Číslo 4/2012
VYDÁVÁNÍ ZPRAVODAJE
Držím v ruce všechna čísla našeho
Údlicko- Přečapelského zpravodaje, který
vznikl v lednu 2011. Do dnešního dne
jsme vydali 8 čísel, právě držíte v ruce 9
výtisk.
Vždy se snažíme dodat Vám přehled
událostí, která nás čekají, či zhodnocení
aktivit, které proběhly. Dodáváme
informace z obecního úřadu, mateřské i
základní školy, učiliště, jednotlivých
spolků, knihovny apod.
Na počátku vydávání jsme se zabývali
myšlenkou, že by bylo opravdu přínosem
mít zpravodaj, který si budou tvořit mj. i
občané svými příspěvky. Při nahlédnutí
do zpravodajů jsme zjistili, že těch
příspěvků bylo bohužel žalostně málo a to
je velká škoda. Znovu se tedy obracíme na
naše spoluobčany s výzvou o zapojení do
zpravodaje svými příspěvky. Vaše
názory, postřehy, připomínky, rady,
poděkování aj. můžete posílat na e-mail
problanku@centrum.cz a my Váš
příspěvek rádi otiskneme.
Nezapomeňte připojit Vaše jméno

Děkujeme za spolupráci.

Kontakt:
Adresa obce:
Obecní úřad Údlice
Náměstí 12
43141 Údlice
Telefon: 474 667271
E-mail: ou.udlice@volny.cz
Internet: www.obec-udlice.cz
Úřední hodiny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

Ježíšek už dárky chystá,
pod stromkem má dosti místa.
Až zvoneček zazvoní
a purpura zavoní,
už byl tady, to je jisto
pod stromkem už není místo.
Milí čtenáři.
V letošním roce již naposledy se Vám hlásím s některými novinkami týkající se
naší knihovny. Nyní probíhá v knihovně inventarizace knih a mnoho starších knih
bylo vyřazeno. Knihovna tak bude uspořádanější a knihy pro čtenáře dostupnější
a přehlednější. V příštím roce budeme pokračovat v půjčování souborů nových
knih z Chomutova. Jinak Vám přeji hezké prožití vánočních svátků a veselý nový
rok 2013 s pěknou knihou.
Vaše knihovnice.

Příjemné prožití
a
pohodovou atmosféru
svátků vánočních,
bohatého ježíška,
veselou sklenku na Silvestra
a šťastné vykročení do
Nového roku přeje
Obec Údlice

Zvýšení poplatku „ za odpad“.
Jak již asi všichni víte, byla novelizovaná vyhláška o místních poplatcích, která umožňuje obcím vydat novou obecně závaznou
vyhlášku (OZV), kterou bude moci zvýšit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a to od ledna 2013. Sazba tohoto poplatku je dvousložková a tvoří ji částka s horní hranicí
250,-Kč za osobu a rok. Výši této částky obec stanoví libovolně dle svého uvážení, aniž by se musela v OZV zdůvodňovat.
Druhá částka je ve výši prokazatelných nákladů obce na sběr a svoz netříděného KO rozpočítaná na všechny poplatníky.
Doposud obec na tuto druhou složku vždy doplácela, neboť její horní hranice byla 250,-Kč. Novelizací tohoto zákona je zvýšen
limit na 750,-Kč. Tato druhá složka poplatku by měla motivovat poplatníky, aby více třídili komunální odpad, neboť čím více
poplatníci odpad třídí, tím je menší objem vyprodukovaného netříděného odpadu a náklady obce na jeho sběr a svoz jsou tedy
nižší. Pokud ovšem občané zásobí kontejnery na separovaný odpad jiným odpadem než je papír, plast a sklo, pak se tento
kontejner vyváží jako odpad komunální a opět se tento sběr započítává do Vašich společných nákladů.

Proto Vás žádáme, třiďte odpad. Jsou to Vaše peníze a kdyby jste třeba viděli někoho, kdo se takto zbavuje odpadu,
neváhejte nám tuto skutečnost nahlásit i s případným důkazem.. ..např. fotem 

Nemáte ještě dárek k vánocům pro své blízké?
Máme pro Vás tip….

