Číslo 2/2012

DOTAZNÍKOVÝ
PRŮZKUM,
který probíhal ve všech obcích MAS SZK
(Místní akční skupina Sdružení Západní
Krušnohoří). Jeho cílem bylo zjistit názory
obyvatel na život v jednotlivých obcích a
na možnosti zlepšení situace.
V měsíci dubnu jste do svých domovů
obdrželi dotazníky, které byly určeny ke
zpracování integrovaného plánu rozvoje
území MAS SZK Vyplnit dotazníky bylo
možné buď jednotlivě nebo 1 dotazník za
rodinu. Do výzkumu se mohli zapojit i
mladí lidé od 15let. Do 1.května se
odevzdávaly nejen na Obecní úřad, kde
k tomuto účelu byla vyčleněna ,,urna“,
zároveň se taktéž mohly odeslat k 1.květnu
elektronicky.Cílem bylo zmapovat potřeby
obyvatel a možnosti vyžití v obci. Touto
cestou se shromáždily Vaše zkušenosti a
názory, zjistily se příklady dobré praxe i to,
co z Vašeho pohledu nefunguje ideálně.
Výsledky budou vyhodnoceny a následně
zveřejněny na stránkách obce a na
www.maskaszk.cz.
Děkujeme za Vaši spolupráci a čas, který
jste věnovali vyplnění tohoto dotazníku.
Za obec Blanka Prošková

Do naší redakce jsme obdrželi velmi milý dopis, a
protože je zároveň výzvou, uveřejňujeme ho na této
první stránce:
V Chomutově 23.5.2012
Tímto bych chtěla poděkovat za vzorně připravenou akci pro oslavence kulatých
výročí a zároveň setkání seniorů, v obci Údlice, která se konala 22.5.2012
v jídelně ,,učiliště“.
Nemělo to chybu - pěkné přivítání místostarostkou obce, p.Blankou Proškovou,
obsluha p.Mihalincovou také vzorná, hudba, ta byla skvělá a konferenciér, pan
Kaňka, ten nás bavil humorem i soutěžemi. Všichni jsme si společně zatančili,
zazpívali a opravdu od srdce zasmáli. Na tuto oslavu jsem byla pozvaná svoji
přítelkyní, Zdenou Khůnovou, která ví, že bych se ráda setkala se svými
spolužáky. Školu jsme opustili před 58 lety a od té doby jsem na žádném srazu
nebyla. Až bude další setkání , prosím, přijďte také, jistě se společně rádi
shledáme. Ročník 1940 – 41 – 42.
Těší se na Vás:
Jana Paldusová, roz. Svobodová, Kyjická 4650, CV tel. 721366249
Jsme rádi, že se oslava líbila a příští setkání bude v prosinci 2012. Těšíme se, že
se sejdeme v hojném počtu.
Blanka Prošková

Přejeme Vám milí občané pohodové léto,
příjemně prožitou dovolenou plnou krásných
zážitků a hlavně hodně sluníčka na obloze i na
duši.

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

Zpravodaj v barevném provedení je možno shlédnout na stránkách obce
www.obec-udlice.cz

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás touto cestou pravidelně informovali o naší činnosti. Od března 2012 jsme po roce opět
obnovili činnost mladých hasičů. Přispěla k tomu i možnost dotace z fondu MAS SZK a Státního zemědělského investičního
fondu a příslib obce s finanční pomocí.
Také jsme se zapojili do akce ,,Recyklujte s Hasiči“. Obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci – kdo z Vás má doma nepotřebný a
nefunkční elektro spotřebič, televizi, rádio, lednici atd., je možnost vše přivézt do POŽÁRNÍ ZBROJNICE každou sobotu od 13.00
do 15.00hodin nebo po dohodě na tel. čísle: 720 570 085 nebo 721 669 118 kdykoliv od 15.00 do 17.00hodin.

Pozor:
Rádi bychom také přivítali nové tváře do našich řad. Zájemci, hlaste se na výše uvedených telefonních
číslech. Budeme rádi, když se budeme scházet v hojném počtu. Nabízíme spoustu zajímavých hasičských
činností, upevňování znalostí , zapojení se do aktivit v obci i do hasičských soutěží aj.
Přejeme Vám krásné léto a těšíme se na setkání.
Za Sbor dobrovolných hasičů vedoucí mládeže: Ivana Sojková a velitel SDH Bronislav Zemánek
PŘEHLED DOSAVADNÍ ČINNOSTI DOBROVOLNÝCH HASIČŮ:
Dobrovolní hasiči již prováděli dohled při Pálení čarodějnic na koupališti a zapojili se aktivně do oslav Mezinárodního dne dětí,
který jsme oslavili 1.června u Základní školy a taktéž se aktivně zapojí 15. června při oslavě Vítání prázdnin aneb Den otců na
koupališti. Připravili si pro děti několik soutěží a zábavy. Jsme opravdu rádi, že v naší obci opět začali pracovat dobrovolní hasiči a
pevně věříme, že se jim podaří nejen posílit své řady, ale také věříme, že se budou aktivně zapojovat do soutěží a zároveň přivítáme
jakékoliv zprávy o jejich činnosti.
OBEC ÚDLICE PŘEJE DOBROVOLNÝM HASIČŮM ÚSPĚŠNÝ START DO SVÉ ČINNOSTI

