Číslo 3/2012
Obec Údlice opět vyhlásila soutěž:

MINIBAZAR ,,MASKY“
Máte doma nepotřebné věci, které by
mohly ještě někomu posloužit?
Nabídněte je v našem minibazaru za
"lidovou cenu". Bazar je umístěný na
stránkách MASky www.maskaszk.cz.
Jeho výhodou je, že si kupující s
prodávajícím mohou dojednat osobní
odběr a není třeba platit vysoké
poštovné. Předpokládáme, že prodávající i
kupující budou "sousedi" z
blízkého okolí. Samozřejmě se dá využít i
pošta apod.
Může se jednat o dětské oblečení a
hračky, různé věci z domácnosti, nářadí a
další věci.
Pokud máte zájem něco prodat,
kontaktujte nás: 724 960 964 nebo
info@maskaszk.cz.
Vaše pro Vás již nepotřebné věci můžete
do bazaru i věnovat. Pokud se
zpeněží, výtěžek bude věnován na
charitativní účely.

"ROZKVETLÉ OKNO, BALKON či ORIGINÁLNÍ
PŘEDZAHRÁDKA"
1.místo: p.Pocová, získává 1.000,-Kč
2.místo: p. Musková, získává 500,- Kč
3.místo:p. Hartmannová, získává 300,-Kč
Udělujeme OCENĚNÍ ZA PŘEDZAHRÁDKU p. Duškovi – obdrží zvláštní cenu 
Ceny budou předány na zastupitelstvu obce, které se uskuteční
3. října 2012 od 18hodin.
Tímto zveme výherce k osobní účasti při předávání všech cen.

Velmi často mluvíme o ,,MASCE“ a mnoho lidí se nás ptá ,,Co to
vlastně ta MASKA je?“. Přinášíme proto pár informací:
Místní akční skupina (MAS) je založena na partnerství neziskového,
ziskového a veřejného sektoru. Zásadou je, že veřejný sektor nesmí mít víc
než 50% zastoupení jak v členské základně, tak v rozhodovacích orgánech.
Ziskový, neziskový a veřejný sektor spolu na území MAS spolupracují a této
spolupráce využívají k rozvoji území dané MAS.
VEŘEJNÝ SEKTOR = zastoupen obcemi
NEZISKOVÝ SEKTOR = zastoupen občanskými sdruženími a nadací
ZISKOVÝ (PODNIKATELSKÝ) SEKTOR = zastoupen zemědělskými i
nezemědělskými podnikateli.
Kancelář = v Droužkovicích, SNP 144
Ředitelka MAS SZK (Sdružení Západní Krušnohoří) = Hana Dufková
V členské základně je např. řada obcí, měst aj.např. Bílence, Boleboř,
Droužkovice, Hrušovany, Křímov, Málkov, Místo, Nová Ves v Horách,

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

Okounov, Údlice, Vrskmaň, Všehrdy, Vysoká Pec, Jirkov, Vejprty, Výsluní,
Městské lesy Chomutov, Okresní agrární komora CV, Sady a školky Jirkov,

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

Nadace na ochranu fauny Evropy, MŠ Údlice, Krušnohorský spolek s.r.o.
CAO – JS na Špičáku, p.Bošina, p.Kejř, KODA s.r.o.Blatno, p.Loos z Hory
Svaté Kateřiny a další.

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

Podrobné informace o činnosti a aktivitách najdete v nepravidelném
zpravodaji, který ,,Maska“ vydává.
Tento zpravodaj mj. najdete i na stránkách naší obce.

