Číslo 2/2013
9. června 2013

Zprávy z naší knihovny

Bleskové záplavy Lounsko a
Chomutovsko.
V souvislosti s bouřkou a prudkým deštěm
Krajské operační středisko přijalo zvýšený
počet hlášených událostí na Lounsku, od
15:00h. 34 hlášení vody v zahradách,
dvorech, chlévech, sklepech a garážích, ale i
obytných domech. Nejvíce v obci Lubenec a
v jejím okolí, pak také v Podbořanech a
Vroutku, ale i na dalších místech. Voda se
většinou valí z polí. 13 událostí bylo hlášeno
na Chomutovsku. Opět voda ve sklepech a
dalších prostorách. Nejvíce v obcích Otvice,
Údlice, Spořice. Na Děčínsku bylo hlášeno
6 událostí ve Šluknovském výběžku.

Opět Vás zdravíme z knihovny. Protože se prázdniny kvapem blíží,
žádám školáky, aby odevzdali půjčené knihy. Máme zase nový soubor z
Chomutova. Knihovna bude uzavřena od 9. července do 30.července.
V srpnu se Těším na Vaši návštěvu.

Vaše knihovnice.

Zdroj článku: HZS

.

SMS ZPRÁVY
Stále se můžete přihlašovat
( odhlašovat, hlásit změny)
do systému
„ Informování obyvatel pomocí
SMS zpráv“
buď osobně na obecním úřadě
nebo tel. 474 667 271
a
meilem: ou.udlice@volny.cz

Přejeme našim občanům krásné prožití léta,
načerpání energie a sil do dalších měsíců

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

Při této příležitosti můžete navštívit naše koupaliště.
Cena vstupného zůstává stejná jako minulý rok,
tj. dospělí - 30,-Kč
děti (6-15let) – 15,-Kč
děti do 6 let – zdarma
Permanentky : děti 150,-Kč, dospělí -300,-Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občany z Chomutovské ulice byla podána petice o prořezání likvida dřevitého porostu mezi Chomutovem a
Údlicemi z důvodu alergenů. Zde přinášíme odpověď z MMCH.
Vážená paní místostarostko,
na řešení problému se vzrostlými topoly na pozemku (parc. č. 4601), který vlastní SMCh a který těsně sousedí
s pozemky ve vlastnictví obce Údlice, se neustále pracuje. Byl proveden podrobný dendrologický průzkum lokality, s tím,
že stromy byly spočítány, zmapovány a zhodnocen jejich zdravotní stav. Součástí tohoto průzkumu byly také návrhy na
částečné, či úplné odmýcení stromů a náklady s tím spojené. Následně byl tento materiál předložen komisi ŽP, která se
usnesla, že je nezbytné svolat jednání se zástupci města Údlice a domluvit se na způsobu řešení. Odmýcení stromů by
bylo nutné projednat s OŽP MMCh, který je kompetentní ve věci povolení kácení těchto dřevin. Pokud by povolení bylo
vydáno, jeho součástí bude uložení náhradní výsadby, která by vzhledem k množství kácených stromů nebyla
zanedbatelná. Umístění náhradní výsadby na stávající pozemek není reálné, vzhledem k využití, které je v plánu pro tuto
lokalitu v budoucnu. Navíc součástí případného kácení není odstranění pařezů (znatelně by to zvýšilo náklady) a to je
další omezení využití dané plochy. V souvislosti s náklady na skácení dřevin, které ponese vlastník, je důležité uvést
skutečnost, že dotčený pozemek je ve vlastnictví města od roku 2007. Odpovědnost za současný stav je proto pouze
částečná, a náklady na uvedení do uspokojivého stavu značné. Z výše uvedených důvodů bychom rádi projednali
způsob řešení tohoto problému se zástupci Vaší obce, a rádi vyslechneme i Vaše případné návrhy řešení.
Bc. Jana Hladová
Odbor rozvoje, investic a majetku města
majetkoprávní oddělení - veřejná zeleň
j.hladova@chomutov-mesto.cz