Z činnosti dobrovolných hasičů Údlice:



Vážení spoluobčané, jsme tu, abychom vám přiblížili něco z naší činnosti. Účastnili jsme se dětského dne v Údlicích u ZŠ,
kde děti mohly shazovat kuželky za pomoci hadice. Měli jsme pozvané kolegy z Kadaně, kteří předvedli nový hasičský vůz.
Děti, ale i dospělí, si mohli prohlédnout vybavení i s podrobným výkladem.
V sobotu jsme se účastnili s našimi nejmenšími členy Mladých hasičů soutěže Plamen. Získali jsme ocenění za účast a
věcný dar. Ten jsme věnovali dětskému útulku v Kovářské.
Další příště
Za SDH velitel: Zemánek B. a vedoucí mládeže Sojková I.

Není to tak dávno, co do mateřské školy v Údlicích zavítali myslivci z mysliveckého sdružení Údlice. Petr Hadač, Imro
Nudčenko a Milan Matys, přijeli za dětmi za krásného slunečného počasí.Pánové z mysliveckého spolku s sebou přivezli
spoustu zajímavých a neznámých věcí. Dětem se dostalo ukázky vypreparovaných zvířat, např. divoké prase, liška,
jezevec i muflon. Dále byly dětem předvedeny zvuky zvířat. Děti se tak mohly seznámit a poznávat zvuky ptáků, kance,
jelena a další lesní zvěře. Krásná byla i ukázka paroží ze zvěře. Myslivci měli připravené ke každému zvířeti krásné a
poučné povídání. Další ukázkou bylo předvedení dohledávání zvěře v terénů tzv. dosled. Zde hrál hlavní roli hrubosrstý
jezevčík, který dětem ukázal, jaký má perfektní čich. Hledanou věcí byla kůže divokého prasete. Zážitkem pro děti byla
rozhodně střelba z kuše do kuželek. Na závěr si myslivci děti z ,,mysliveckého odpoledne“ vyzkoušeli . To aby zjistili,
jak děti byly pozorné. Nejen za jejich správné odpovědi, ale i za příjemné, společně strávené, poučné odpoledne, dostaly
děti dřevěné medaile.
Touto cestou bychom chtěli p.Hadačovi, p. Nudčenkovi i p. Matysovi poděkovat za nesmírnou ochotu udělat si čas a
přijet mezi děti s velmi poutavým vyprávěním a následnou ukázkou zvířat, paroží aj. Tito myslivci jsou nesmírně
obětaví a ochotní pro děti připravit cokoliv. Zato jim patří veliké DÍKY, protože to, co dělají, dělají velmi dobře. Už teď
se všichni společně těšíme na další setkání.
Za MŠ Údlice: Bc. Romana Čermáková

Týdenní ekologický pobyt v Rumburku
Vše to začalo v Chomutově na hlavním vlakovém nádraží, kde jsme se scházeli už kolem půl šesté ráno. V šest jsme
nasedali do vlaku a uháněli směrem Ústí nad Labem, Byli jsme sice unavení, protože jsme brzy vstávali, ale legrace a
nové zážitky nám pomohly únavu překonat. Když jsme konečně dorazili do Rumburku, šli jsme ještě asi 2 km pěšky, než
jsme dorazili na místo. Počkali jsme, než učitelé převezmou pokoje a netrvalo to ani moc dlouho a všichni jsme byli
ubytovaní. Pokoje sice byly pro pět nebo šest žáků, ale my jsme se ubytovali nejvíc po čtyřech. Potom nastal čas se
naobědvat a dvouhodinová polední přestávka. Odpoledne už jsme měli připravený program. Druhá třída se povozila na
koních, šestá třída se seznamovala a krmila zvířata, sedmá a osmá třída měla povídání o ochraně zvířat a životního
prostředí. Mladší žáci měli večerku v devět hodin a starší o půl hodiny později. V úterý jsme po snídani šli na program
s dravci. Celý den se jednotlivé třídy střídaly na programu u skláře, kterého nám učitelé pozvali až z Prahy. U něj si po
vyprávění o původu a zpracování skla mohl každý žák vyfouknout a odvézt domů skleněnou baňku. Při vyprávění ještě
stihl každé třídě vyrobit skleněnou spirálu a vyfukované zvířátko. Tak jsme si domů odvezli ještěrku, jelena, lva a slona.
V podvečer se šestá, sedmá a osmá třída šla povozit na koních a druháčci krmili jeleny, lamy, kůzlátka, telátka a kance.
Ve středu jsme jeli na celodenní výlet. První zastávka byla v
Horním Hanychově, odkud jsme lanovkou vyjeli na Ještěd, kde jsme měli uzavřenou polovinu restaurace a kde na nás
čekaly palačinky se zmrzlinou. „Mňam.“
Druhá zastávka byla v Boskovských dolomitových jeskyních, které jsme si po skupinách prohlédly. Venku na sluníčku
bylo přes 30 °C a v jeskyni jen 7. Třetí zastávkou měla být restaurace vybudovaná v Obřím sudu u Lázní Libverda. Tam
jsme se ale kvůli uzavřené silnici bohužel nedostali. Celou cestu jsme jeli krásným klimatizovaným autobusem, tak nám
ani nevadilo venkovní horko.
Ve čtvrtek se druháčci dozvěděli něco o plazech a obojživelnících a druhá skupina byla na vyprávění o vývoji myslivosti
v Evropě. Odpoledne mrňata vyráběla papír a ostatní žáci šli s bývalým lesníkem do lesa, kde se učili o tom, že i les
může být nemocný a jak to na něm poznáme. Po celodenních programech jsme večer hráli stolní nebo sportovní hry.
Poslední den měli nejmenší žáci program o dravcích a starší o plazech. Před obědem jsme si dobalili, naskládali
zavazadla panu Herkovi do auta a sami vyrazili na nádraží. S třemi přestupy jsme byli na večeři už doma. Tento týden
jsme si užili naplno a teď už jenom sedíme a vzpomínáme.
Fotografie naleznete na: http://zsudlice.rajce.idnes.cz/
Veronika Kořínková, 7. třída