ZASTUPITELSTVO OBCE:
Velmi nás těší, že se občané našich obcí začínají zajímat o jednání zastupitelstva obce a navštěvují tato jednání, která se konají
v budově chovatelny. Je velmi dobře, že jsou pryč doby, kdy zastupitelstvo jednalo bez přítomnosti občanů – ne proto, že by
občanům byl vstup na tato jednání odepřen, ale že občané neměli zájem přijít a účastnit se diskuze. Přesto, že je na jednáních
mnohdy velmi živá diskuze, vítáme zájem spoluobčanů o dění v našich obcích i zapojení se do diskuzí. Vždyť zasedání
zastupitelstva je jedinečnou příležitostí, zeptat se na veškeré otázky, které Vás pálí i co Vás zajímá. Můžete nejen sdělit kritiku, ale i
pochválit, když je za co . Společně můžeme přece tvořit plán aktivit, které jsou v obci zapotřebí. Tímto Vás i nadále zveme
k účasti na následující zasedání. O termínu se dozvíte nejen z plakátků na vývěsních tabulích, ale i z informace na www.stránkách
obce.
Přijďte, opravdu je dobré slyšet více názorů. A myslíme si, že otevřené vyjádření a sdělení toho, co se mi nebo nám nelíbí je
lepší, než kritika někde ,,za dveřmi“ či posílání anonymů. Těšíme se na Vás a děkujeme za Váš zájem o vývoj obce.
TERMÍN PŘÍŠTÍHO ZASTUPITELSTVA = 3. ŘÍJNA 2012 OD 18HODIN

________________________________________________________________________________________________
OBYVATELÉ ÚDLIC I PŘEČÁPEL DOSTÁVAJÍ OD OBCE SMS – UPOZORNĚNÍ
Textové vzkazy typu: ,, Zastupitelstvo se koná dne…., upozornění na odstávku vody, výpadek el.energie, kdy přijede veterinář,
objednání kominíka, upozornění na různé akce a spoustu jiných zpráv dostávají zájemci na svůj mobil, kteří se přihlásili do systému:
,,Informování obyvatel pomocí SMS zpráv“.
Službu mohou využít jak zde trvale žijící občané, tak i rekreanti.
Přihlášení, změny nebo odhlášení se můžete provádět také osobně na obecním úřadě:
Vladislava Lešová, tel.: 474 667 271, e-mail: vladislava.lesova@obec-udlice.cz
______________________________________________________________________________________________________________________

KOUPALIŠTĚ – dodáváme několik informací o letošním provozu koupaliště:
Před zahájením sezony koupání: vyčištění, vymytí a odsání kalu TS z bazénu, drobné zednické opravy dna a stěn, nátěr bazénu
barvou, příprava areálu (sekání trávy, drobné úpravy…) – práce provedeny zaměstnanci, kteří pracují pod obcí.


za vstupné vybráno : 177.426,- Kč



za pernanentky vybráno: 4. 050,- Kč

VÝDAJE:


za chemii: 302.278,-Kč



ost.materiál (stav.materiál, barva..): 39.881,-Kč



opravy: 31.013,-Kč



ost.služby (rozbor vody…): 16.126,-Kč



měsíční záloha elektriky (čistička vody): 10.000,-Kč

_________________________________________________________________________________________________________

VOLBY
Ve dnech 12.– 13.10.2012 se budou konat volby do Zastupitelstev krajů a do Senátu.
Zveme Vás k volbám, které se jako obvykle konají na Zámečku od 14 – 22hodin (pátek) a od
8 – 14hod. (sobota).

TŘETÍ TITUL EKOŠKOLA

K získání titulu BLAHOPŘEJEME

14. června 2012 jsme obhájili mezinárodní titul EKOŠKOLA. Tím jsme potřetí získali tento prestižní titul, a to v tomto
případě na následující čtyři roky. Tituly se předávaly na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a oproti minulým letům
se mohlo zúčastnit až pět žáků, čehož jsme plně využili. Do Prahy odjeli: Libor Sýkora - 2. tř., Michal Kukačka - 4.
tř.,Lucie Rudovská - 6. tř., Daniel Karban - 8. tř.,Denisa Řeháková - 9. tř. Náš Libor Sýkora patřil k nejmladším
účastníkům slavnostního dne. Dále se předávání zúčastnili: pan starosta Ing. M. Pavlík, paní ředitelka Mgr. A. Pytláková
a koordinátor projektu Mgr. J. Chloupek. Součástí předávání bylo promítání krátkého žákovského filmu pro všechny
účastníky.
Velká gratulace patří EKOTÝMU, ostatním žákům aktivně zapojeným v projektu, vedení školy, učitelům a provozním
zaměstnancům.
Celý projekt v ČR organizuje a zastřešuje Sdružení Tereza.
Fotografie z předávání: http://zsudlice.rajce.idnes.cz/
Žákovský film: www.zsudlice.cz

