlicích a v blízkém okolí nebylo v danou dobu ani trochu poprašku sněhu.
Skřítci, kteří zavítávají za dětmi do MŠ v Údlicích, nevědí a neplánují dobu návštěvy, děti je musí nejdříve zavolat a tak se občas můţe
stát, ţe jsou skřítci z některých situací nemile překvapeni…….. třeba jako právě na tomto nocování 
Skřítkové přání dětí vyslyšeli a vyslali za sebe do Údlic právě skřítka Lyţníčka. S ním se děti poprvé setkaly na zdejší zahradě,
kde skřítka objevily celého smutného a vyděšeného. Smutek a vyděšení nebyl jen z nedostatku sněhu, ale i ze ztráty svého kamaráda
sněhuláčka, který se vytratil na školní zahradě. Děti bez váhání skřítkovi v hledání pomohly a sněhuláček byl na světě. Na zahradě se
stihli společně protáhnout na lyţích, popovídat si o skřítkovo domově, zálibách a poté děti pozvaly skřítka do MŠ. Zde si skřítek pro děti
připravil několik zábavných činností, kterými se dal přivolat bílý, vysněný sníh. Děti si mohly vyzkoušet jaké to je proplétat se pod
sněhovými vločkami, zaházet si sněhovými koulemi do tajných kbelíků, válet ledové koule, lyţovat mezi překáţkami, ale také poskládat
skládačku několika sněhuláků.
Na závěr se všichni společně sešli v jedné z chaloupek, kde si povídali o lyţování, o bezpečnosti a správném chování na
sjezdovce. Společně si zahráli komunikativní hru a na úplný závěr zazpívaly děti skřítkovi na rozloučenou písničku.
Uţ teď se děti, ale i paní učitelky, nemohou dočkat dalšího nocování, které bude jistě zajímavé a pestré, jako nocování se
skřítkem Lyţníčkem.
Bc.Romana Čermáková MŠ Údlice

PODĚKOVÁNÍ PEDAGOGŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Váţený pane starosto, rádi bychom poděkovali Tělovýchovné jednotě a hlavně p.Víťovi Rajnyšovi, za moţnost vyuţívání
výborně připravené ledové plochy na tenisovém kurtu v ,,Kamence“. Jsme opravdu vděčni, ţe byla vytvořena plocha, která
je velmi vhodná pro bruslení malých dětí. Kvalita ledové plochy byla výborná a co se týče bezpečnosti dětí při bruslení , tak
vítáme, ţe nemusíme mít strach z ţádného propadnutí dítěte. Bezpečnost dětí je vţdy u nás na prvním místě. Kaţdoročně
jsme vyuţívali zamrzlé plochy na koupališti, kde děti také měly moţnost naučit se prvním ,,bruslařským krůčkům“, ale letos
jsme si vyzkoušeli i jiné moţnosti, skýtající na tenisových kurtech. Myslíme si, ţe čím víc ledových ploch bude připraveno
pro děti a mládeţ, tím větší bude radost v jejich očích. Děkujeme za vynaloţené úsilí, čas i trpělivost, které předcházelo
vytvoření ledové plochy. Ještě jednou velké díky   