Školní sraz po padesáti letech
V sobotu, 2. června, se před budovou školy sešli v hojném počtu spolužáci z bývalé IX. B třídy, jejichž třídní učitelkou
byla paní V. Hylská. Školní docházku ukončili v roce 1962. Své setkání zahájili prohlídkou školy, kde zavzpomínali na
své učitele, ale i na lumpárny, které prováděli. Ve svých vzpomínkách pokračovali na odpoledním posezení. Všichni
odcházeli spokojeni s příslibem dalšího setkání.
Mgr. Alena Pytláková

Dobrý den,
při prohledávání stránek vaší obce jsem narazil na prosbu obecního úřadu, jestli někdo neví, kde byl pivovar. Prošel jsem
další čísla zpravodaje a nenalezl jsem odpověď. Ví to u vás někdo?
A co víme my - u vás byl jeden měšťanský a jeden panský pivovar. Měšťanský fungoval do roku 1662, kdy se měšťané
vzdali práva a panský byl založen před rokem 1560. Poslední zmínku máme k roku 1770. Nyní lokace - měšťanský,asi
vedle kostela poblíž rybníčku č.77, panský vlevo při vjezdu do dvora od kostela. Rybníček č. 76 mohl být pivovarský,
budovy většinou nepřežily,ale zachovaly se sklepy, pivovarské byli klenuté - a to je pro vás vodítko, kde hledat. Pokud
něco zjistíte, byl bych rád, kdyby jste mě informovali. Děkuji Jiří Drápela
info@pivety.com; www.pivety.com

Buďme ohleduplní…………
Dne 26.5.2012 si sedíme na zahradě svého rodinného domku, popíjíme kávu, relaxujeme po pracovním týdnu.
Ticho, jen občasné švitoření vlaštovek, rehků, tu a tam zaslechneme hlasy z přilehlých zahrad, někde hraje
tichá hudba – prostě ,,idylka“, jak má být. Najednou rachot, koukáme, co se děje a okolo 21 hodiny ohňostroj.
Kdyby byl prosinec, řekneme si – patří k oslavě vánočních svátků, ale on je květen! Rachot byl tedy dost velký
- když se to stalo……naši dva psi začali lítat po zahradě, byli očividně velmi nervózní a najednou se do sebe
tak hrozně zakousli, že jsme měli opravdu co dělat, abychom je odtrhli. Nepomohlo ani slovo, pokyn,
klacek…… to, co jsme viděli, se jen tak opravdu nevidí. Nakonec jsme je od sebe odtrhli…..a já bych chtěl
požádat nejen toho, kdo si ohňostrojem udělal radost , ale i ostatní …mysleme nejen na lidi, ale buďme trochu
ohleduplní i ke zvířatům, kteří si takového rámusu a hluku opravdu neužívají. V tu chvíli jsou v hrozném
stresu a proč se stresovat tímto způsobem? Copak máme v dnešní době málo stresů z mnoha jiných zdrojů?
Proto bych chtěl ještě jednou požádat o ohleduplnost. Buďme ohleduplní nejen k sobě, ale i k našim
čtyřnohým přátelům. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ. (adresu pisatele redakce zná).
!!!! Důležité upozornění !!!!
Záchranáři si všimli, že u dopravních nehod má většina zraněných u sebe mobilní telefon. U zraněných osob, se kterými
nelze komunikovat, se neví koho oslovit, koho informovat o závažné události. Záchranáři tedy navrhují, aby každý občan
zadal do svého adresáře v mobilu osobu, kterou je třeba kontaktovat v nouzovém případě pod vždy stejnou zkratkou.
Mezinárodně uznávaná zkratka je ICE (In Case of Emercency - v překladu = pro případ záchrany). Pod touto zkratkou
ICE můžete zaznamenat telefonní číslo osoby, která má být v případě nouze kontaktována policií, hasiči či první
pomocí. Pokud některý občan chce kontaktovat více osob, zapíše si do telefonního seznamu ICE1, ICE2, ICE3 atd. plus
patřičná telefonní čísla

