
Ročník XXII. 22. prosinec 2016 číslo 2

SSppookkoojjeennéépprroožžiittíívváánnooččnníícchh ssvvááttkkůů
ppřřeejjeeOOÚÚHHuuddlliiccee

Pf 2017
HUDLICE DNES - periodický tisk územního samosprávného celku, vychází nepravidelně na území obce Hudlice.

Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 22659. Vydává Obecní úřad v Hudlicích, Jungmannova 355, 267 03 Hudlice, IČ: 00233285.
Příspěvky jsou publikovány bez korekce.



Strana 2 Hudlice dnes, 22.1 2. 201 6

VVáážžee nn íí oo bbččaa nn éé ,,
dovolte, abych Vás v tomto

předvánočním čase oslovil a
poskytl několik informací o dění v
naší obci.
Podstatnou změnou je, že po
podzimních krajských volbách
jsem již pouze zastupitel
Středočeského kraje a
nevykonávám uvolněnou funkci
radního pro oblast majetku.
Z toho důvodu jsem Vám plně k
dispozici jako starosta obce a
můžete se na mě kdykoli obracet
s návrhy a připomínkami pro
zlepšení chodu a životních
podmínek v naší obci.
Máme za sebou roční zkušební
provoz kanalizace a v listopadu
došlo k uvedení do tvrdého
provozu. Mám-li zhodnotit toto
období, tak docházelo k různým
poruchám, které byly částečně
způsobeny nekázní občanů a také
poruchovosti některých dílů a to
zejména sond snímajících výšku
hladiny. Všechny problémy byly
pokud možno operativně řešeny,
ale hlavní důraz pro předcházení
těmto situacím je, v rámci
reklamačního řízení, výměna
nevhodných nebo poruchových
dílů. Hlavním pozitivem však je
výrazné zlepšení kvality
povrchových vod a životního
prostředí.
Bohužel nás čeká dořešení
dalšího velkého problému, a to je
změna formy úhrady stočného.
Stávající způsob, kdy platba byla
paušální částkou ve výši
1 .200 Kč/rok za obyvatele ži jícího
v obci bude na základě stížností
některých občanů, změně zákona
a získání údajů o vodném
nahrazena fakturací za m3 dle

spotřebované vody. Tento způsob
bude jistě spravedlivější, ale
zároveň přinese zvýšené náklady
na jeho administraci. Jednak
musíme kupovat od VaK Beroun
údaje o vodném, dále bude nutné
dělat odečty vodoměrů, které si
vlastním nákladem nainstalují
občané ke studním a zásobníkům
dešťových vod, které využívají
například ke splachování WC.
Také v případě, že bude občan
uplatňovat odečet spotřebované
vody s tím, že ji použil na
zalévání zahrady nebo v
hospodářství a nevypusti l j í tak do
kanalizace, bude nutné skutečný
objem prokazovat samostatným
vodoměrem. Předběžný odhad
stočného tak bude někde kolem
50 Kč/m3 a se všemi občany bude
nutné uzavřít nové smlouvy.
Bohužel další špatnou zprávou je,
že nám TS Beroun oznámily
zdražení poplatku za odvoz
komunálního odpadu od příštího
roku o 3,9%. Obec se pokusí
zatím tyto zvýšené náklady
nepromítnout do poplatku za
likvidaci odpadů.
Příjemnější zprávou, zejména pro
sportovce, je probíhající celková
rekonstrukce házenkářského
hřiště a v lednu příštího roku bude
zahájena celková přestavba kabin
na hřišti . Na obě akce se podaři lo
získat dotaci od Středočeského
kraje ve výši 95% nákladů.
Pro zvýšení bezpečnosti cykl istů
a chodců obec rovněž připravuje
vybudování stezky ke hřišti a
další pokračování výstavby
chodníků. Bohužel nebude možné
z důvodu nevýhodné dotace
zatím zrealizovat celkové
rekonstrukce místních komunikací
a bude provedena v jarních
měsících jen jej ich větší oprava.