Obec Údlice pořádá

ZÁJEZD
DIVADLO KALICH
Muzikál ,, ROBIN HOOD“

23.3.2013 od 19hod.
Vstupné 490,-Kč (včetně dopravy)
Vstupenky již nyní k prodeji na obecním úřadě.

Poohlédnutí za výstavou……..
V sobotu 3.listopadu 2012 se jako každoročně na počátku měsíce listopadu uskutečnila v Údlicích okresní chovatelská
výstava pořádaná okresní organizací Českého svazu chovatelů v Chomutově za účinné pomoci členů ZO Údlice a žáků
SŠTGA (Střední škola……………..)ze střediska v Údlicích.Zorganizováním této výstavy Vám chovatelé, organizovaní
v Českém svazu chovatelů, prezentují výsledky své celoroční chovatelské a šlechtitelské práce. Výstava byla současně i
soutěžní výstavou základních organizací ČSCH okresu Chomutov.Uskutečnila ve výstavní hale základní organizace
ČSCH Údlice. Byli zde vystaveni králíci, holubi, drůbež a okrasné ptactvo.Výstavu shlédlo 177 dospělých návštěvníků
a dětí, pro které byl vstup zdarma.Vystavovalo zde 41 chovatelů z našeho okresu i okolních organizací.Bylo vystaveno
178 králíků, 158 holubů, 105 kusů drůbeže a okrasné ptactvo.Vystavená zvířata byla posouzena a ohodnocena 7
delegovanými posuzovateli.Ze základní organizaceÚdlice zde vystavovalo 10 chovatelů, kteří vystavili 62 králíků, 60
holubů a 13 kusů drůbeže.
Nejlepší zvířata byla oceněna poháry a čestnými cenami. Bylo rozděleno 6 pohárů a 30 čestných cen.Z tohoto počtu
získali několik ocenění i členové ZO Údlice.:


Pohár pro nejlepší kolekci králíků získal VÁCLAV SINICA



Pohár pro nejlepšího samce expozice králíků získal ANTONÍN VÁCLAVÍK



Pohár pro nejlepšího jedince nejpočetnějšího vystaveného plemene získal Bc. JOSEF ZEMAN



Pohár pro vítěze expozice holubů získal JIŘÍ SCHAUER

ČESTNÉ CENY v expozici králíků získali:


JOSEF ZEMAN st.



ANTONÍN VÁCLAVÍK



FRANTIŠEK KOTRBA 2x

ČESTNÉ CENY v expozici holubů získali:


FRANTIŠEK ZEMAN



FRANTIŠEK KOTRBA 3x



JIŘÍ ŠULC



JIŘÍ SCHAUER Bc. JOSEF ZEMAN

V okresní soutěži ZO získala putovní pohár za 1.místo ZO ČSCH Veprty. V okresní soutěži jednotlivých odborností
získala ZO ČSCH Údlice putovní pohár za 1.místo v odbornosti králíků a za 1.místo v odbornosti chovatelů holubů.
Na závěr je třeba vyslovit poděkování všem chovatelům, všem vystavovatelům, všem návštěvníkům výstavy, žákům
SŠTGA Chomutov ze střediska Údlice, členům ZO Údlice a rovněž všem sponzorům, bez nichž by se výstava nemohla
uskutečnit.
Na měsíc leden 2013 pro Vás připravují členové ZO ČSCH Údlice svoji místní chovatelskou výstavu, kde budete mít
také možnost zakoupit kvalitní chovná zvířata na další chovnou sezonu.Poznamenejte si proto již nyní termín této
chovatelské výstavy – 26.ledna 2013 a využijte této možnosti. Přijďte shlédnout výstavu a vybrat si chovná zvířata.
Eva Lukešová, jednatelka OO ČSCH Chomutova jednatelka výstavy