DOŠLO NA ADRESU REDAKCE:
Následující příspěvek, který jsme obdrželi, je reakcí na článek, uveřejněný v Údlicko – Přečapelském zpravodaji 1/2012.
Pro snadnější vybavení jej uveřejňujeme znovu:
MYSLIVECKÝ PLES (14.1.2012) Tak jak je již několik let tradicí, tak i letos se konal v Údlicích „Myslivecký ples“,
který pořádalo místní myslivecké sdružení. Zájem o tento ples je vždy značný a vstupenky jsou prodány rychle. I tento
rok se sál místní sportovní haly v Údlicích zaplnil rychle a dalo by se říci, že do posledního místa. S prvním tóny
hudební produkce Baraniak, se lidé začali bavit a tato zábava trvala s malými přestávkami až do časných ranních hodin
(do 4 hodin). Při tomto plese se lidé dobře bavili.
ZAMYŠLENÍ :
Nemůžu si odpustit, ale jedno zamyšlení. Naprosto normální je, že součástí každého plesu či zábavy je zajištění
občerstvení, to jest nápoje. Bohužel pokrmy z technických důvodů nelze zajistit a proto je již tradicí několik let, že
účastníci plesu si nějaké to občerstvení přinesou. Ale bohužel nemohu přijít na to, proč si lidé přinášejí i nápoje, které
jsou na tuto akci zajištěny. Chtějí ušetřit? Nebo se snaží nás oklamat? Nevím, zdali je to finanční situací nebo lidskou
povahou, ale každý 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, když následně slyšíte, jak na tom
někdo vydělává. Tito lidé, bohužel asi nevidí či neumějí počítat. Snažíme se vždy zajistit dostatek obsluhy a
bezproblémovou organizaci a ne vždycky se to povede na jedničku.
Věříme, že do budoucna budou lidé trochu ohleduplnější.
Ivana Jelínková
Zde uvádíme reakci na článek, ,Myslivecký ples“ – Ivana Jelínková ve Zpravodaji 1/2012
Naprosto normální je, že součástí každé kulturní akce jsou zajištěné nápoje, ale za přijatelné ceny. Ceny, za které se
prodávaly nápoje na mysliveckém plesu, odpovídaly tak svazu milionářů a ne obyčejných občanů.
Jen pro zajímavost: pitná voda Terra 2l za 120Kč, která se dá koupit max. za 4,50Kč, na nápojovém lístku napsaná jako
Mattoni či Bonaqua, přitom je to obyčejná soda. Láhev 2l. Coca –cola za 180Kč. Džus 1l za 100Kč (2dc za 20Kč).
Doufám, že paní Jelínková přijde na to, proč si občané nosí nápoje z domova. A rovněž také věříme, že do budoucna
bude obsluha a ceny ohleduplnější k nám návštěvníkům.
Paní Jelínková, naučte se lépe počítat. Jsme na vesnici a ne v hotelu PUPP.
Děkujeme – občané Údlic

INFORMACE O REVITALIZACI
Milí občané,jak jste určitě všichni všimli, pokračuje naše akce: "Revitalizace obce Údlice"- v historii obce největší
investiční akce - a chýlí se ke zdárnému konci.
Na náměstí byly vysázeny nové lípy - náhrada za projektem navržené pokácené lípy a odsázena další zeleň, která krášlí
naše náměstí.V rámci naší akce se k výměně stávajících rozvodů vody a splaškové kanalizace připojilo také SčVK, které
nás ovšem svými pracemi zdrželo. Díky této akci ovšem obec získala nové inženýrské sítě
(oprava původních) Ale již i oni skončily se svými pracemi, mohlo tedy dojít k dokončení první strany náměstí
pokládkou asfaltových povrchů.
Pokládka AB povrchů musela být s ohledem na zabezpečení obrátky autobusů rozdělena na dvě části tak, aby byl
zajištěn bezchybný provoz MHD.
Souběžně ovšem zhotovitel pokračuje v přípravě podkladních vrstev pro pokládku asfaltových povrchů druhé části
náměstí a přilehlých ulic.
Na naše náměstí též v souladu s projektovou dokumentací přibyly další prvky pro naše nejmenší.
Také jste si určitě mnozí všimli, že při přívalovém dešti,který nás postihl minulý týden vyvstanuli na povrch nějaké malé
nedostatky v již položených chodnících.Tyto nedodělky jsme se stavbaři zaregistrovali a budou průběžně odstraňovány.
Jako obyvatel Údlic se těším, že i Vám tato akce přinese radost a uspokojení z dobře vykonané práce.
Věra Jeníčková – stavební dozor