Do zastupitelstva obce bude
počátkem roku 201 7 předložen ke
schválení rozvojový plán obce,
který by měl postihovat potřeby
všech obyvatel naší obce.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří
se podílel i na plnění vel ice
náročných úkolů, které jsme
museli v uplynulém roce
zabezpečit. Vztah k naší obci se
nejlépe pozná podle toho jak se
občan ať už jakoukoliv formou
podílí na jejím chodu a rozvoji a
není jen v pohodlné pozici kritika
všeho co se v obci děje.

Vážení občané, dovolte, abych
Vám závěrem popřál příjemné
prožití vánočních svátků a do
nového roku 2017 popřál
hlavně hodně zdraví, štěstí a
splněnívšech přání.

Váš starosta Pavel Hubený
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Dovolte, abych vás seznámil s
poznatky z ročního zkušebního
provozu tlakové kanalizace v naší
obci a s opatřeními a dokumenty,
které se v současné době
připravují a které se vás budou
týkat.
Předně obec Hudlice obdržela od
Krajského úřadu Středočeského
kraje Rozhodnutí o povolení k
provozování kanalizace pro
veřejnou potřebu a od Městského
úřadu Beroun, referátu životního
prostředí, závěrečný kolaudační
souhlas. To byly poslední zásadní
dokumenty pro „ostrý“ provoz naší
kanalizace a ČOV.
K samotnému provozu - zhruba
před rokem se začaly napojovat
první nemovitosti na tlakovou
kanalizaci, v současné době je
napojena většina z připojovaných
nemovitostí. Jako u každého
nového provozu se v průběhu
připojování nemovitostí řeši lo
zejména přenastavení spínacích
časů, nebo při větším počtu
obyvatel v nemovitosti nastavení
čerpání bez časového omezení.

Tyto úpravy se realizovaly u
několika desítek nemovitostí.
V současné době se tento
problém prakticky přestal
objevovat.
Zásadní poruchy se objevily
pouze u čtyř nemovitostí. Byly to
ovšem poruchy způsobené

nedodržením zákazu splachování
nevhodných předmětů do nových
jímek. Byly to hlavně VLHČENÉ
UBROUSKY A TAKÉ VLHČENÝ
TOALETNÍPAPÍR a v menší míře
dámské hygienické potřeby, tuk,
apod. Opětovně zdůrazňuji , že
vlhčené ubrousky a vlhčený
toaletní papír se NESMÍ
POUŽÍVAT!! Jejich použitím se
řezací ústrojí čerpadla pevně
obalí a dojde k poruše. Ve všech
čtyřech případech došlo k
poškození gumových pouzder a
vřetene a čerpadlo přestalo tlačit
odpadní vodu do systému.
Poškozená čerpadla byla
odeslána firmě AQ Spol.
Roudnice n/Labem jako možná
reklamace. Reklamace nebyla
uznána a náhrada za opravu a
vyvezení jímky fekálním vozem
byla uplatněna u majitelů
nemovitosti . Cena opravy jednoho
čerpadla byla cca 4.000,- Kč.
Tak to byly ty zásadní poruchy,
které byly způsobeny vlastníky
nemovitostí. Mezi ostatní poruchy,
které se během zkušebního

provozu vyskytly, byly problémy
se sondami v jímkách.
V některých případech se stalo,
že na sondě zůstal při lepený
mokrý toaletní papír a řídící
jednotka vyhodnoti la po
vyčerpání, že v jímce je stále
odpadní voda. Tento problém se

vyskytuje nahodile u některých
nemovitostí.
V současné době ho řešíme s
dodavatelem technologie a
projektantem. Tomuto problému
se dá předejít ostříkáním sond.

Samozřejmě není to konečné
řešení. Ale oplachování a čištění
nádrží se budeme muset věnovat
stejně v rámci běžné údržby
jímek.
V rámci rozumného přístupu
uvítáme, když si sami majitelé
nemovitostí v několikaměsíčním
intervalu jímku hadicí ostříkají. Je
to jen otázka dobré vůle. Ostatní
drobné poruchy jsou po nahlášení
odstraňovány neprodleně.
Chtěl bych zde vyzdvihnout práci
pana D. Hubingera, který má
prakticky na starost zajištění
bezporuchového provozu
čerpadel a ČOV v naší obci.
Ochota, vstřícnost a rychlost při
odstranění poruchy je bezchybná.
Podstatné je vzniklou poruchu
neprodleně nahlásit. V současné
době se řeší jeho zastupitelnost a
pracovní pohotovost.
Odběry vzorků na ČOV jsou dle
prováděných rozborů v pořádku.
Kaly z ČOV jsou pravidelně
odváženy k další l ikvidaci na ČOV
Beroun. Celkově lze konstatovat,
že současný provoz tlakové
kanalizace a ČOV v naší obci je
bez větších problémů zajištěn.