MAS Sdružení Západní Krušnohoří pořádala v sobotu 6. října, ve spolupráci s obcí Údlice, další z venkovských
farmářských trhů (prostranství u školy). Akce je součástí projektu „Původ a značka: náš region“, který je
realizován jako projekt spolupráce mezi třemi místními akčními skupinami v ČR.
Tisková zpráva z 2. října 2012
A to mezi MAS Sdružení Západní Krušnohoří, MAS Šluknovsko a MAS Český les, o.s. Trhy mají za cíl navázat
spolupráci s regionálními producenty, ať již ovoce, zeleniny, uzenin, mléčných výrobků apod., tak i s drobnými
řemeslníky na regionální úrovni. Tato spolupráce by měla vyústit v certifikaci regionální produkce.
S organizací trhů se začalo v loňském roce. Za pomoci dotace od Ministerstva životního prostředí ČR byly pořízeny
prodejní stánky. Letošní údlické trhy byly již osmými (Družkovice, Údlice, Blatno, Vrskmaň, Březno, Spořice…) Za tu
dobu se podařilo vybudovat stálou síť prodejců.
,, Abychom dali trhům jejich osobní charakter, pokaždé se snažíme je něčím oživit - dětským koutkem a nějakou
atrakcí pro děti a hlavně – zemědělskou technikou, kterou zapůjčují místní zemědělci a také několika živými
zvířaty,“ dodala ředitelka MAS Sdružení Západní Krušnohoří Hana Dufková. V Údlicích proběhla soutěž „Vaříme
s MASkou – Údlický kotlík“. Ta navazovala na obdobnou soutěž během minulé akce v Droužkovicích, kdy soutěžila
družstva obce Droužkovice, Údlice a Hrušovan ve vaření guláše. Na vítěze i soutěžící čekali příjemné ceny. „Mrzí nás
ale, že ze strany producentů ovoce a zeleniny není velký zájem o prodej jejich produktů. Je to asi dáno tím, že dnes již
nemáme mezi sebou „malé“ zemědělské firmy, které se pěstováním vícedruhové zeleniny či ovoce zabývají. Také
bychom uvítali nabídku přebytků od zahrádkářů,“ dodala ředitelka Hana Dufková.
Venkovský farmářský trh v Droužkovicích navštívilo téměř 900 lidí. Údlické trhy navštívilo okolo 1100 návštěvníků a
ve Spořicích bylo okolo 900lidí.
Letos se kromě trhu 6. října v Údlicích, uskutečnily 3. listopadu ve Spořicích a 1.prosince 2012 proběhly trhy
v Droužkovicích.

PODĚKOVÁNÍ…
Na farmářských trzích v Údlicích proběhla soutěž ,,O nejchutnější štrůdl“.Obrátila jem se s prosbou o spolupráci na naše
spoluobčany. Byla jsem velmi mile potěšena ochotou k účasti a touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kdo svůj
štrůdl nejen upekl, ale přinesl zároveň ,,vzorek“ tzn. Jeden, či dva štrůdly k ochutnávání . Opravdu mne mile
překvapila ochota i vstřícnost. Celkem se sešlo 24 štrůdlů. .
Poděkování patří: p.Vavrincové, p,Urbánkové, p.Kořínkové, p.Gordonové, p.Jakoušové, p.Kubové, p,Střelcové,
p.Pěnkavové, p.Matysové, p.Pavlíkové, p.Jeníčkové, p.Hafenrichterové,p.Albrechtové, Zároveň poděkování patří
Mateřské škole v Údlicích, Obecnímu úřadu v Údlicích, dobrovolným hasičům z Údlic a kolektivu, pod vedením
p.Dvořáka z AGT Chomutov (učiliště v Údlicích). Naší soutěže se zúčastnili také zájemci z okolních obcí. Velké díky
patří p..Nesládkovi z Droužkovic, p.Klenerové z Mezihoří, a p. Houfové –Rabasové z Blatna .