SOUSTŘEDĚNÍ DOROSTU SOKOLA ÚDLIC V BLATNĚ
Ve dnech 7. 3 – 11.3.2012 proběhlo zimní soustředění dorostenců v Blatně na Ranči u Matěje,kde jsme museli dost
potrénovat a stmelit partu a připravit se na zápasy a boj o postup z OP dorostu.Díky sponzorským darům od PBulding,SD,AXO a příspěvku SOKOLA ÚDLIC jsme mohli odjet. Na soustředko jelo 12 hráčů a 3 trenéři.Vzali jsme
mezi sebe i 3 starší žáky a 2 z nich mile překvapili.Soustředění se zúčastnili tito borci :Veselý
A.,Klíma,Pěnička,Kramarski R.,Kramarski M,Němec, Germek, Tobisch, Kučera, Chloupek, Brůha, Lorenčík a trenéři :
Veselý R.,Veselý J., Mácha M. Přijeli jsme ve středu a hned po ubytování a provedení po areálu jsme šli ještě kluky
prohnat na dlouhou louku a pěkně do kopce. Večer se dorostenci dozvěděli, co se bude zde dělat a i to že se sehraje
př.utkání proti Rakovníku v Jirkově. Ve čtvrtek se začalo ranním výběhem a po snídani jsme šli trénovat ven a pak se šlo
do haly a posilovny.Po trénincích se šlo do vířivky a sauny, kdo chtěl tak dostal masáž nohou od masera
J.Veselého.Pátek začal také ranním výběhem,hala,posilovna a místnost pro švihadla.Večer opět vířivka,sauna a masáž.V
sobotu to bylo bez výběhu a po snídani byl odjezd do Jirkova na UMT na přátelské utkání proti Rakovníku,které jsme
vyhráli 4:0.Po příjezdu ze zápasu byl turnaj v hale v nohejbale a pak masáž,vířivka a sauna.Neděli po obědě se předali
pokoje a hala a jelo se domu.Myslím že soustředění se všem líbilo a parta se semkla.Mile překvapili starší žáci Němec a
Kramarski M. kteří velice dobře zapadli do kádru jak herně tak i jako kamarádi.

V JÍDELNĚ
V POSILOVNĚ

ŠVIHADLA

PŘÁTELÁČEK

Šachisté v extralize osmí
Velkým úspěchem zakončili žáci šachového oddílu TJ Sokol Údlice sezónu 2011/2012. V extralize dorosteneckých družstev,
která je nejvyšší mládežnickou soutěží v České republice, vybojovali osmé místo. Sestava Jan Rubeš, Jan Šlampa, Ondřej
Toman, Matyáš Kalužný, Aleš Horák a Karolína Žatečková tak svým umístěním zlepšila své dosavadní maximum.
Hráči se navíc neztratili ani v soutěžích jednotlivců. Vynikající výkon předvedl na Mistrovství České republiky mládeže do
16 let Ondřej Toman. Skončil na 2. místě a vybojoval si postup na srpnové Mistrovství Evropy mládeže, které se uskuteční
v Praze. Tam ho doprovodí Jan Šlampa, který při již zmíněném Mistrovství obsadil 12. příčku.
V Mistrovství České republiky mládeže v rapid šachu v kategorii do 14 let se do první desítky dostal svým 10. místem
Matyáš Kalužný, který mimo jiné také vyhrál turnaj žáků při šachovém festivalu v Ústí nad Labem.
V populárním krajském seriálu Grand Prix, který tvoří sedm turnajů jednotlivců, si vítězství v kategorii dorostenců vybojoval
Jan Šlampa. V kategorii starších žáků byl 1. Ondřej Toman a 3. Matyáš Kalužný. V mladších žácích obsadil 5. místo Lukáš
Janoušek.
V seriálu Velkých cen družstev Ústeckého kraje si pohár za vítězství odneslo naše A družstvo, které v sestavě Ondřej
Toman, Jan Šlampa, Matyáš Kalužný (ztratil z 21 partií jen půl bodu) a Aleš Horák vyhrálo všechny tři turnaje.
Přes léto budou naděje údlického šachu ladit formu na několika soustředěních a také samozřejmě na letních Open turnajích,
kde se budou utkávat v rámci přípravy se spoustou dospělých šachistů i ze zahraničí. Další sezóna bude opět náročná a cílem
je mimo jiné vylepšit dosavadní extraligové maximum.
Napsal Jiří Kalužný

Oddíl kopané
Dorostenci Sokola Údlice vybojovali v tomto ročníku 2011-12 postup do A třídy dorostu.Sice jsme neměli tak vynikající
výsledky jako v podzimní části,ale bylo to také způsobeno tím ,že nám často chyběli opory.Buď pro nemoce,ale hlavní
důvod byl to ,že dorostenci jezdili hrát zápasy s A mužstvem ,které bojovalo o záchranu v B třídě.Tak trenéři měli možnost
zapojit do dorosteneckých zápasů také hráče ze starších žáků,kteří potvrdili že od nového ročníku budou platnými členy
týmu.Jednalo se o tyto hráče které bych chtěl touto cestou pochválit : František Němec,Marek Kramarski,David
Hampl,František Hašek.Za „sokolíky“ tuto sezonu bojovali a postup zařídili:Václav Hašek,Jaroslav Kostka,Jakub
Germek,Radek Pokrývka,Tomáš Brůha,Jakub Klíma,Jan Chloupek,Roman Kramarski,Patrik Hofbauer,Martin
Tobisch,Lukáš Kučera,Aleš Pěnička,Jakub Havel,Tomáš Verner,Miroslav Šlapák,Aleš Veselý,Přemysl Červenka.Již teď
začínáme jako trenéři připravovat tréninky pro novou sezonu.Touto cestou trenéři Roman Veselý,Jaroslav Veselý a vedoucí
Miroslav Mácha děkují všem co se točí okolo fotbalu v Údlicích za to jak máme zajištěné dresy,hřiště a vše co k fotbalu
patří.Děkujeme a již teď se těšíme na novou sezonu a věříme že přijdete “ sokolíky“ také povzbudit …..
Napsal: Roman Veselý