PŘIVÍTALI JSME PRVŇÁČKY
Prvního září se jako každoročně objevily před základní školou slavnostně oblečené děti, z nichž mnohé nesly velké či
malé kornouty se sladkostmi. To je vždy znamením, že začíná další školní rok a do školy přicházejí noví prvňáčci. Letos
jich nastoupilo 24. 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 žáčci do první třídy, ale i několik starších žáků, kteří na naší školu přestoupili
odjinud. Celkový počet tedy opět překročil 190 žáků.
J. Chloupek

Vážení spoluobčané,
konečně nastala ta dlouho očekávaná chvíle – byla zdárně dokončena naše i v minulosti největší investiční akce
,,Revitalizace centra obce Údlice“.
Určitě mi dáte za pravdu, že touto akcí naše obec opravdu „PROKOUKLA“. Máme krásné nové chodníky, komunikace,
osázeny zelené plochy a též našim dětem přibyla další místa na hraní a k využití volných chvil na nových prvcích a
prolézačkách. Také nám již nehrozí záplavy, protože nově vybudovaná dešťová kanalizace je také dokončena a dešťové
vody odvedeny do Chomutovky.
Tak jak byly smluveny termíny, byla stavba dokončena, převzata od zhotovitele - ZKZ Chomutov, s.r.o. a následně
vydány příslušné kolaudační souhlasy.
Ještě pro oživení paměti Vám poskytneme malinkou ukázku, jak určité úseky vypadaly dříve a nyní.
Věra Jeníčková – stavební dozor

Před ……

Po….

MÍSTNÍ KNIHOVNA
Milí čtenáři.
Uplynula doba dovolených a prázdnin a tak se těším, že opět budete knihovnu co nejvíce navštěvovat. Máme
nové knihy z Chomutova a to beletrii, dětské knihy, fantastické romány, detektivky a něco z naučné literatury.
Výpůjční den a hodiny jsou stále stejné. Těším se na Vás.
Vaše knihovnice

EXHIBICE: DO ÚDLIC ZAVÍTALA STARÁ GARDA PRAŽSKÉ SPARTY
Fotbalová pauza mezi sezonami je většinou využívaná k pořádání turnajů. Mezi ně patřil i fotbalový svátek v Údlicích,
kam zamířila Stará garda pražské Sparty. Souboj se uskutečnil ve státní svátek 5.července od 17.00hodin. Proti Spartě
nastoupil bývalý druholigový tým VTŽ Chomutov. Sparta oznámila širší výběr pro tuto akci: Miroslav Baránek,
Jaroslav Bartoň, Aleš Bažant, Jan Berger, Julius Belík, Jiří Bobok, Václav Budka, Zdeněk Cause, Pavel Černý, Miloslav
Dank, Martin Frýdek, Petr Gabriel, Michal Horňák, Josef Jarolím, Josef Jurkanin, Jiří Kabyl, Boris Kočí, Václav Koktal
a další. Nejen domácí fandové tak mohli spatřit na hřišti Sokola Údlice opravdové borce. Státní svátek se tak stal
opravdovou sportovní lahůdkou i zábavou.

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZPIS DOMÁCÍCH ZÁPASŮ – KOPANÁ
ŽÁCI:
7.10. 10.30h. Údlice – Černčice
21.10. 10.30h. Údlice – Klášterec
DOROST
22.9. 11h. Údlice – Černčice
06.10. 11h. Údlice – Jirkov – Kijice
20.10. 11h. Údlice – Cítoliby
10.11. 11h. Údlice – Kozly
MUŽI ,,A“
29.9. 16.30h. Údlice – Kopisty
13.10. 16h.
Údlice – Tuchořice
27.10. 14.30h. Údlice – Blatno
13.11. 13.30h. Údlice – Žatec ,,B“
MUŽI ,,B“
7.10. 16h. Údlice – Kotvina
21.10. 15.30h. Údlice – Mašťov
4.11. 14h. Údlice – 1 SK Jirkov ,,B“

Po letních prázdninách opět začala činnost SDH Údlice. První akcí, které jsme se zúčastnili bylo ,,Loučení s létem“,
které se konalo 7.9.2012 na koupališti. Pro děti jsme připravili řadu atrakcí, při kterých jsme asistovali. Děti si zde
mohly vyzkoušet srážení kuželek vodou za pomoci džberovky. I když byly všichni mokří, byla u toho velká legrace.
Přistavené hasičské auto bylo plné malých zvědavců.