DOŠLO NA OBECNÍ E –MAIL:
From: Lubomír Fejfar [mailto:fejfar.lubos@seznam.cz]
Sent: Friday, May 31, 2013 7:52 AM
To: ou.udlice@volny.cz
Subject: Dotaz a prosba

Zdravím vás. Prosím vás, zajímám se o cihelny v Čechách, na Moravě,Slovensku a možná se dostaneme do RakouskaUherska . Neznáte někoho, kdo pamatuje cihelnu ve vašem okolí a má fotografie,film, video,písemnosti,kalendáře,
knihy, atd. Pomozte při hledání na internetu. Jsou i sběratelé a různí nadšenci, kteří zachraňují cihelny. Napište mi o
nich. Prosím, přepošlete tuto prosbu i svým známým.
Předem děkuji za jakoukoliv zprávu.
Lubomír Fejfar Libštát 299 51203 okr. Semily
From: vladimira.jilkova@mvcr.cz [mailto:vladimira.jilkova@mvcr.cz]
Sent: Monday, June 17, 2013 5:49 PM
To: ou.udlice@volny.cz
Subject: Zpravodaj Prevence do každé rodiny

Vážení,
zasíláme červnové vydání zpravodaje Prevence do každé rodiny. www.prevencekriminality.cz. Informace z
něj můžete dále využívat například na úředních deskách vašich úřadů, v místních radničních novinách apod.
Máte-li možnost distribuovat zpravodaj i na domácí e-mailové adresy obyvatel vašeho města či obce, pak se
dostane opravdu do každé rodiny. Předem děkujeme za spolupráci.
Tým pracovníků odboru prevence kriminality MV.

NABÍDKA KE SPOLUPRÁCI
OBEC ÚDLICE HLEDÁ ZÁJEMCE NA POST OBECNÍHO KRONIKÁŘE.
PŘÍPADNÍ ZÁJEMCI ZÍSKAJÍ INFORMACE NA OBECNÍM ÚŘADĚ.
DĚKUJEME

Veřejná Finanční Sbírka Pro Naše Občany
Obec vyhlásila veřejnou finanční sbírku pro naše občany, kteří byli nejvíce zasaženi červnovými
„bleskovými“ povodněmi. Ihned po vyhlášení sbírky se našel velký počet lidí, kterým nebyl lhostejný osud
našich spoluobčanů a chtěli jim alespoň takto pomoci. Přispívali jakoukoliv finanční částkou.
Dne 20.6.2013 byla do té doby vybraná částka předána dvěma nejvíce postiženým rodinám; sbírka nadále
pokračuje až do 31.7. Podrobný přehled najdete na našich www.stránkách.
Děkujeme všem, kteří přispěli
AKTUÁLNĚ: PŘED UZÁVĚRKOU ZPRAVODAJE PŘISPĚLI DO SBÍRKY TAKÉ HASIČI Z KALKU, KTEŘÍ PŘI
POVODNÍCH V OBCI POMÁHALI.
DĚKUJEME VÁM ZA FINANČNÍ DAR A HLAVNĚ ZA POMOC!

Akademie mateřských škol
Nabitá sportovní hala v Údlicích a skvělá nálada, tak to vypadalo v úterý 28. 5. 2013 při akademii
vesnických mateřských škol na Chomutovsku. V té vystoupilo na dvě stě dětí. Na již pátém výročí akademie
se sešli kamarádi z mateřských škol Zelené, Spořic, Hrušovan, Droužkovic a Údlic.
Mateřská škola v Údlicích si pro své kamarády připravila krátký program, kde si mohly děti společně
zasportovat na olympiádě s Asterixem a Obelixem.
Poté si každá školka připravila malé vystoupení. K vidění tak byla různá taneční, pěvecká i dramaticky
ztvárněná vystoupení. Ke konci si všichni společně zatančili africký tanec.
Celým programem provázela ředitelka MŠ Údlice Blanka Prošková.
Je úžasné, že i v takto malých školkách dochází ke společným setkáním, kde školky prožívají krásné a
nezapomenutelné chvíle. To vše je děláno s láskou pro ty nejmenší….