ZAMYŠLENÍ:
V minulé době byla slyšet častá kritika na pracovníky, kteří pracují pod obecním úřadem. I ve Zpravodaji se objevil
příspěvek o jejich laxním přístupu k práci, nedodržování prac.doby, apod. V letošním roce jsme se zaměřili na účelnost
jejich práce a smysluplnost. Na úplném počátku jsme si projeli společně obce Údlice i Přečaply, podívali jsme se, jak to
kde vypadá a kde je nutné ,,přiložit ruku k dílu“ a začali velmi intenzivně s těmito pracovníky plánovat každodenní práci.
Jak jsme zjistili, bylo by zapotřebí větší počet zaměstnanců, ale to opravdu je nemožné při současné ,,ekonomické krizi“. Tak
si tedy musíme vystačit s 9 zaměstnanci., které máme vždy pouze na dobu určitou a poté doufáme a snažně si přejeme,
abychom je dostali i na další období.
Předkládám pár fotografií pro představu, jak se opravdu usilovně snažili a podávali obrovské pracovní výkony při zvelebení
našeho prostředí.
ÚPRAVA PŘEČAPELSKÉHO KOPCE POD KOSTELEM, OKÁLY JIRKOVSKÁ A ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

Takto bych mohla dodávat fotografie i dál, např. zastřihávání živých plotů u koupaliště, v ulici Chomutovská – u čističky,
úpravu hřbitovů, škarp, sázení stromků, atd. V současné době nestíháme sekat trávu – roste před očima a to nám dělá
opravdu velké vrásky. Pár zaměstnanců upravuje již koupaliště, ale i tam nevíme kam dřív - posekat, natřít, čistit, upravit
prostory hygienického zázemí, aj. Tímto bych byla velmi ráda, kdybychom se začali na tyto pracovníky dívat trochu jinak.
Naše obce je opravdu velmi potřebují. Opravdu dělají veřejně prospěšné práce. Vím, že když se chce, vždy se najde kritika
typu, že neudělali to či ono, či dokonce nedělají nic. To však v současné době opravdu není pravda! Za veškerou snahu jim
patří poděkování. Opravdu nám pomáhají upravovat prostředí našich obcí.
Blanka Prošková

INFO PRO OBČANY:
1. TŘÍDĚNÍ ODPADU - dle sdělení podniku služeb Jirkov se občas stane, že není vyvezen separovaný odpad např.
v ulici Kamenná cesta, Chomutovská ,,Rafanda“ a v Přečaplech z důvodu jiného odpadu v kontejneru (pytle hadrů
apod). Tyto kontejnery (papír, plast) budou vyvezeny jako komunální odpad, což se samozřejmě projeví v ročním
vyúčtování, které bude mít za následek zvýšení částky za odvoz odpadu na osobu. Chtěli bychom Vás, milí občané,
upozornit na to, pokud nebudeme třídit odpad, budou poplatky za odvoz komunálního odpadu vyšší a to jak pro
obec, tak i pro občany.Proto Vás prosíme……třiďte odpad, má to opravdu smysl.
Děkujeme za spolupráci
2. POSÍLENÍ KONTEJNERŮ – přiobjednali jsme několik nových kontejnerů na tříděný odpad. V Údlicích máme
několik stanovišť a to: Náměstí, Revoluční, Chomutovská „Pila“, Chomutovská „Rafanda“, Dvořákova, Kamenná
cesta, u MŠ Údlice, Jirkovská „za ZŠ“, Přečaply. Jestli máte pocit, že Vám někde kontejnery chybí a je třeba
vytvořit nová stanoviště, prosíme, předejte svůj požadavek na obecní úřad a my se tímto problémem budeme zabývat
a určitě Vám vyjdeme vstříc.
3. ŽÁDÁME OBČANY O UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU U KONTEJNERŮ – nedávno jsme prováděli kontrolu
pořádku u stanovišť kontejnerů a nestačili jsme se divit. Např. na Chomutovské u pily je stanoviště kontejnerů a
přesto, že jsou tam kontejnery na veškeré odpady, tzn, na papír, sklo i plast, našli jsme sklo za kontejnerem na zemi,
na zemi se dále povalovala hromada papírů, rozházené staré hadry, plastové lahve apod. Na náměstí to bylo obdobné
 Obracíme se tedy tímto na všechny spoluobčany, zda by bylo možné dbát na pořádek. Kontejnery necháváme
vyvážet každý týden. Vždyť záleží jenom na nás, jaký pořádek budeme mít v našich obcích. Děkujeme za pochopení
a spolupráci.
4. NOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE – obec zakoupila nové odpadkové koše, které jsou rozmístěné v Kamenné cestě,
hřiště u ZŠ, u Zámečku, v ul.Dvořákova a v Přečaplech u „Ordoše“. Také najdete při venčení svých psích miláčků
dva nové koše na psí exkrementy a to za sportovní halou a za základní školou