V ÚDLICÍCH VĚDÍ, ŢE ZDRAVĚ ŢÍT NEMUSÍ BÝT VŮBEC ŢÁDNÁ NUDA
Je to bezmála dvacet let, co se Základní škola v Údlicích na Chomutovsku začala víc zaměřovat na budování pozitivního vztahu ţáků
k přírodě.
Bylo to tak trochu symbolické, protoţe podkrušnohorský region patřil k nejpoškozenějším oblastem a někteří ţáci znali zdravý les jen
z výletu do jiné části republiky.
Od počátku jsme na naší škole v Údlicích vyuţívali programy, které nabízelo praţské Sdruţení Tereza.
V roce 2001 se naskytla moţnost přihlásit se do komplexního projektu, který se jmenoval Ekoškola. Nejdříve šlo pouze o českou verzi,
ale po několika letech jsme se mohli zapojit i do celosvětové sítě. Škola, která se do projektu přihlásí, se zpočátku zabývá čtyřmi
oblastmi: vodou, energií, odpady a prostředím školy. Později při následných obhajobách se šíře témat rozrostla o dopravu, šetrného
spotřebitele a další témata.
Začínáme ekologickým stavem školy
Prošli jsme postupně sedmi kroky, které vedly k ekologizaci školy a jejího provozu. Nejedná se o program pro třídu nebo krouţek, ale na
projektu se různou měrou podílí celá škola včetně učitelů a zaměstnanců. Protoţe se jedná o velkou skupinu, museli jsme vytvořit menší
tým ţáků a dospělých, tzv. ekotým, který potom koordinoval celý projekt v rámci naší školy.
Následovala analýza výchozího ekologického stavu školy a z ní vytvoření přehledu činností, které by se měly v období dvou let
uskutečnit. Tyto činnosti se začlenily i do výuky. Ekotým potom sledoval a průběţně vyhodnocoval jejich plnění. O průběhu realizace
ţáci informovali nejen ostatní ve škole, ale i veřejnost. Posledním krokem před podáním ţádosti o titul Ekoškola bylo vytvoření
„ekokodexu“, coţ je zpracování výsledků a celkového přínosu projektu.
Po splnění všech sedmi části a odeslání ţádosti navštívili naši školu dva nezávislí auditoři, kteří na základě rozhovorů s ţáky, vedením
školy, ale i panem školníkem, doporučili udělení titulu Ekoškola. Předání tohoto titulu bylo velice slavnostní, dojeli jsme si pro něj aţ do
Senátu Parlamentu ČR.
Třídíme hliník i úsporné ţárovky
Účelem projektu není dosaţení vrcholných cílů, ale posun v ekologickém fungování školy od počátečních zjištění. Nám se podařilo
posunout školu skutečně o velký kus dopředu. Vylepšujeme a zefektivňujeme nakládání s odpady. Postupně jsme rozmístili po škole koše
na tříděný odpad a ţáci sami ovlivňují jejich umístění. Protoţe máme koše velkoobjemové, není nutné je mít v kaţdé třídě, ale jen na
místech, kde jsou dostupné. Třídění a sběr odpadů jsme rozšířili na papír, plasty, sklo, PET víčka, hliník, baterie, úsporné zářivky a
drobné elektrozařízení. Mimo papíru a plastů si pro vše jezdí specializované firmy.
Odpadům se věnujeme i z jiného pohledu. Celý minulý rok ţáci deváté třídy plnili úkoly v projektu „Třídíme ve škole“. Vyplňovali
kříţovky, tvořili PowerPointové prezentace a uspořádali celoškolní hru ke Dni Země.
Podařilo se nám také zapojit do projektu Region a získat příspěvek na obnovu informačních panelů a nákup dřevin do malého školního
arboreta. Kaţdoročně ţáci sbírají kaštany pro zvěř v nedaleké oboře a ţaludy, které si odvezou místní myslivci.
Popisky u vypínačů či krmení jelena dvanácteráka
Nepřehlédnutelným výsledkem snahy ţáků prvního stupně je zahradní učebna. Změn, které iniciovali sami ţáci, je celá řada. Např.
reflexní fólie za radiátory, informace na toaletách o správném pouţívání úsporných splachovadel, popisky u vypínačů, ke kterému světlu
patří, aby se zbytečně nerozsvěcovaly úsporné zářivky, informace u košů, co do nich patří a co naopak ne. Na druhém stupni kupujeme
pro ţáky sešity z recyklovaného papíru. Při nákupu elektroniky upřednostňujeme spotřebiče s označením niţší spotřeby.
Asi největší úspěch mají u ţáků téměř kaţdoroční ekologické výjezdy. Proţít týden v pasivním domě, prohlédnout si kořenovou čistírnu
odpadních vod, biovýtopnu, krmit jelena dvanácteráka, vyrobit si mošt z jablek ze sadu nebo zasadit vlastníma rukama strom, tomu se
výuka v sebelépe vybavené škole nevyrovná.
Projekt Ekoškola uţ k naší ZŠ neodmyslitelně patří, dokonce i školní vzdělávací program nese stejný název. A ţe nás navíc všechny na
škole tento projekt moc baví a ekologické myšlení se pro nás stalo uţ samozřejmostí, o tom svědčí i to, ţe letos budeme o titul Ekoškola
ţádat jiţ pošesté, z toho potřetí o titul mezinárodní.
Mgr. Jiří Chloupek