Druhou akcí, které jsme se také aktivně zúčastnili, byly Venkovské farmářské trhy v Droužkovicích. I zde jsme si pro
děti připravili nejen atrakce, ale opět jsme umožnili prohlídku hasičského auta.

PŘIPRAVUJE SE:
Halová soutěž Radonice – plnění základních hasičských dovedností (vázání uzlů, šplh po laně, spojování hadic aj.)
PODĚKOVÁNÍ:
Ještě bychom chtěli poděkovat občanům Údlic za pomoc ve sběru elektra, jehož výtěžek jde na potřeby dětem, kteří
navštěvují Sbor dobrovolných hasičů Údlice. Tato akce trvá a stále je možnost vozit zdarma elektroodpad k hasičské
zbrojnici nebo se domluvit na odvozu na tel.čísle: 720570085 – 721669118.
Těšíme se na další spolupráci SDH Údlice
Zapsala Ivana Sojková a Broňa Zemánek



VÍTÁNÍ PRÁZDNIN aneb Den otců (15.6.2012) – z nadcházejících prázdnin měl radost snad každý, hlavně
děti. Mnoho rodin vyráží na zaslouženou dovolenou, a tak jsme Vítání léta uspořádali již 15.června na
koupališti. Program byl propojen písničkami, soutěžemi i úkoly. Přesto, že jsme měli všude plakátky, posílali
jsme SMS zprávy, nedočkali jsme se hojné účasti. Ale s těmi, co přišli, jsme prožili velmi zábavné odpoledne.
Děti se mimo jiné vyřádily ve skákacím centru a opouštěly prostory koupaliště značně znavené. Příště budeme
vítat prázdniny na hřišti, ,Na Rafandě“. Velmi děkujeme za spolupráci a podporu příchozím .



ZÁJEZD DO NĚMECKÉHO ZÁBAVNÉHO PARKU V PLOHNU (5.7.2012) – o tomto zájezdu nám nikdo
nepředložil zhodnocení, ale slyšeli jsme, že výlet byl velmi zdařilý, autobus byl zaplněný do posledního místa.
Výlet se uskutečnil již podruhé v červenci v den našeho státního svátku. V zábavním parku bylo prázdněji,
protože byl pro německou stranu všední den. Atrakce v tomto zábavném parku jsou velmi rozmanité, jak pro
děti malé, velké , tak i pro dospělé. Určitě stojí za to projet se vorem pravěkem, svést se na dřevěné horské
dráze, navštívit strašidelný dům a jiné.
Pro představu navštivte www.freizeitpark-plohn.de.



LOUČENÍ S LÉTEM – tato akce nám dala ,,pořádně zabrat“. V termínu, kdy se měla akce uskutečnit (31.8),
pršelo celý den. Pršelo, to je slabé slovo – ono do slova ,,lilo jako z konve“. Nezbývalo nám nic jiného, než
zábavnou akci přesunout na následující termín – za týden. A udělali jsme móóc dobře. Náhradní termín
7.9.2012 byl slunečný již od samého rána. Z čeho jsme měli opravdu velikou radost, to byl hojný počet
příchozích. Opravdu se nás sešlo hodně. A to je strašně fajn. Zábava pro děti byla vskutku povedená. Děti se
měly možnost nechat pomalovat od Dominiky Kubové, dětský program klaunů byl proložen písničkami, tancem
a soutěžemi. Na velké skluzavce, i přes počáteční problémy, se děti vyřádily. Velké poděkování patří údlickému
Sboru dobrovolných hasičů, kteří nás také přišli nejen podpořit, ale také se aktivně zapojili do atrakcí. Večer
patřil dospělcům, kterým zahrála hudební skupina nejen k poslechu, ale také k tanci. Loučení s létem se opravdu
vydařilo. Děkujeme za spolupráci.