Výměnný pobyt „BUNT – PESTRÝ“ na Lesné
V týdnu od 15. do 19. dubna se uskutečnil týdenní ekologicko – jazykový pobyt v Lesné u Chomutova. Program byl
zaměřen jak na poznávání života zvířat, především vlka, tak na práci s GPS a orientaci v terénu. Žáci si vyzkoušeli
také drobnou práci v lese při úklidu dřeva po okusu zvěří nebo přípravu semenáčků v lesní školce. Zajímavé byly také
ukázky sokolnictví, pozorování zvěře, rozmanité kolektivní hry a astronomie. Naprosto novou zkušeností byla
spolupráce s německými žáky 7. a 8. třídy. Naši žáci si v praxi vyzkoušeli reálnou komunikaci v německém, ale i
anglickém jazyce. Nesmírně cenné bylo pro naše žáky i pro mne jako pedagoga, seznámení se zvyklostmi a
vzájemným přístupem mezi žáky a kantory v německém kolektivu. Chování německých žáků je diametrálně odlišné
od našich zvyklostních norem a do našich škol naprosto nezařaditelné.
Protože naši žáci byli hodnoceni velmi dobře jak v chování, tak v přístupu k programu, rýsuje se i další spolupráce na
obdobném týdenním výjezdu do Německa počátkem příštího školního roku pro jinou naši třídu. Pro rodiče je určitě
příjemnou zprávou, že jak tento, tak i následující týdenní pobyt mají naši žáci včetně dopravy zcela zdarma. Pobyt
nám byl, mimo jiné, nabídnut i proto, že dlouhodobě vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k přírodě.
J. Chloupek

GEO – den druhové rozmanitosti
V předposledním týdnu školního roku byli žáci deváté třídy přizváni k monitorování fauny a flory v Podkrušnohorském
parku v Chomutově. Opět se jednalo o akci, kde polovina účastníků byla z Čech a druhá polovina z Německa. U nás,
poměrně neznámá akce, proběhla letos po patnácté. GEO-den je považován za největší akci terénního výzkumu ve
střední Evropě! Účelem je v průběhu jednoho dne určit a zdokumentovat co nejvíce druhů rostlin a živočichů na ploše,
kterou si objevitelé sami určí. Letos jsme mapovali dvě lokality ZOOparku: „kaštanku“ – háj starých kaštanovníků
jedlých s přilehlou loukou a okolí revitalizovaného rybníka. Přítomni byli odborníci, kteří zajistili množství klíčů, atlasů
a ostatní potřebné literatury. Myšlenka GEO-dne je: „Jen to, co známe, umíme lépe ocenit a chránit.“ V průběhu
přibližně tří hodin jsme určili přes osmdesát zástupců druhů hmyzí říše.
J. Chloupek

Motýli
Žáci III. třídy měli možnost po dobu 4 týdnů sledovat jednu z nejúžasnějších přírodních proměn hmyzí říše
(metamorfózu).
Maminka jedné z žákyň objednala pro třídu Motýlí školní sadu se 36 housenkami, zahrádkou, kelímky a krmením pro
housenky. Děti si housenky v jednotlivých kelímcích pojmenovaly. Každý den sledovaly jejich růst a zakuklování.
Kukly přesunuly do motýlí zahrádky a připravily krmení pro motýly. Pak byly svědky vyprošťování motýlů z kukel.
Nádherná proměna housenky v Babočku bodlákovou je u konce.
Děti vypustí motýly do volné přírody. Tím udělají službu i motýlům samotným, protože se jejich populace v přírodě
neustále snižuje.
Vzpomínka na tento experiment v nás určitě zůstane celý život.
Žáci III. Třídy

V letních měsících bude probíhat celková rekonstrukce ZŠ Údlice :
výměna oken, zateplení, oprava střechy, výměna kotle.
Tento projekt je společný s rekonstrukcí MŠ Údlice .