ÚSPĚCH DĚVČAT ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Začátkem prosince 2011 proběhl 13. ročník soutěţe Litvínovský Choroš. Soutěţ je určena pro ţáky osmých a devátých tříd základních
škol Ústeckého a Libereckého kraje, kteří mají rádi přírodu, sport a zábavu. Soutěţ probíhá dva dny v prostorách Scholy Humanitas v
Litvínově. Tříčlenná druţstva absolvují za dva dny celkem dvacet disciplín převáţně ze školních vědomostí a dovedností. Soutěţilo
se v poznávání rostlin a ţivočichů, v práci s mikroskopem, v úlohách z matematiky, chemie, angličtiny, dějepisu, mineralogie nebo
zeměpisu. Ţáci rovněţ poznávali hlasy ptáků, luštili hlavolamy nebo vyhledávali informace na počítači. Na Litvínovského Choroše letos
přijelo 147 ţáků ze 34 škol a vytvořili 49 druţstev.
Prvních pět druţstev si odneslo dorty ve tvaru pařezu s chorošem, stonoţky nebo krtka. Druhou příčku obsadila děvčata z deváté třídy
ZŠ Údlice Gehlertová Tereza, Šlichtová Nela, Paganiková Sindy. Do první poloviny se s přehledem vešlo i druţstvo ţáků osmé třídy.
Děkujeme děvčatům za reprezentaci školy v tak velké konkurenci.
Mgr. J. Chloupek

Váţení zástupci obce Údlice. Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za dárek k mým 65. narozeninám, který mě velmi příjemně
překvapil.
S pozdravem MUDR. Ota Hilšer
Velmi nás toto poděkování potěšilo. Věřte, ţe budeme rádi vymýšlet a konat aktivity, které Vám přinesou radost, které budou přínosem a
zpestřením běţných dnů. A hlavně…….na které se přijdete podívat a podpoříte naše úsilí.
Blanka Prošková, místostarostka obce 
I TATO KRÁSNÁ ZPRÁVA PŘIŠLA REDAKČNÍ RADĚ:
POHODLNÍ JUBILANTI aneb ,,JAK TO VIDÍM JÁ?
Jsem rodačka z Údlic, kde jsem se v roce 1946 narodila. Sice od roku 1967 bydlím v Chomutově, ale do Údlic jezdím co nejvíc. Od roku
2011, co začal vycházet Údlicko – Přečapelský zpravodaj se zajímavými zprávami a také o příleţitosti ,,Oslav jubilantů“,si ho pravidelně
s potěšením čtu.. S moji spoluţačkou jsme byly uţ 4x na této akci a vţdy se nám vše líbilo. Docela nás potěší, kdyţ potkáme
starousedlíky nebo své spoluţáky. Ačkoli pořádám srazy nyní uţ po šedesátce kaţdý rok, mrzí mne, kdyţ někdo nepřijde na sraz a tak si
dělám iluze, ţe se potkáme aspoň při ,,Oslavě jubilantů“. Je docela smutné, kdyţ p.Karin zve na oslavu jubilanty a oni si ani pro pěkný
balíček nepřijdou. Asi si řeknou: ,,on to někdo přinese“. Je ale pěkné se přece sejít při kulturním programu. Jsem ráda, ţe se tato akce
pořádá. Děkuji,,,,,,,.Na příštím setkání by se mi líbila vědomostní soutěţ, třeba jako AZ – KVÍZ. apod.
S pozdravem Anna Pučálková
Odpovídá Blanka Prošková, místostarosta obce:
Milá p.Pučálková, děkujeme za krásný dopis. Jsme velmi rádi, ţe se Vám ,,Oslavy jubilantů“ líbí a hlavně jsme vţdy potěšeni Vaší
návštěvou. Víte, my máme opravdu vţdy velkou radost, kdyţ si najde na tuto akci čas co nejvíce našich spoluobčanů. Vţdyť na tyto
oslavy zveme nejen jubilanty, ale i všechny seniory a zároveň všechny, kdo se rád baví. V loňském roce jsme pořádali oslavy jubilantů
pravidelně po třech měsících, ale na to, jak jsme velká obec, účast byla malá. Proto jsme se rozhodli (i kdyţ nás to opravdu hodně mrzí),
uskutečnit tato setkání dvakrát do roka – vţdy v květnu a v prosinci, kdy se společně mimo jiné i rozloučíme se starým rokem. Věříme, ţe
se sejdeme v hojném počtu. P. Pučálková, děkujeme za poslaný AZ kvíz - na jména, který pouţijeme na květnové oslavě. Přejeme Vám
hodně zdraví a ještě jednou velké díky za dopis se vzkazem. Těšíme se na setkání v květnu  .

ŠTĚDROVEČERNÍ ARANŢ (9.12.2011) – tato aktivita patřila ţenám. Tentokrát jsme aranţovali štědrovečerní svícen. Jelikoţ
aranţování probíhá pravidelně, jsme jiţ ,,zručnější“ neţ jsme byli v začátcích  Tudíţ aranţování svícnu byla pro všechny maličkost.
Výsledky stály za to. Kaţdý svícen byl jedinečný, kaţdý svícen byl jiný. Po splnění úkolu na nás čekal vynikající vánoční punč a zároveň
nás čekala ochutnávka domácích,,specialit“, které jednotlivé účastnice donesly a daly,,kolovat“.  Uţ se těšíme na aranţ v příštím roce.