MAS SZK pořádá pravidelně ve spolupráci s jednotlivými obcemi Venkovské farmářské trhy. Vždy se začíná v Březně,
následuje Blatno, Vrskmaň, Droužkovice, a nyní nás 6.října čekají trhy v Údlicích. V Březně bylo téma trhů ,,Zasaď si
své rajče“. Děti, které přišly společně s rodiči na trhy, si tak mohly zasadit rostlinku, o kterou se následně doma staraly a
vypěstovaly si tak doma svoji první zeleninu. Dál bylo jako doprovodný program připraveno ,,Pohádkové divadlo tety
Terezy z královského hradu Troškov“.

V roce 2012 jsou Venkovské farmářské trhy naplánovány takto:
 21.4. – Březno
 26.5. – Blatno
 23.6. – Vrskmań
 8.9. – Droužkovice
 6.10. – Údlice
 3.11. – Spořice

1.12. – Droužkovice
,,Cílem této akce je oživit prodej zboží z regionu, kde vzniklo. Trhy podporujeme místní producenty. Máme vytvořený
katalog prodejců, který na trzích zákazníkům zdarma nabízíme. V katalogu zákazník zjistí údaje o prodejci i kontakt na
něj pro případ, že by si od něj chtěl zboží koupit i mimo trhy. Rádi bychom tímto způsobem podpořili zájem o tzv.
,,prodej ze dvora“ (to znamená, že ve skutečnosti se na trzích prodávat nesmějí – jedná se např. o vajíčka, mléko a živá
zvířata), ale mohou se zde prezentovat. Zákazník se dohodne na odběru právě ,,ze dvora“. Víme, že mnoho zákazníků je
ochotno si na venkov pro zeleninu i pro další produkty ke ,,svému“ farmáři dojet. Zde je prostor pro navázání těchto
obchodních vztahů. S pomocí trhů chceme vyhledat regionální výrobce a výrobky“
– říká Hana Dufková, ředitelka MAS SZK

6.10.2012 se uskuteční farmářské trhy v Údlicích.

Proběhne zde:
1. Soutěž o uvaření nejlepšího údlického kotlíku – viz leták níže
2. Také uspořádáme soutěž o nejchutnější štrúdl. Obracíme se proto na zájemce, kteří by
byli ochotni upéct štrúdl a předložit jej do stánku, kde ho odborná porota, ale i veřejnost
ochutná a oboduje. Okolo poledne se všechny štrúdly vyhodnotí a oznámíme vítěze,
který obdrží cenu. Obracíme se tedy na všechny kuchařinky, které jsou ochotné
reprezentovat naši obec v pečení štrůdlu, nechť se nahlásí na obecním úřadě.
V Droužkovicích se pekli koláče a opravdu se jich sešlo dost. Dokážeme to také? Pevně
věříme, že se mezi námi najde dostatek šikovných kuchařek. Našel by se i kuchař ???
Děkujeme za spolupráci.
3. Děti také budou kreslit na téma: ,,TRHY V ÚDLICÍCH“ – všechny výtvarné práce
budou vystavené následně ve vestibulu obecního úřadu.

Vaříme s MASkou
Přihlaste se do soutěže o nejlepší údlický kotlík
podmínky:
Soutěžit budou tentokrát mezi sebou neziskovky – tzn.hasiči, sportovní kluby a další zájmové organizace.
Soutěžní družstva 3 členná (tolerujeme i vícečlenná družstva).
Začátek v 8:30 v Údlicích – u Základní školy.
Družstvo si samo nakoupí ingredience, ze kterých bude chtít svůj kotlík uvařit (účtenky přinese, limit je 700 Kč) - různé
druhy masa, uzeniny, a všechny ostatní potřebné suroviny (kotlíky, nádobí apod. zajišťuje organizátor, ale např. nože a
to co jste zvyklí používat, doporučujeme si donést).
Kotlík bude uvařen do 11:30 hodin.
V každém kotlíku bude uvařeno asi 30 porcí.
Kotlíky bude hodnotit porota, vylosovaná z veřejnosti - návštěvníků trhů.
Vítězné družstvo obdrží příjemnou cenu.
Podmínka účasti v soutěži: soutěžící předá organizátorů svůj recept ke zveřejnění v regionální kuchařce.
Organizátor soutěžní družstva vylosuje nebo vhodným způsobem vybere. Soutěžit budou opět, jako na VFT v
Droužkovicích 8.9., tři družstva, budou uvařeny 3 kotlíkové dobroty.
Hlaste se na tel. č. 724 960 964, mailem info@maskaszk.cz, nebo osobně v kanceláři SNP 144, Droužkovice.
Venkovské farmářské trhy
Údlice 6.10.2012