Všechny štrůdly byly opravdu báječné
Vám všem patří velké DÍKY, DÍKY, DÍKY  Blanka Prošková

Veřejně prospěšné práce jsou časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v údržbě
veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí – toto je
definice ….
Ale nyní se přenesme mezi naše zaměstnance, kteří pro naši obec opravdu dělají hodně V současné době zaměstnává
naše obec 8 pracovníků. Už v minulých číslech zpravodajů jsme se zamýšleli jejich přístupem k práci. Dnes bychom
Vás rádi seznámili s organizováním práce těchto zaměstnanců. Celý tým se každé ráno schází k společnému
naplánování denní práce. Tomu předchází vždy postřehy z předchozích dnů (tzn. kde je co zapotřebí) nebo plánování
cílů práce. Skupina pracuje buď společně nebo se rozdělí na půlku. Každá skupina plní své povinnosti. Všichni víme, že
záleží opravdu na lidech samotných, jestli svoji práci splní bez problémů nebo ji udělají jen ta ,,naoko“ a jde se pryč.
Záleží na lidech samotných, jaký přístup k práci si zvolí. Jelikož jsou však tito zaměstnanci denně ,,na očích“, věřte, že
si lidé opravdu všímají, jaký přístup si každý z nich zvolil. Budeme velmi rádi, když nám napíšete Vaše názory či
postřehy. Všechny Vaše příspěvky uveřejníme v dalších číslech našeho zpravodaje.
A nyní postřehy:
Ráda bych těmto zaměstnancům poděkovala za ochotu a snahu o zkrášlení našeho prostředí. Celé léto se sekalo a
hrabalo, uklízelo se u kontejnerů apod. Víte, že v tom malém počtu lidí, byl velký problém zajistit, aby byly všechny
kouty našich obcí upravené, ale opravdu se cení snaha…. Mnohdy záleží i na nás samotných. Určitě se každý z Vás
setkal s nepříjemným pohledem na prostor u kontejnerů, kde se objevil nepořádek v podobě odhozených židlí či
hromadou pneumatik. Mnohokrát tito pracovníci uklízeli nepořádek jiných…….A přitom všichni víme, že pneumatiky
do kontejnerů prostě NEPATŘÍ !!!! A nepatří tam i další věci, jako např. v kontejneru na papír se objevila stará,
nepotřebná matrace, v kontejneru na sklo byla vysypaná plná krabice starých knih a časopisů. Tito lidé, pracující ,,pod
obcí“,tento nepořádek napravují. Také bych těmto lidem chtěla poděkovat za vstřícnost a ochotu. Uvádím jeden příklad
z mnoha - Při konání venkovských farmářských trhů velmi ochotně pomohli nejen s postavením stánků, organizací, ale
i s úklidem, který byl opravdu velmi náročný, díky povětrnostním podmínkám – byl takový vítr, že jsme měli problém
stany zabalit. Měli jsme co dělat, ale legrace jsme si u toho užili dost a dost . Takže posílám jedno velké poděkování
za tuto ochotu
 Blanka Prošková 
V posledních dnech se zaměřili na úklid celého prostoru Přečapelského kostela. Provedli opravdu radikální úklid –
odstranili staré křoviny, prořezali a odstranili klestí, vyhrabali nepořádek, zastřihli keře, odstranili duté a hodně
nakloněné kmeny……úklid byl opravdu razantní, ale dle názoru mnoha kolemjdoucích – cituji:
,,bylo to zapotřebí“
,,konečně se něco děje“
,,konečně uklidili fakt pořádně“
apod.
PŘINÁŠÍME ZÁBĚRY Z ÚKLIDU NA PŘEČAPELSKÉM KOPCI