ROZSVÍCENÍ STROMEČKU (2.12.2011) – vánoční akce proběhla v Údlicích v prostorách základní školy, neboť probíhá na náměstí
a v přilehlých uličkách revitalizace centra a střed Údlic byl značně rozkopán. Prostory v základní škole byly zaplněny do posledního
místečka. Vánoční program zahájil p.Čech překrásnými skladbami na trumpetu. Poté vystoupily se svým programem děti z mateřské
školy v Údlicích a po nich se chopily mikrofonu děti ze Základní školy v Údlicích pod vedením .Andrei Jiříkové. Zazpívaly několik
vánočních koled jak v českém jazyce, tak i v anglickém jazyce. Na závěr kulturního programu jsme se společně zazpívali vánoční koledu
s hudebním doprovodem Andrei Jiříkové. Vánoční atmosféra byla doplněna o vánoční cukroví a svařené víno, které připravila pro své
občany obec. Po skončení kulturního programu se rodiče postarali o rozsvícení lampionků svých dětí a celý průvod se vydal směrem na
náměstí, kde jsme nejen rozsvítili vánoční stromek, ale za velmi příjemných melodií se rozzářil barevný, velmi krásný ohňostroj. Tak
tímto způsobem jsme přivítali vánoční svátky u nás – v Údlicích. 
ČERTOVSKÁ ZÁBAVA (3.12.2011) – tzv.Mikulášská má jiţ opravdu dlouholetou tradici v Údlicích. O program se vţdy postarají
pedagogové z mateřské školy. I letos byla sportovní hala nabitá k prasknutí. Děti, rodiče, prarodiče, tetičky, strýčkové…..ti všichni se
přišli podívat, co si pro děti připravila mateřinka. A bylo se na co dívat! Na čertovskou zábavu, pod názvem ,,Jak s námi šili všichni čerti“
byla opravdu vyvedená. Všichni jsme se octli v pekle, kde byl značný nepořádek. O úklid se měly děti postarat společně s učinkujícími
čerty. Lucifer - en vymýšlel pořádné neplechy! O překvapení se postaraly dvě rybky, které létaly v prostoru. Byl to Nemo a kamarád
ţralok, který pozorovaly celé dění. Program byl dvouhodinový, děti se vyřádily do sytosti. V závěru, kdyţ bylo peklo uklizené přišel i
Mikuláš s dárečky a kaţdé z dětí odcházelo se sladkostmi v ruce. Mikulášská se opravdu vydařila.
Blanka Prošková
MYSLIVECKÝ PLES (14.1.2012) Tak jak je jiţ několik let tradicí, tak i letos se konal v Údlicích „myslivecký ples“, který pořádalo
místní myslivecké sdruţení. Zájem o tento ples je vţdy značný a vstupenky jsou prodány rychle. I tento rok se sál místní sportovní haly
v Údlicích zaplnil rychle a dalo by se říci, ţe do posledního místa. S prvním tóny hudební produkce Baraniak se lidé začali bavit a tato
zábava trvala s malými přestávkami aţ do časných ranních hodin (do 4 hodin). Tento ples se obešel bez výrazných problémů a myslím si,
ţe se lidé dobře bavili.
Nemůţu si odpustit, ale jedno zamyšlení. Naprosto normální je, ţe součástí kaţdého plesu či zábavy je zajištění občerstvení, to jest
nápoje. Bohuţel pokrmy z technických důvodů nelze zajistit a proto je jiţ tradicí několik let, ţe účastníci plesu si nějaké to občerstvení
přinesou. Ale bohuţel nemohu přijít na to, proč si lidé přinášejí i nápoje, které jsou na tuto akci zajištěny. Chtějí ušetřit? Nebo se snaţí
nás oklamat? Nevím, zdali je to finanční situací nebo lidskou povahou, ale kaţdý rok při úklidu po plese zjišťujeme kolik druhů vína a
tvrdého alkoholu jsme během plesu nabízeli, a který není vůbec z naší nabídky (prázdné láhve zůstávají u stolů). Je to, ale paradox, kdyţ
následně slyšíte, jak na tom někdo vydělává. Tito lidé, bohuţel asi nevidí či neumějí počítat. Snaţíme se vţdy zajistit dostatek obsluhy a
bezproblémovou organizaci a ne vţdycky se to povede na jedničku.
Ivana Jelínková
Věříme, ţe do budoucna budou lidé trochu ohleduplnější.
28.1.2012 Český svaz chovatelů - Základní organizace Údlice uspořádala Místní výstavu drobného zvířectva (králíci, holubi, drůbeţ).