PŘIPRAVUJE SE
1. Venkovské farmářské trhy v Údlicích – 6.10.2012
2. Vázání štědrovečerní výzdoby – akce proběhne v listopadu. Po domluvení termínu pošleme SMS zprávy,
současně prosíme zájemce o sledování plakátků i informací na našich www.stránkách.
3. Rozsvícení vánočního stromečku 3.12.2012
4. Mikulášská pro děti ve sportovní hale -5.12.2012 od 17hod.
5. Vánoční oslava jubilantů ( jubilanti od července do prosince 2012)- termín a místo upřesníme
6. Vánoční hra dětí z mateřské školy – jsou zváni nejenom rodiče dětí, ale také zveme širokou veřejnost
7. Vánoční pohádkový les ve sportovní hale
8. Vítání občánků (tuto tradici bychom rádi obnovili..)

Zveme tyto jubilanty…
VLČKOVÁ JANA
NEDBÁLKOVÁ OLGA
KLÍMOVÁ ANTONIE
BARTOŠ JAN
ĎURICA FRANTIŠEK
KOZÁKOVÁ MÁRIA
BURDOVÁ ALŽBĚTA
PROKOPOVÁ EMÍLIE
KARLOVÁ EVA

HUBÍNEK JOSEF
PEŘINOVÁ HANA
PIDANIČOVÁ RŮŽENA
KLOUČKOVÁ LIBUŠE
KULHÁNKOVÁ IVANA
CHLOUPEK JIŘÍ
KOTYKOVÁ LUDMILA
ĎURICOVÁ ANNA
PRAGEROVÁ JANA

HANZAL LADISLAV
ŠŤASTNÁ HELENA
LEJSKOVÁ JIŘINA
ELIÁŠ JOSEF
KREJČÍ KAREL
KALINOVÁ JARMILA
KOCHANOVÁ ZDEŇKA
TASI MIKULÁŠ
MAZANCOVÁ ZDEŇKA

TAKÉ PŘIPRAVUJEME ZÁJEZD DO NÁRODNÍHO DIVADLA
Zatím máme nabídku těchto představení:





RADŮZ A MAHULENA
KONEC MASOPUSTU
KRÁL LEAR
NOSOROŽEC

Nebo je možné jet do Stavovského divadla, kde jsou známější představení např. MIKVE, BÝT ČI NEBÝT, DEVÁTÉ SRDCE, ČAJ U
PANA SENÁTORA, RACEK.
Stále se rozmýšlíme, které představení by bylo pro Vás nejlepší a jsme stále ve spojení s vedením Národního divadla, které nám
ještě dodají další možná představení, na které bychom zajistili zájezd – pravděpodobně na jaře příštího roku.

AKTUÁLNĚ – DOŠLO NA ADRESU OBCE
Svátek seniorů 2012
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
oslavte 1.říjen - Mezinárodní den seniorů. V tento den mají svátek maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, zkrátka všichni senioři. Senioři jsou
bohužel považováni za pasivní a neaktivní osoby, a jsou vnímáni více jako přítěž než přínos. Tak tomu ale nemusí být. Řada lidí je aktivních i ve
vysokém věku a díky svým zkušenostem jsou platnými členy naší společnosti. Iniciací tradice slavení Svátku seniorů chceme dosáhnout toho, aby
se tento negativní přístup k seniorům změnil. Aby nebyli považování za přítěž a aby byli hrdí a spokojení s tím, že už patří do skupiny seniorů.
Změňme společně vnímání seniorů ve společnost. Apelujte na mladší generaci, ať alespoň prvního října připraví pro své blízké den, na který budou
rádi vzpomínat. Připravili jsme na tento den 2. ročník oslav Svátku seniorů. Připojte se s vaší obcí k oslavám Svátku seniorů prostřednictvím
vylepením plakátu na úřadě nebo na informační vývěsku. Cílem oslavy svátku je zviditelnění skupiny seniorů v české společnosti a podpora jejich
aktivního života. Zároveň chceme založit každoroční tradici slavení Svátku seniorů, na stejné úrovni jako se slaví Mezinárodní den žen, Den dětí a
podobně. Připojte se k nám.
Pódiové vystoupení se v letošním roce uskuteční v Brně dne 30.9.2012, v Jihlavě dne 30.9.2012, v Pardubicích dne 3.10.2012, v Praze dne
6.10.2012 a ve Žďáře nad Sázavou 6.10.2012. Součástí programu bude vystoupení Evy Pilarové, Václava Postráneckého, Květy Fialové, Nadi
Konvalinkové, Evy a Vaška a dalších známých osobností.
Ohlasy na loňské oslavy od seniorů a partnerských organizací jako např. Svaz důchodců nebo Rada seniorů byly velmi pozitivní. Celkově se loni
všech oslav zúčastnilo přes 20 tisíc osob. Akce je celostátní a v loňském roce ji podpořilo více jak 600 obcí a měst.
Využijte příležitosti, materiály lze volně stáhnout z internetových stránek www.svateksenioru.cz, nebo Vám je zcela bezplatně na požádání
zašleme. Na webových stránkách také naleznete kompletní informace o projektu.
Kliknutím na následující odkaz podpoříte myšlenku Svátku seniorů - podporuji.svateksenioru.cz
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Vedoucí projektu:
Mgr. Kateřina Podivínská
info@svateksenioru.cz