TŘIĎTE ODPAD A PŘÍŠTÍ ROK SE NEBUDE ZVYŠOVAT CENA ZA SVOZ
V těchto dnech vyšla novelizace zákona č. 565/1990Sb, který umožňuje obcím zvýšit poplatek za svoz odpadu.
Výše poplatku vychází ze skutečných nákladů obce za sběr, svoz, třídění a uložení odpadu. Pokud občané odpad
třídí, snižují tím náklady a mohou tak mít poplatek nižší. Jak už jsme ale několikrát upozorňovali, někteří občané
do těchto kontejnerů hodí jakýkoliv odpad a pak se tento kontejner vyváží jako odpad komunální, za který se
platí. Kontejnery na separovaný odpad jsou k dispozici po celé obci a tato místa budou ještě posílena. A tak Vás
milí občané opět žádáme, třiďte odpad, má to opravdu smysl 
Děkujeme

Výpůjční den: ÚTERÝ od 14.00 – 17.00 hod.

ÚNOR 2012 :,,Údlicko – Přečapelská zábava“ byla velmi vydařená. Hudba příjemně hrála k poslechu i k tanci. Parket se
plnil tanečními páry od samého úvodu. Tentokrát jsme se velice dobře bavili s ,,Travesti – shou“, kteří své vystoupení
prováděli přímo na parketě mezi stoly. Legrace bylo opravdu dost. Těšíme se na další zábavu a jestli by jste měli jakýkoliv
tip na kulturní program, ozvěte se nám.Můžete nechat také své tipy na obecním úřadě. Přivítáme jakoukoliv spolupráci od
Vás.

ÚNOR 2012 ,,Dětský karneval aneb velký pohádkový bál“ byl jako každý rok velmi navštívený. Tentokrát jsme se
ocitli v pohádkovém prostředí. Při hudebním doprovodu zde rejdili skřítkové, princezny, kovbojové, zvířátka aj. Zábavné
odpoledne plné soutěží, legračního zápolení a tance bylo opravdu veselé. Jestli jste zvědaví, jaká atmosféra je na
karnevalovém reji – přijďte za rok mezi nás a sami uvidíte, jak se dokážeme bavit 

DUBEN 2012 ,,Velikonoční aranž“ – jednalo se o pracovní - tvořivou aktivitu, kterou si zájemkyně vyberou dle svých
představ. Známá a hojně navštěvovaná je vánoční aranž, podzimní tvoření, výroba velikonočních věnců aj. Tentokrát vzniklo
dílko opravdu netradiční. Z přírodního materiálu vznikl velikonočně ozdobený talíř. Atmosféra je v průběhu tvoření vskutku
veselá. Byl čas i na vyprávění ať již příběhů ze života, veselých vtípků apod. O nápady nebyla nouze, v případě potřeby byla
k ruce lektorka Alenka, která pomohla či poradila.Na podařené výtvory se uskutečnil přípitek s přáním dalšího setkání. Jestli
máte jakékoliv náměty či nápady k tvoření, sdělte nám je. Přivítáme i zájemce, kteří by byli ochotní tvoření vést apod.

DUBEN 2012 ,, Dívčí válka aneb jak to mohlo, ale nemuselo být „ divadelní představení jsme v Údlicích zažili poprvé
opravdu po velmi dlouhé době. Když jsme přicházeli ke sportovní hale, kde se mělo uskutečnit představení divadelního
ochotnického spolku DIVOCH z Vysoké Pece, vítali nás herci nejen s úsměvem, ale i s,, povzdechem“, jak těžce jde otevřít
opona. To mne přimělo k úvahám, kdy se vůbec naposledy otevřela opona ve sportovní hale. Společně

s příchozími diváky jsme pak zavzpomínali na dobu, kdy hala ,,praskala ve švech“ a ona opona se otevírala a
zavírala nejen při pohádkách, ale i při vystoupení různých hudebních skupin – např. Olympic aj. Zároveň jsme
zavzpomínali na dobu, kdy se plesy, zábavy konaly každý pátek i v sobotu a byl velký problém sehnat lístek.
Skoro vždy bylo beznadějně vyprodáno !! Ale nyní zpět k divadelnímu představení. Ráda bych poděkovala všem
osmdesáti příchozím divákům, kteří si udělali čas a přišli podpořit naši kulturní akci. V okolních obcích se na toto
představení schází až 200lidí, ale my jsme byli opravdu rádi, že se nás sešlo alespoň 80. Společně jsme shlédli
historické představení, při kterém jsme se opravdu ze srdce zasmáli. Mnohdy nám až tekly slzy smíchem.
Závěrečný potlesk nebral konce. Herci podali vynikající výkon. Když jsme opouštěli prostory haly, nejednomu
z nás se vyloudil obrovský úsměv při vzpomínce na určité výjevy……. Velké díky patří tedy nejen hercům za
skvělý herecký výkon, ale i Vám, kteří jste se přišli pobavit do sportovní haly na divadelní představení.
DÍKY MOC ZA PODPORU.