Něco málo o tradicích
Rádi bychom Vám přiblíţili některé zvyky a tradice, proto něco na úvod. V dalších číslech našeho zpravodaje Vás budeme seznamovat se
zvyky a tradicemi, tak jak je naši předci zaznamenaly. Moţná se nám podaří oţivit některé tyto tradice i v našich obcích.
Ţivot našich předků, jejichţ hlavním zdrojem obţivy byla půda, určoval rytmus přírody a charakter jejich dnů všedních i svátečních se
odvíjel od jednotlivých ročních období. Závislost na přírodě se odrazila v jejich vztahu k zemi, vodě a slunci a projevila se i v celém
komplexu výročních obřadů a zvyků. Člověk s mocností přírody nebojoval, chtěl si ji naklonit a projevovanou úctou usiloval o její
přízeň, aby zvýšil svou naději na úspěch: vlastní zdraví, dobrou úrodu a plodnost dobytka.
Při šíření křesťanství musela církev soupeřit s hluboko zakořeněnými kulty slunce, země a vody a pro jeho upevnění bylo také třeba
překrýt předkřesťanské, „pohanské“, slavnosti, zejména oslavy slunovratů, svátky křesťanskými. Církev do svých obřadů začlenila i
mnohé ze starých symbolů a ty pak interpretovala ve významu křesťanství. Pohanské tradice se podařilo časem překrýt, avšak v řadě
případů lze v křesťanských obřadech rozpoznat stopy původních rituálů. Lidové zboţnosti se nepříčilo propojit církevní svátek s bujarým
veselím, pověrou, zvykem či magickým úkonem děděným z generace na generaci, a církevní kalendář se jmény světců se stal časovou
oporou hospodářského roku.
Některé z původních a církví tolerovaných lidových zvyků a oslav u nás zanikly v době husitství, dbajícího o očistu křesťanské víry a
prostotu jejího výrazu. S barokem a rekatolizací našich zemí přichází nové pojetí zboţnosti, s okázalejšími církevními obřady a dohledem
nad dodrţováním „pravé“ víry katolické církve i určených svátků. Duchovní ţivot lidí se přizpůsobil novým poměrům, ale ani přes
zákazy a sankce se z něj staré zvyky, mnohdy dosahující do předkřesťanských dob, nevytratily. V 19. století začaly do lidových tradic
vstupovat prvky měšťanské kultury a národního cítění. Z českého národního obrození vzešel i zájem vědců a literátů o hmotnou,
slovesnou a duchovní kulturu českého lidu, o její vznik, vývoj, funkčnost a krajové varianty projevů. Dvacáté století přineslo do
tradičného venkovského společenství zásadní změny, ve zprůmyslněném a ztechnizovaném ţivotě se začaly lidové tradice rozplývat,
případně měnit svůj význam a formu. Nicméně s jejich četnými pozůstatky se setkáváme i na počátku třetího tisíciletí. Některé z nich
nevnímáme a míjíme je, některým tu a tam přihlíţíme jako diváci, některé však necháváme do našeho ţivota vstoupit a také třeba jsme –
byť i nevědomky – nositeli jejich ohlasů a nových podob.