Zpráva o dorostu Sokola Údlice
Dorostencům Sokola Údlice začala sezona v 1 A třídě dorostu.Jsou to již jiné zápasy,jiný přístup a jiná
kvalita.Zatím se pohybujeme kolem 8 místa,ale některé zápasy nám utekly mezi prsty.Bohužel se potýkáme
s velkou marodkou hráčů,a bylo jen pár zápasů
,kdy jsme nastoupili v nejsilnější sestavě.Jako trenér jsem velice potěšen,že Lukáš Kučera ať věkem
dorostenec je již v základní sestavě prvního mužstva můžů,ale bohužel jeho goly co dával nám chybí.Mile
překvapili i Jiří Loukota a Jan Chloupek
,kteří jezdí na zápasy s B týmem mužů.Je dobré ,že za dorost se chodí oťukávat na zápasy i st.žáci a sice
Marek Kramarski a Jaromír Šimek,kteří se již zapojují do zápasů dorostu.Teď nás čeká zimní příprava,kterou
se jako trenéři snažíme připravit tak,aby byla jak náročná,tak i různorodá.A o jarních prázdninách se
chystáme s dorostem opět na soustředění do Blatna,kde jsme byli loni.Připravují se i přátelské utkání a jsme
již přihlášení na halový turnaj do Kadaně LOKO CUP a halovou zimní ligu do Spořic.My trenéři doufáme ,že
počet hráčů bude narůstat i v této né moc dobré době ve které již moc kluků hrát fotbal nechce.Dorostence
nadále vede trio trenérů Roman Veselý, Jaroslav Veselý a Miroslav Mácha.Tak sportu zdar a sokolíkům a
fotbalu zvlášť!!!!

VESELÝ R.

VESELÝ J.

MÁCHA M.

TATO PARTA SI VYBOJOVALA POSTUP S OKRESNÍHO PŘEBORU DO 1A TŘÍDY DOROSTU

Kopaná Muži „B“
B tým Sokola Údlic zakončil podzimní část Okresní soutěže na druhém místě se shodným počtem bodů s
prvním týmem tabulky. V poslední zápase podzimu se hrálo se Sokolem Místo, jenž je první v tabulce a
zároveň největším naším soupeřem ve hře o postup. Toto utkání skončilo 2:2 a bylo zároveň naším nejlepším
(nejbojovnějším) zápasem. Tudíš jsme podzim zakončili jednou prohrou a dvěma remízami. V našem B-týmu
hrají převážně mladší hráči a zároveň i hráči na sklonku fotbalové kariéry, kteří předávají zkušenosti mladým
a taktéž i dorostencům, kteří již nakukují do mužského fotbalu.
Standa Brůha
Hodnocení podzimní části – kopaná muži
V kategorii mužů máme dvě mužstva. A tým hraje krajskou 1.B třídu a B tým okresní soutěž. Po loňské
sezoně, kdy se oba týmy nacházely ve spodní polovině tabulky došlo během letní přestávky k doplnění kádru.
Dá se říci, že všichni hráči do kádru obou mužstev velmi dobře zapadli. Po skončení podzimní části soutěží se
A tým nachází na 3.místě tabulky, hlavně díky výborným výsledkům hlavně v domácích zápasech, kdy jsme
neztratili ani bod. Rovněž B týmu se této sezoně daří velice dobře a je prozatím na druhém místě a to pouze
zásluhou horšího skóre proti mužstvu z Místa. Díky těmto výsledkům mohu podzimní část sezony hodnotit
jako velmi vydařenou.
Miroslav Urbánek – trenér
Družstvo starších žáků, sezóna podzim 2012.
V podzimní části sezóny 2012/2013 je družstvo starších žáků nováčkem v soutěži 1.A třídy vedené pod
krajským fotbalovým svazem. Postup si kluci zaslouženě a poctivě vybojovali svými kvalitními výkony
v loňské sezóně v rámci účasti v okresním přeboru starších žáků. Z družstva sice odešli do dorostu kluci
s ročníkem narození 1997, ale družstvo se daří doplňovat mladšími a šikovnými nadějemi fotbalu. Je to jistě
zásluhou dobrých výsledků, které se mezi kluky rozkřiknou. Hrát v úspěšném družstvu kluky určitě baví více.
Brzy sice zjistí, že je to i hodně dřiny, tréninku a schopnosti pracovat pro kolektiv. Ale dosažené úspěchy za
to stojí a kluci jsou trenéry vedeni právě k tomu, že fotbal je o kolektivu a poctivém přístupu každého
jednotlivce.
Nový ročník soutěže kluci zahájili na hřišti jednoho z kvalitních soupeřů v Proboštově. Jelikož to byl pro
kluky první zápas hraný na velkém hřišti v klasické jedenáctce (okresní soutěž se hraje systémem 7+1 a pouze
na půlku hřiště), byl předvedený výkon velkým příslibem pro další zápasy. Prohra o gól 2:3 a obavy soupeře
v závěru druhé půle o výsledek a výhru ukázala, že naši kluci nebudou ve vyšší soutěži pouze do počtu. To
konečně potvrdil první domácí zápas, který sice kluci opět prohráli o gól 1:2, ale byli herně lepší než soupeř
s výjimkou koncovky. Ta v tomto zápase zcela selhala a dosažení pouze jednoho gólu neodpovídalo jasné
územní převaze našich borců. Přelom přinesl třetí zápas, který se odehrál v Chomutově na starém letním
stadionu. Naši kluci celkem jednoznačně přehráli své chomutovské protivníky výsledkem 5:2. Nebudu dále
komentovat jednotlivé zápasy. V případě zájmu si můžete všechny výsledky najít na našem fotbalovém webu
na adrese www.sokoludlice.cz v příslušné sekci. Jen pro shrnutí uvedu, že z devíti sehraných zápasů naši kluci
vyhráli tři a se ziskem devíti bodů drží po podzimní části sezóny hezké sedmé místo z deseti účastníků
soutěže. Skutečně nad síly našich borců byli pouze odchovanci Souše, kteří mají mnohem větší žákovskou
základnu, finanční zázemí a jejich herní projev byl skutečně minimálně o třídu lepší. Jinak naši kluci
v žádném zápase nezklamali a potrápili i družstva z čela soutěže. To je jistě dobrý příslib na jaro, kdy rádi
přivítáme další zájemce o žákovský fotbal narozené v letech 2002 až 1999.
Miroslav Krebs – trenér