Blanka Prošková

DUBEN 2012 ,,Velikonoční zábava“ – byla opravdu velikonočně naladěná. Hudba výborná a musíme jen vyjádřit
poklonu všem, kteří se zapojili do ,,kulturního zápolení“ Ženy se „utkaly“ proti mužům nejen v pěveckém umění, ale i
v kankánu. Škoda jen, že nepřišlo víc lidí, atmosféra by byla ještě veselejší. Tak snad příště 
DUBEN 2012 Pálení čarodějnic“ – probíhá již v naší obci tradičně. Dopoledne prochází obcí čarodějnický průvod dětí
z mateřské školy. Ty vyjdou v překrásných převlecích za hlasitého doprovodu řehtaček, bubínků, trianglů, činelek a prostě
všeho, co dělá nesmírný rámus. Prochází směrem k náměstí, navštíví obecní úřad.Starostovi vždy děti předají

čarodějnický ,,poklad“. Průvod obejde náměstí a vrací se zpět do mateřské školy. Večerní pálení čarodějnic se
koná nejen na koupališti, ale i na Rafandě. Také v Přečaplech se pálí čarodějnice. Všude je veselo, zní hudba a
opékají se vuřtíky. Na Rafandě probíhaly i soutěže pro děti. Čarodějnice na hřišti Rafanda, byli jako každý rok
velice hezké, počasí přálo, bylo krásně slunečno a dospělým i dětem se velice líbilo. Jako vždy se volila Miss
Čarodějnice a Čaroděje, děti si vyrobili papírové čarodějnice, které se dali na oheň, proběhli soutěže o sladké
odměny a malovalo se i na obličej. Ještě před zapálením ohně se postavila „májka“ a pak se opékali buřty. Už se
těšíme na příští rok 

KVĚTEN 2012 ,,Oslava dne matek“ – tato akce je také tradicí. Děti z mateřské školy vždy připraví překvapení pro své
maminky, které pozvou do sportovní haly. Jejich dětská vystoupení jsou velmi pěkná. Tentokrát se děti předvedly
s pohádkou,,Bouda, budka“, kde měli rodiče možnost vidět, co se vše děti ve školce naučily. Pohádka to byla zcela
netradiční a zapojily se do ní všechny děti s různým kulturním programem. Na tuto oslavu vždy zveme i veřejnost. Přijďte
mezi nás 
KVĚTEN 2012 zájezd do divadla U hasičů na představení ,,Tři na lavičce“ – (citujeme z nabídky) - tato hra je
z autorovy tvorby snad nejtypičtější pro jeho umění dialogu a zaznamenala největší úspěch a širokou odezvu. Autor:
A.Nicolaj, hráli: P.Nárožný, L. Trojan, K.Fialová
KVĚTEN 2012 ,,oslava jubilantů a setkání se seniory“ s názvem ,,Supr babča, supr děda“ - toto setkání bylo snad
nejvydařenější ze všech setkání. Účast byla docela hojná, zábava opravdu skvělá. Tentokrát jsme si společně nejen
zavzpomínali, zazpívali, zatančili, dokonce i pár zábavných zápolení proběhlo. Doslechli jsme se, že někteří odmítají účast
z důvodu, že se necítí být seniorem. Věřte nám, neradi bychom se někoho dotkli, proto zvažujeme změnu názvu této akce.
Opravdu děkujeme všem, kdo si udělal čas i přesto, že bylo ukrutné teplo a dusno, přišel a bavil se s námi. Největší
odměnou nám je příslib, že přijdete příště zas . Další setkání proběhne v prosinci 2012. Děkujeme za spolupráci 
ČERVEN 2012 - ,,oslava mezinárodního dne dětí“ – opět tradiční oslava. Uskutečnila se v areálu Základní školy
v Údlicích. Pro děti bylo připraveno nespočet soutěží, prohlídka hasičského a policejního auta. Myslivci si pro děti připravili
ukázku zvířat a spoustu informací o zvířatech. Děti si zkusily střílet na cíl, vyzkoušely si, jak se dělají otisky prstů,
prohlédly si policejní výzbroj aj. Největší fronta byla u malování na obličej. Oslava se vydařila a my velmi děkujeme za
pomoc nejen myslivcům, policii, dobrovolným hasičům z Údlic, ale i všem pedagogům ze Základní školy v Údlicích za
organizování soutěží. Také děkujeme p.Ferrajovi nejen za účast s prodejem langošů, ale i za sponzorský dar v podobě
několika langošů. Zároveň děkujeme starostovi obce za sladkosti pro děti.

1.
2.
3.
4.

Vítání letních prázdnin spojená s oslavou Dne otců na koupališti - 15.6.2012 od 18 – 20hodin
Zájezd do německého zábavného parku v Plohnu - 5.7.2012
Loučení s létem - konec srpna 2012
Zájezd do Národního divadla na představení na přelomu měsíce září/říjen 2012

INFORMACE O VENKOVSKÝCH FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH
Letos se konaly a konají v následujících termínech vždy od 9 – 12hodin








21.4. v Březně
26.5. v Blatně
23.6. ve Vrskmani
8.9. v Droužkovicích
8.9. v Údlicích
3.11. ve Spořicích
1.12. v Droužkovicích

Venkovské farmářské trhy pořádá MAS SZK ve spolupráci s obcemi Březno, Blatno, Vrskmaň, Droužkovice, Údlice, Spořice.

Prosba spoluobčanům:
Jestliže 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.
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