ÚNOR
Od Tří králů k masopustu
Svátkem Tří králů skončilo dvanáctidenní období Vánoc a začínala doba masopustního veselí.
2. únor – Hromnice
Na Hromnice půl krajíce, půl píce.
Na Hromnice o hodinu více.
Na Hromnice konec sanice.
Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.
Hromnice a svátek Uvedení Páně do chrámu
Na Hromnice, 40 dnů po narození Jeţíš Krista, připadá v církevním kalendáři svátek Uvedení Páně do chrámu, původně to byly svátky
dva, Očišťování Panny Marie a Obětování Páně. To znamená, ţe kdyţ Jeţíšově matce skončilo šestinedělí – uplynulo 40 dní, po něţ byla
po narození chlapce ţena povaţována za nečistou-, musela podle ustanovení ţidovského zákona přinést oběť za očištění. Obětním darem
byl pár holoubat (hrdliček), pokud byla rodina zámoţnější, tak beránek a holoubě. Kdyţ Maria s Josefem přinesli do jeruzalémského
chrámu poprvé Jeţíš, který podle ţidovského zákona musel být jako prvorozený syn obětován Bohu nebo být z tohoto závazku vykoupen.
Podle Lukášova evangelia (2,22-32) se tu potkali se starcem Simonem, který v malém dítěti poznal prorokovaného Mesiáše a nazval je
světlem národů.
Hromničky
Na památku této události se v kostelech ţehá světlo, světí voskové svíčky a s rozţatými svícemi se koná obřadní průvod. Hořící svíce má
symbol Krista jako „světla národů“. Svíčky posvěcené toho dne lidé nazvali hromničkami a uţívali je doma jako ochranného prostředku
proti blesku a hromu. Při bouři se hromničky zapalovaly a stavěly na stůl či na okno, aby neuhodilo do stavení. Od svíček hromniček byl
den svící pojmenován jako Hromnice. V obojím pojmenování se odráţejí obavy člověka z přírodního ţivlu a jeho následku – ničivého
ohně.
Masopust
Začátek masopustu
Masopust začíná podle dlouholeté tradice 7. ledna. Jinak je to s datem jeho závěru. Ukončení masopustu totiţ závisí na datu Velikonoc.
Protoţe je pohyblivé – podle prvního jarního úplňku-, pohyblivý je také konec masopustu, a tedy i délka jeho trvání. Masopust končí
vţdy o masopustním úterý, které předchází Popeleční středě, jak se nazývá první den čtyřicetidenního
předvelikonočního půstu. A protoţe masopust a Velikonoce odděluje 40 dnů, konec masopustu spadá do rozmezí 3. února aţ
9. března.

Pojmenování masopust
Označuje období hodování a veselí. Staří Čechové zřejmě spojili slova „maso“ s významem „pustit = dovolit“. A maso nechybělo, hlavně
vepřové, byl čas zabijaček.
O masopustu propukalo všeobecné veselí. Maskování uvolňovalo v lidech zábrany a poskytovalo příleţitost porušit mnohé zákazy.
Maškarní reje a průvody provázely taškařice zesměšňující úřední, mravnostní i církevní regule, všemoţné lidské konání a vlastnosti.
Ostatky
Hlavní oslavy masopustu patří jeho třem závěrečným dnům, neděli, pondělí, úterý. Tomuto masopustnímu třídenní se říká ostatky
(končiny, fašank, fašaňky). Neděle byla uţ od odpoledne, po náleţitém obědě, zasvěcena všeobecné taneční zábavě, která trvala dlouho
do noci či spíš do rána. Městské plesy však začínaly zpravidla uţ v sobotu večer. Tancování pokračovalo i v pondělí, ale to uţ bývalo
vymezené pro určité skupiny, zpravidla pro ţenaté a vdané se pořádal „muţovský bál“ či „babský“, záleţelo na krajových či místních
zvyklostech. Ale snad všude musely ţena, ať vdané či svobodné, při tancování vysoko vyskakovat, neboť jak vysoko o masopustu
skákaly, tak vysoký len jim vyrostl. V některých místech se do masopustu začlenilo i ukončení přástek. Hlavním dnem masopustního
veselí a maškarád bylo úterý.
Masopust je masopust a zabijačka jeho sestra.
Toto bude na konopí, toto bude na len, toto bude na cibuli, toto bude na křen.
Nesem žalost, nesem smutek, že masopust brzy utek.
Pochování basy
Kdyţ v hospodě ponocný odtroubil půlnoc dělící masopustní úterý od nadcházející Popeleční středy, končila doba zábav, tance a
hodování. Uţ bylo moţné jen jedno: definitivně se rozloučit s masopustem a pochovat symbol muziky – basu. Jakmile muzikanti dohráli,
zpravidla se přivázal na basu černý fábor a v průvodu se vynesla z hospody ven – někde i na márách – za hlučného pláče a lamentování.
Skončil poslední obřad masopustu a přicházel čas půstu.
Všechno má svůj konec …
Masopust pominul. Ráno na Popeleční středu se lidé vydali do kostela, aby přijetím popelového znamení kříţe na čelo si v pokoře
uvědomili pomíjivost lidského ţivota a začali se v půstu připravovat na největší křesťanské svátky – Velikonoce.
Masopustními oslavami končilo zimní období zemědělského roku. S předjařím uţ přicházel začátek toho nového a s ním první polní
práce. Do polí vyjeli oráči a půda byla připravena přijmout opět svou setbu. A člověk se opět starostlivě, v potu a s úctou sklánělo
k oplodněné zemi, v obavách i s nadějí zvedal hlavu k nebi, vzýval všechny dobré síly ku pomoci a ty zlé se snaţil odehnat. Přitom se
však nezapomněl těšit a radovat ze svátečních chvil ţivota. Věděl, ţe všechno má svůj konec.
Všechno má svůj konec – a jelito dva.
24. února – Matěj
Svatý Matěj – atributem sv. Matěje je sekyra, nástroj jeho smrti. Je patronem tesařů a řezníků, řemeslníků, kteří se sekyrou zacházejí,
lidovou tradicí byl přijat i jako ochránce úrody.
Na svatého Matěje léta naděje.
Svatý Matěj ledy láme, na svatého Matěje skřivan pije z koleje.
Na svatého Matěje sluníčko se usměje.
Mrzne-li na svatého Matěje, se škodou v březnu se zaseje.
Na svatého Matěje rampouchy, úrodný rok na mouchy.
Nejrozšířenějším zvykem na den svatého Matěje bylo obcházení zahrad před východem slunce provázené magickými úkony, které měly
ovlivnit úrodu ovoce. Lidé třásli stromy, klepali do kmenů dřevem a vzývali sv. Matěje, aby ochránil stromy před mrazy a zajistil
dostatek ovoce. Někde tyto zvyky vykonávali dospělí, jinde děti, které - zřejmě kvůli posílení magické účinnosti – lezly po stromech při
vyvolávání sv. Matěje nahé nebo v košilkách.
Matějská pouť
Zatímco sedláci obhlíţeli pole a chystali pluhy k orbě, v Praze se konala první pouť roku, ta největší, matějská. Pořádal se u kostela sv.
Matěje v Dejvicích, a to jiţ od roku 1595.
Volám na svatého Matěje: kudy můj hlásek obejde,
Tady mráz škodit nebude, obilí, ovoce všude dost bude.
Jablka, hrušky, kadlátka, bude plná zahrádka
a těch umouněných trnek budeme mít plný hrnek.,
Prosím, prosím svatého Matěje,
ať nám ovoce hojnost dopřeje,
kamkoliv v zahradě hlas můj se rozleje.
Co si únor zazelenal, to si březen hájí.