Kominické služby
Jistě jste slyšeli o nařízení, které dává za povinnost všem majitelům komínů (tedy těch v provozu) dodržovat
požární bezpečnost při jejich provozu. Toto „Nařízení vlády. Č. 91/2010Sb.“ (dále jen NV) ukládá všem, co
mají ve svém domě či bytě komín a provozují ho, povinnost tento komín čistit a provádět jeho kontroly. Tato
čištění a kontroly jsou nanejvýš důležité, protože předcházejí vzniku požárů v bytových jednotkách
a rodinných domech a zabraňují tak škodám na majetku a životech lidských i zvířecích.
Obec Údlice zajistila na den 26.+ 27.9.2012 kominíka p.Romana Gaudla, který bude provádět zájemcům
kontrolu, čistění a revizi komína.
CENA SLUŽEB:
 Zpráva, včetně čistění (plyn) 400Kč
 Tuhá paliva 500Kč
 Při dvou komínech = sleva. Revizní zpráva bude sepsaná na místě.

ZAMYŠLENÍ A PROSBA O SPOLUPRÁCI:
Práce zaměstnanců, kteří pracují po obecní úřadem je velmi potřebná, ale o tom jsme již psali v minulém čísle našeho
Zpravodaje.. Tito zaměstnanci pomáhají nejen na koupališti – provoz, údržba, ale i na území Údlic i v Přečaplech. Seká
se tráva, vytrhává se plevel, uklízí se odpadky a těch je všude požehnaně. Problémem je, že máme těchto pracovníků
žalostně málo a opravdu tak nestačí být všude. Je vypracovaný harmonogram práce, aby nezapomněli na žádný kout
v obci. Můžete je proto vidět na Rafandě, v Kamenné cestě, na Droužkovické, Jirkovské, Za školou,u hřbitova aj. Na
Přečaply nezapomínají. Tráva se nejen seká, ale i odveze, abychom měli čisté prostředí.
Největším problémem jsou nedopalky na zemi v okolí zastávek - hlavně na náměstí. Úklid se v těchto místech provádí
pravidelně, avšak marně! Sotva se okolí zastávek uklidí, během chvíle je opět na zemi další nepořádek……….
Dalším problémem jsou poházené papírky, obaly od cukrovinek, PET lahve apod. na zemi. Dodali jsme řadu košů a
myslíme si, že je v našich silách odpadky vyhodit ne na zem, ale odnést do košů či kontejnerů.
A v neposlední řadě bychom chtěli požádat naše spoluobčany, aby tříděný odpad vhazovali do kontejnerů k tomu
určených. Při obcházení jednotlivých ulic jsme měli možnost vidět opravdu dost velký nepořádek u kontejnerů – na
zemi………Buďme citliví k našemu prostředí, vždyť určitě každý z nás chce bydlet v obci, kde je pořádek. Děkujeme
za pochopení a spolupráci.

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.
Redakční rada – Blanka Prošková, Libuše Mihalincová,Vladislava Lešová, Ivana Jelínková
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