Šachový oddíl TJ Sokol Údlice
Členská základna
V šachovém oddíle TJ Sokol Údlice je k 30.11.2012 registrováno 38 hráčů.
Soutěže družstev
V dlouhodobých soutěžích družstev dospělých hrají tři družstva: A družstvo v krajském přeboru I. třídy, B
družstvo v krajském přeboru II. třídy a C družstvo v krajském přeboru III. třídy.
V dlouhodobých soutěžích družstev mládeže hrají dvě družstva: A družstvo v extralize, což je nejvyšší soutěž
České republiky, B družstvo v krajském přeboru. Mládežnické A družstvo se v sezóně 2011/2012 umístilo
v Extralize na 8. místě!
Naše družstvo se zúčastnilo Mistrovství České republiky družstev starších žáků v rapid šachu.

Další turnaje
Hráči oddílu se zúčastňují i dalších šachových turnajů po celém Ústeckém kraji i mimo něj.
Na jaře 2013 proběhne Mistrovství České republiky mládeže, kde budeme mít zastoupení 2 hráči - Ondřejem
Tomanem a Matyášem Kalužným. V březnu 2012 se v Mistrovství České republiky do 16 let umístil Ondřej
Toman na 2. místě. V říjnu 2012 se v Mistrovství Čech do 16 let umístil Matyáš Kalužný na 3. místě.
Za celou sezónu odehrajeme minimálně 25 dalších šachových turnajů. Jezdí se například na akce seriálu
Grand Prix mládeže jednotlivců i Velkých cen mládeže družstev, dále i na velké mezinárodní Open turnaje,
Tréninky
Skupinové tréninky mládeže probíhají čtyřikrát týdně. V oddíle působí 4 trenéři. Hráči jsou rozděleni do tří
tréninkových skupin.
Pět hráčů má individuální tréninkový plán a individuální tréninkové jednotky s trenérem minimálně 1x týdně.
Pořadatelství turnajů
Ve spolupráci s chomutovským DDM pořádáme každoročně dva mládežnické turnaje. V listopadu Podzimní
turnaj, na přelomu dubna a května Jarní turnaj. Na naše turnaje jezdí pravidelně kolem 120 - 130 hráčů.
1. 12. 2012
Jiří Kalužný- trenér mládeže