BŘEZEN
Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, líný sedlák, který neoře.
12. březen – Řehoř
Svatý Řehoř – stal se patronem hlavně ţáků, zpěváků a hudebníků. Obraceli se k němu lidé také v modlitbách o pomoc při moru.
Lidové tradice
Oráči a země
Jakmile půda rozmrzla, vyjelo se na pole – k orbě. Byla to důleţitá práce, kvalita ovlivnila úrodu, a byla spjata se zvyky a magickými
obřady podporující úrodnost pole. Orání bylo většinou muţskou prací, zvyky odráţejí úctu k zemi a byly v reţii muţů. Neţ oráč vyjel na
pole, pokropil sebe, zapřaţené zvíře a pluh svěcenou vodou a poţehnal kříţem. Na poli udělal bičem tři kříţe do vzduchu, tři na zemi
před zapřaţeným zvířetem do pluhu a se slovy „s pomocí boţím“ začal vyorávat první brázdu. Obrácenou půdu také poţehnal kříţem.
Doma ho hospodyně polila vodou, aby byl čerstvý i pro další dny.
Když pluh zemi ryje, zima ještě žije
Březnové pranostiky
Studený březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.
Březen bez vody, duben bez trávy.
Kolik březnových mlh, tolik červnových lijáků.
Jestli březen koţich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Březnový sníh zaorati jest jako kdyţ pohnojí.
19. března – Josef
Svatý Josef – bez svatého Josefa se neobejde ţádný betlém, bývá zobrazován s Jeţíškem, jako samostatný světec mívá podobu staršího
muţe v řemeslnickém či měšťanském oděvu, jeho atributem je sekyra či pila. Za svého ochránce si ho vybrali nejen tesaři, truhláři,
dřevorubci, ale i další řemeslníci pracující se dřevem. Na jeho svátek odcházeli zedníci a tesaři za prací, i do vzdálených končin, začínala
stavební sezóna.
Setba a rozsévači
Zasívání semene je velmi důleţitou prací, dobře a v pravý čas zaseté zrno je základem dobré úrody. Setba byla tedy významným
obřadem. Pro setí obilí a lnu, rostlin s vysokými stébly, se povaţovala za nejvhodnější, doba narůstání měsíce – i rostliny mají růst, a to
první den v týdnu. Před setím rozsévač udělal třikrát znamení kříţe nad zrnem a svazečkem klasů z minulé úrody pokropil svěcenou
vodou osivo i pole. Obrácen k východu se pomodlil, přidal zaříkání proti chorobám obilí. První hrst rozhodil do tvaru kříţe.
Do osiva se přidávala zrnka posvěcená na sv. Štěpána nebo z doţínkového věnce či ze štědrovečerního stolu, vkládaly se posvěcené
kočičky, rozdrcené listí z boţítělového věnečku apod. připravené zrno se kropilo svěcenou vodou nebo vínem. K dobré úrodě přispívala i
magická moc kruhu, osivo se prosypávalo kruhem z prutu, prstenem nebo nohavicemi kalhot. Rozsívkou byla čistě vypraná plachta,
pokrývající štědrovečerní stůl, také rozsévačova košile musela být čistě vypraná, nejlépe zcela nová.
Ochrana pole
K ochraně pole se uţívalo různých věcí o Velikonocích posvěcených v kostele – červené vejce, zelená ratolest, kříţky z kočiček, prut
kočiček, kousek mazance, pole se ţehnala svěcenou vodou. Proti ptákům platilo při setí nejíst, nemluvit a pod jazykem drţet tři zrnka,
která rozsévač vyplivl pro ptactvo, aby ostatní zrní nechalo na pokoji. Magický účinek se připisoval také zamčenému zámku, který
hospodář hodil do pole, aby se zamkly zobáky ptákům. Při setí řepy, sázení brambor a zelí se prováděly různé magické úkony.
Okopaniny se sely a sázely, kdyţ měsíc ubýval, aby síla šla do hlíz a ne do natí. Aby výnosy byly prospěšné, ţeny lehaly do brázd nebo
se válely po osetém poli. Při setí lnu a konopí musely vyskakovat ţeny vysoko, aby rostliny měly dlouhá vlákna. U zelí bylo ţádoucí
velkých bílých tvrdých hlávek, proto si ţeny při sázení ovázaly hlavu bílým šátkem. Výsledek mohli zmařit zajíci, proto se o nich na poli
nemluvilo a zamčený zámek jim měl zavřít tlamičky. Posílit úrodu a ochránit ji před démony pomáhala obchůzka pole do magického
kruhu, který se nedokončil, aby zajíci a myši mohli utéct.
Připravila Ivana Jelínková