Zhodnocení dorostenecké jarní sezony v Údlicích
Jak již to bývá zvykem kádr mužstva se po zimní přestávce změnil a omladil. Do zápasů jsme začali pomalu
zapojovat starší žáky, kteří od nové sezony přestupují do dorostu. Do zápasů zasáhli tito starší žáci: Machač
J.,Išler L.,Holl O.,Šimek J.,Kramarski M. a určitě budou platnými hráči dorostu. Naši sokolíci v 1A třídě
dorostu obsadili konečné 8 místo, když měli stejně bodů jako 6 a 7 tým, ale bohužel horší skóre.
Za sokolíky bojovali tito borci: Václav Hašek, Roman Kramarski, Jan Chloupek, Martin Tobisch, Radek
Pokrývka, Aleš Veselý, Lukáš Kučera, Lukáš Lecjaks, Leoš Lecjaks, Jaroslav Stárek, David Smejkal, Milan
Lorenčík, František Němec, Přemysl Červenka, František Hašek. Tato parta bojovala v barvách Sokola Údlice
a myslím si, že dobře. Po ukončení sezony jsme jeli sehrát fotbalový turnaj do Černovic, kde byly tyto týmy:
Sokol Údlice, Loko Chomutov, Černovice a FC Spořice. Sokolíci tento turnaj vyhráli a myslím, že to byla
třešnička na dortu pro trenéry Romana Veselého, Jaroslava Veselého a vedoucího mužstva Miroslava
Máchu, kteří tyto fotbalisty vedou již 3 sezonu. Chtěl bych tímto poděkovat výboru Sokola Údlice za
skvělou podporu mládeže a Simoně Moravčíkové za vždy skvěle připravené hřiště a za čisté a voňavé dresy.
Roman Veselý

Vítězové turnaje v Černovicích

Tímto příspěvkem bych rád poukázal na jednu věc. U nás v obci funguje sdružení hasičů a jde
především o práci hlavně s dětmi. Máme oddíl mladých hasičů a ze strany dětí je o něj stále zájem. Děti
jsou základ budoucí generace, někteří sice odpadnou, ale další mají zájem, a to je základ. V současné
době máme 7 dospělých + 18 dětí. Jednotka hasičů, která zabezpečuje výjezd k událostem jako je
požár, povodně atd., byla zrušena. Já jsem převzal hasičskou zbrojnici v dezolátním stavu, ale mám
radost, že v tomto čase probíhá rekonstrukce, která je velmi nutná. Není tu sociální zařízení, vybavení,
není zázemí pro setkávání a práci s dětmi. Dotace na rekonstrukci budovy byla získána ze Státního
investičního fondu. Rekonstrukce se týká: rozvodů vody, zřízení soc.zařízení (samost.wc a sprcha),
rozvod elektrické energie, stavební úpravy a vybavení. Po dokončení rekonstrukce budeme mít
dokonalé zázemí k našim aktivitám, o nichž vás budeme vždy informovat.
Bronislav Zemánek a Ivana Sojková
přehled z některých našich aktivit
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
V měsíci dubnu 2013 se sbor dobrovolných hasičů účastnil okresního kola výtvarné soutěže ,,Požární ochrana očima
dětí“. Ze všech výkresů, které byly v soutěži se nám podařilo získat krásné umístění.

1.místo v kategorii starších si odnesla Anna Marie Sojková
+
1. místo v kategorii škol získala Helena Ryšlavá
ze Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov ( dříve učiliště Údlice).
VÝHERKYNÍM BLAHOPŘEJEME.
POMOC DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
30.dubna 2013 dobrovolní hasiči organizačně pomáhali při Pálení čarodějnic. Dohlíželi na klidný průběh pálení vatry na
koupališti.