NA POCHODĚ S TURISTY 
Víte o tom, že v Údlicích je oddíl TURISTIKY?
Z tohoto oddílu vám v některém příštím čísle přineseme pár informací. Dnes vám předkládáme fotografie z výletu,
kterého se zúčastnily členky TJ oddíl ,,cvičení žen“ a předseda oddílu turistů – p. Kobera. Zde jsou základní údaje o
tomto turistickém výletě:
-

Termín výletu: listopad 2012
Trasa výletu: autobusem na ,,Šebík“, odtud přes Rudolice, přes Druhý a První mlýn zpět do Chomutova (až
k autobusovému nádraží)
Délka výletu: 22km
Zážitky - Skvělé,skvělé, ale nejlepší bylo ,,občerstvování“ na Druhém mlýně 
Vše dokládáme fotografiemi. A jestli budete mít zájem, ozvěte se – příště můžete jít s námi také

V měsíci listopadu 2012 se začalo v mateřské škole v Údlicích rekonstruovat. Začala 1.etapa - výměna oken. Všechna
špaletová okna jsou nahrazena plastovými. Celá školka se proměnila v jedno velké staveniště. Pro představu vkládáme
několik fotografií:

Tato rekonstrukce je financovaná z dotace na projekt „ Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy v obci
Údlice“ v hodnotě cca 3 900tis.Kč.
Předmětem podpory je realizace úspor energie a rekonstrukce zdroje tepla objektu mateřské školy Údlice. Navrhované
opatření spočívá v zateplení obvodových stěn, střešního pláště a výplně otvorových výplní. Dále navrhované opatření
spočívá v rekonstrukci zdroje tepla, bude instalováno absorpční plynové tepelné čerpadlo vzduch –voda a
termoregulační ventily (TRV).
V letních měsících bude tato rekonstrukce provedena i v základní škole v hodnotě cca 9 mil.Kč.

NELÍBÍ SE VÁM, JAK TO VYPADÁ ZA OKNY
ZEPTEJTE SE NA OVZDUŠÍ NA BEZPLATNÉ ZELENÉ LINCE.
Ekologické centrum v Mostě se otevírá všem obyvatelům Krušnohoří. Zavedlo totiž bezplatnou Zelenou linku, kde
všem zájemcům odpoví na otázku jaký je aktuální stav čistoty ovzduší, případně zda je vyhlášena smogová situace či
nikoliv, nebo jaký je trend koncentrace škodlivin v ovzduší.
Bezplatná zelená linka má telefonní číslo 800 195 342 a je v provozu v pracovní dny od 6.00 do 22.00 hodin.
Dispečerky tam tazatelům v klidu vše vysvětlí a tazatel se nemusí stresovat, že ho hovor stojí peníze. Grafické výstupy
z jednotlivých měřících stanic jsou k dispozici na webových stránkách Ekologického centra Most pro Krušnohoří:
www.ecmost.cz

-

-

-

VENKOVSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY (6.10.2012) trhy byly velmi úspěšné. Návštěvníků bylo opravdu dost.
Podle sčítacích lístků, které jsme rozdávali návštěvníkům, bylo zjištěno, že naše trhy navštívilo cca 1100
příchozích. To tedy bylo opravdu dost. Skutečně nás tento velký počet příchozích příjemně potěšil. Doprovodný
program (vaření guláše, dětský koutek, výcvik pejsků) byl velmi zábavný. Už nyní přemýšlíme, čím příští trhy
zpříjemníme.
VÁZÁNÍ ŠTĚDROVEČERNÍ VÝZDOBY (28.11.2012) - tato pravidelná akce má již v Údlicích svoji tradici.
Sešlo se na ni 20 prima žen, které předvedly svoji představivost, um a kreativitu. Tentokrát se vázala
štědrovečerní hvězda ze slámy a nutno podotknout, že výsledky byly skvělé. Vánoční atmosféra byla doplněna
svařáčkem a spoustou dobrůtek, které přinesly samotné účastnice. Děkujeme tímto za prima spolupráci a všem
ženám, které přišli,opravdu mooc děkujeme. PS:,,byly jste báječné a díky, že jste přišly“.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU (3.12.2012) letos jsme rozsvítili stromeček již podesáté a
vánoční atmosféru podpořilo vystoupení dětí z mateřské školy a základní školy. Překrásné tóny trumpety od p.
Boříka se linuly široko daleko. Dětem rozdával sladký balíček čert, mikuláš a anděl. Na závěr se celé náměstí
rozzářilo překrásnými barvami ohňostroje. Děkujeme všem, kteří si udělali čas a přišli s námi zahájit advent,
rozsvítit vánoční stromeček a zazpívat si vánoční koledy.