Několik vtipů došlo na adresu našeho zpravodaje od Ladislava Huptycha ......
,,SMĚJEME SE S LÁĎOU“ 


Úředník říká svému šéfovi: ,,To máte pravdu, ţe těţká práce ještě nikoho nezabila, ale proč
zrovna já mám být první obětí?“



Potkala paní známou, která vezla kočárek pro dvojčata. Hned na ni spustila: ,,To jsou
krásné dětičky, to jsou chlapečci?“ ,,Jen tam vlevo. Ten vpravo je meloun.“



Povídá večer pan Novák: ,,To byl dneska zase den. Ráno vylezu z bytu, potkám babu
Horáčkovou. Ve výtahu - babu Horáčkovou. Přijdu z práce a před domem se srazím s babou
Horáčkovou. Jdu vynést smetí a narazím na babu Horáčkovou. Tak abych se bál otevřít
sardinky.“



Ţena odjíţdí na dovolenou a říká svému manţelovi: ,,Miláčku, vrátím se z dovolené
okamţitě, jakmile mi napíšeš, ţe se ti po mě stýská.“ ,,Moje milá, to si nemůţeme dovolit,
abys tam byla tak dlouho.“



Na palubě sváděl milionář chudou, leč krásnou dívku. ,,Strávila byste se mnou noc, kdybych
vám dal 100 000Kč?“ ,,Jste velice sympatický a okouzlující muţ, asi ano.“ ,,A šla byste se
mnou za 100Kč?“ ,,No dovolte, co si myslíte, ţe jsem?!“ vykřikla dívka. ,,To jsme si jiţ
ujasnili, teď uţ jen dojednáváme cenu.“

   

Redakční rada děkuje za příspěvek

   

JUBILANTI 1.pololetí
Leden
SVOBODA JAROSLAV
BRAUER FRANTIŠEK
FIALA MILAN
JÍŠOVÁ VĚRA
PROTIVOVÁ EMIL
HUBÍNKOVÁ MARIE
Únor
MOUTELÍKOVÁ JIŘINA

Březen
JAKOUBKOVÁ ILONKA
SEMRÁDOVÁ KVĚTA
TŮMA JOSEF
URBÁNEK JOSEF
Duben
ČERNÁ MARTA
ČECHOVÁ MARIE
FORMÁČEK KAREL
VALOVČAN ŠTEFAN
ÚBLOVÁ KAMILA

Květen
JAKOUBEK JOSEF
TŮMOVÁ IRENA
Červen
KORBELÍK JOSEF
NOVOTNÁ ALENA
SVOBODOVÁ JULIANA
KROV ANTONÍN

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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