PRODEJ KYTIČEK
V měsíci květnu se dobrovolní hasiči zúčastnili dobrovolnického prodeje žlutých kytiček v rámci Českého dne proti
rakovině. Zakoupením kytičky za minimální cenu 20Kč pomohla veřejnost k šíření nádorové prevence, zlepšování
kvality života onkologických pacientů, podpoře onkologického výzkumu a přispěla k vybavení onkologických
pracovišť. V tomto prodeji jsme získali 2.místo.
OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE DĚTÍ
Hasiči měli připravené vodní soutěže pro děti spojené s prohlídkou hasičského auta. Blesková povodeń, která zasáhla
znenadání naši obec však vše změnila. Hasiči odčerpávali vodu, aby nebyla zaplavena základní škola a tak se nemohli
kompletně zúčastnit oslavy MDD.
Přes veškerá úskalí nám vypomohli s některými soutěžemi a zato jim patří velké DÍKY.

VÝZVA PRO REGIONÁLNÍ VÝROBCE
k předkládání žádostí o udělení značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt“
MAS Sdružení Západní Krušnohoří jako koordinátor značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt“ vyhlašuje 1.výzvu k
předkládání žádostí o udělení značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt“ .
Značka patří do Asociace regionálních značek. Získaný certifikát platí na dva roky a opravňuje výrobce k užívání
značky „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt“ na všech certifikovaných produktech i propagačních materiálech.
Cílem značky je přispět k rozvoji místní ekonomiky a udržitelnému cestovnímu ruchu. Značka garantuje původ výrobku
v regionu, kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Uděluje se výrobkům, které mají v regionu dlouholetou tradici nebo
jsou převážně z místních surovin. Posuzuje se i podíl ruční práce, jedinečnost ve vztahu k regionu a výjimečné vlastnosti
produktu. Výrobcům značka umožňuje větší propagaci jejich výrobků a otevírá nové možnosti prezentace a prodeje,
např. na regionálních trzích. Základním nástrojem propagace jsou společné webové stránky všech certifikovaných
produktů www.regionálni-značky.cz. Koordinátor značky dále propaguje certifikované výrobce na svých akcích,
webových stránkách a vydáváním propagačních materiálů a katalogů.
První kolo certifikace proběhlo již v červnu 2013. Podrobné informace pro zájemce o udělení značky včetně žádostí o
značku, zásad jejího udělování a užívání a certifikačních kritérií jsou k dispozici na http://www.maskaszk.cz/krusnohoriregionalni-produkt-/, případně je možné žádost vyzvednout osobně nebo požádat o zaslání (mailem info@maskaszk.cz,
tel. 724 960 964).
K jednání Certifikační komise je nutné dodat i vzorky posuzovaných produktů (není-li to technicky možné, je potřeba s
koordinátorem značky dohodnout jiný způsob prezentace a hodnocení). Osobní představení výrobků žadateli o značku
je vítáno.
Věříme, že značka „KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt“ přispěje k propagaci a podpoře Vaší kvalitní práce a současně i
k rozvoji našeho regionu.
V případě jakýkoliv dotazů nás kontaktujte na uvedeném telefonním čísle či e-mailové adrese.
Kontakt:
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
SNP 144, 431 44 Droužkovice
E-mail: info@maskaszk.cz, www.maskaszk.cz
Tel.: +420 724 960 964

Minulý týden proběhla první certifikace k udělení značky KRUŠNOHOŘÍ regionální
produkt.
Video dokument o udělování regionální značky můžete shlédnout
zde: http://youtu.be/EvLrKsK8i-I
Hana Dufková
Ředitelka
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
SNP 144
431 44 Droužkovice
Tel. 737 177 432
www.maskaszk.cz

PROSBA:
Prosíme obce o rozšíření informace mezi obyvatele – přeposláním mailu, vyvěšením na obecní stránky, rozesláním SMS
apod.. Moc děkujeme.
Společně s MAS Český les a MAS Šluknovsko připravujeme vydání kuchařky česko - německého příhraničí. Recepty
sbíráme lidové. Takové, které si doma vaříte, naučili jste se je od svých rodičů či prarodičů, třeba si je sami vylepšili.
Kdo takovými recepty disponujete a chtěli byste se o ně podělit, pošlete nám je na adresu: info@maskask.cz. Každý,
kde poskytne alespoň jeden recept, který bude odpovídat zaměření kuchařky, od nás po vydání jeden výtisk kuchařky
obdrží. Nezapomeňte se k receptu podepsat a uvést na Vás kontakt - buď telefon, mail nebo poštovní adresu.
Hana Dufková
Ředitelka
MAS Sdružení Západní Krušnohoří
SNP 144
431 44 Droužkovice