V Mezinárodní den Ekoškol se ZŠ Údlice rozzářila LED diodová světla
Jak to tak bývá, když je svátek, dávají se dárky. A když má svátek Ekoškola, dostává dárky ona. V Údlicích 7.
listopadu vyvrcholil projekt Život svítidel slavnostním rozsvícením 20 wattových LED diodových světel, která nahradila
reflektorové 150 wattové žárovky nad tabulemi. Mimo žáky jsme na akci pozvali pana starostu i paní ředitelku. Žáci 8.
třídy si připravili prezentaci, ve které hosty seznámili s průběhem celého projektu od podání žádosti formou plakátu,
přes výběr vhodných svítidel, výpočet úspor a sepsání objednávky až po samotnou instalaci. Aby program byl poutavý i
pro žáky z prvního stupně, byla pro ně připravena ukázka hraček na solární pohon.
Tímto měl program k Mezinárodnímu dni Ekoškol skončit. Překvapil nás ale pan starosta, který si vzal slovo, a
řekl žákům, že to co absolvovali v rámci projektu ve školním prostředí, se odehrává ve větším rozsahu v obci. Představil
žákům projekt obce na výměnu výbojek za LED lampy včetně finančních nákladů a úspor, které výměna přinese, zdrojů
financování i doby návratnosti.

Film s besedou o ochraně přírody v Indonésii
Před několika dny proběhla dlouho připravovaná akce pod názvem „NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY
PLANETY ZEMĚ“. Nejprve žáci shlédli film věnovaný deštným pralesům a podmořskému světu Indonésie.
Následovala soutěž a krátká beseda. V průběhu dopoledne se akce zúčastnilo celkem šest tříd počínaje čtvrtou a konče
devátou. Program by měl pokračovat dvakrát za školní rok. Střídavě budou přednášky s filmem věnované pralesům a
podmořskému světu vždy s novým filmem. Postupně se žáci třeba dozvědí o významu deštného lesa, jak ovlivňuje
klima nebo o ohrožení korálových útesů.

Navštívil nás Mikuláš
Ve středu 5. prosince se ve škole zastavil Mikuláš s anděly a čerty. Se svou družinou postupně prošel první až pátou
třídu. Děti zarecitovaly básničku nebo zazpívaly písničku, což čerty uklidnilo a nakonec nám ve škole nechali všechny
děti a ještě každé dostalo malou sladkost. Jelikož v té době chybělo v deváté třídě hodně žáků, máme podezření, jestli to
nebyli převlečení deváťáci.
Mgr. J. Chloupek

LEDEN 2013

 Myslivecký ples 12.1. předprodej vstupenek od 5.1 v pekárně ,,Burket“

ÚNOR
 Údlicko Přečapelská zábava 22.2. od 20hodin
 Dětský karneval
DUBEN
 Velikonoční zábava 30.3. od 20 hodin
NABÍDKA PRO AKČNÍ SPOLUOBČANY
Máte – li nápad a chuť zorganizovat jakoukoliv akci pro naše děti, mládež, dospělé nebo seniory? Nabízíme
Vám prostor k realizaci. Přijďte za námi na obec, seznamte nás s vašim záměrem a my vás rádi finančně
podpoříme. Pokud máte zájem o jakoukoliv činnost, aktivitu – hlaste se.
VÍTÁME VŠECHNY ZÁJEMCE.

________________________________________________________________________________________
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
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