V ROCE 2013
20.04.2013
18.05.2013
8.6. 2013
15.06.2013
14.9.2013
12.10.2013
9.11.2013
7.12.2013

obec Březno
obec Blatno
statek Špičák – Dětský

den, DEN MAS
obec Vrskmaň
obec Droužkovice
obec Údlice
obec Spořice
Obec Droužkovice

Pořádá MAS SZK ve spolupráci s příslušnou obcí
Případné změny místa konání si vyhrazujeme.












VELIKONOČNÍ ZÁBAVA – jako vždy vydařená
ČARODĚJNICKÁ ARANŽ – tato akce z důvodu malého zájmu byla zrušena, snad příště…
PÁLENÍ ČARODĚJNIC – proběhlo nejen v mateřské škole,“ Na rafandě“, ale i na koupališti, akce vydařená
SVÁTEK MATEK – tento program připravila mateřská škola. Děkujeme za velkou účast
ZÁJEZD DO NÁRODNÍHO DIVADLA – byl to hezký zážitek, doufáme, že se líbilo 
OSLAVA MDD u ZŠ – sobotní akce pěkná, počasí přálo, děti byly spokojené s programem
OSLAVA JUBILANTŮ + SETKÁNÍ SENIORŮ – nejvydařenější, nejúspěšnější, nejnavštěvovanější…kdo
ještě nebyl, přijďte mezi nás , zábava je skvělá
VÍTÁNÍ LETNÍCH PRÁZDNIN aneb DEN OTCŮ – tentokrát jsme se sešli „ Na rafandě“, všichni přítomní
byli spokojeni, zapojovali se do připravených soutěží. Tato akce je „putovní“, příště se sejdeme zase
v Přečáplech 
PRÁZDNINOVÝ VÝLET DO ZÁBAVNÉHO PARKU v Bavorsku- cesta byla prý delší, ale zábava stálo
za to. Počasí se vydařilo a dle ohlasu účastníků, se líbilo. Prosíme, kdo byl, pošlete nám nějaké fotky 

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.

Obec Údlice i tento rok vyhlašuje soutěž:

“ROZKVETLÉ OKNO, BALKON či PŘEDZAHRÁDKA“
Své fotky rozkvetlých zahrádek, oken a balkonů posílejte prosím meilem na : ou.udlice@volny.cz,
a to do 15.8.2013
Na první tři výherce čeká opět peněžitá odměna 

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
Zaběhlá jídelna na sídlišti Písečná v Chomutově rozšiřuje okruh rozvozů obědů pro firmy i občany na Údlice,
Nezabylice, Všehrdy.
Klasická česká kuchyně, denní příprava, rozvozy od 11.00-13.00h, v menuboxech nebo do vlastních obalů.
Polévka obsah 0.5L
Dodávané obaly cena-menubox-8.-; kelímek polévka 4.-Kč. Obal vhodný do mikrovlnné trouby.
Týdenní jídelní lístek, aktualizace ve čtvrtek na www.obedy.výrobce.cz nebo telefonicky 608702992.
Přijímáme stravenky
-----------------------------------------------------------------------------------------------

RYCHLÉ OBČERSTVENÍ
Ve čtvrtek 11.7. bylo otevřeno na náměstí „Rychlé občerstvení“, kde si můžete zakoupit chlebíčky, bagety,
saláty, výbornou zmrzlinu anebo posedět a dát si polední menu. K výběru jsou vždy dvě jídla + polévka za
cenu 69,-Kč. Takové občerstvení v Údlicích chybělo. Přijďte se k nám podívat a ochutnat naše vždy čerstvé
„pochutinky“.

9. červen 2013 – Údlice

_

_______________________________________________________________________________________
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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