RudolfHrkal
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Poznatky ze zkušebního provozu tlakové kanalizace



Do kanalizační sítě je odváděna
odpadní voda z jednotl ivých
nemovitostí, to znamená vody
mírně znečištěné během běžné
denní hygieny, užívání toalety,
úkl idu, praní a mytí nádobí.

Co do kanalizace nepatřía je
zakázáno do nívypouštět:

- Biologický odpad – zbytky jídel,
odpady z kuchyňských drtičů

- Tuky – fritovací, motorové oleje
- Veškeré hygienické potřeby,
zejména vlhčené ubrousky

- Chemikálie a další nebezpečné látky
- Léky

Do kanal izace nepatří zbytky
potravin a to ani po jej ich
rozmělnění v kuchyňských
drtičích odpadů. Drtiče způsobují
zanášení kanal izace usazenými

látkami, na které se váží
zejména tuky, což může mít za
následek snížení průtočnosti
kanal izačních přípojek.
Do kanal izace nepatří ani žádné
hygienické potřeby, jako
například dětské pleny, vlhčené
ubrousky, dámské
hygienické potřeby,
vatové tyčinky a j iné
čistící texti lní materiály.
V nich jsou kromě
celulózového podílu
také vyztužené vrstvy
tvořené plastovými fol iemi.
Pevné části těchto potřeb ve
vodě nepodléhají, na rozdíl od
toaletního papíru, rozkladu a
dokáží zanést, případně úplně
vyřadit čerpadlo.
Je absolutně jedno, zda se to
týká kanalizace tlakové, nebo
gravitační.

Výše uvedené předměty se
nesmí vypouštět do žádného
typu kanal izace. Naopak u
gravitační kanal izace je lhostejný
přístup při vypouštění zcela
anonymní, někam to odteče a až
se to ucpe, tak nikdo nepozná,
kdo to zapříčini l .
U tlakové kanal izace lhostejný
přístup k vypouštění zj istíme
hned a je možné zjednat nápravu
u konkrétního vlastníka.
Je to opravdu jenom o tom si
uvědomit, že do kanal izace
opravdu nepatří všechno. Je to
jenom o vašem přístupu k
životnímu prostředí. Je to jako s
tříděným odpadem, někdo
poctivě třídí a někdo se tím
vůbec nezabývá. Potěšitelné je,
že těch rozumných je více.

RudolfHrkal
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Pro rok 201 6 byly s majitel i
nemovitostí uzavřeny smlouvy na
likvidaci odpadních vod dle počtu
bydlících osob v nemovitosti a
stočné bylo řešeno paušální
částkou za bydlící osobu.
Na základě podnětů několika
občanů, kteří rozporovali určitý
nesoulad s citací zákonné normy,
se budou pro rok 201 7 a další
roky uzavírat nové smlouvy na
likvidaci odpadních vod.
Hlavní změna spočívá v tom, že
se bude stočné počítat podle
skutečné spotřeby vody dané
nemovitosti . Nemovitosti , které
mají rozvod užitkové vody ze
studny, budou muset instalovat na
vlastní náklady u studny vodoměr.
Stav tohoto vodoměru se bude
připočítávat k množství vody
poskytované VaK Beroun. VaK
Beroun nám na základě smlouvy
bude prodávat údaje o vodném v
naší obci.
Stočné bude placeno zálohově
2x ročně a vyúčtování bude
1 x ročně. Pro stanovování
reálných záloh pro jednotl ivé
nemovitosti jsme za úplatu
obdrželi od VaK Beroun reálnou

spotřebu vody za rok 201 5, která
pro nás bude vstupní údaj pro
výši záloh. Postupně se začnou,
na základě oznámení obecního
úřadu, uzavírat nové smlouvy na
likvidaci odpadních vod s
rozpisem a výší záloh na stočné.
Z důvodů komplikací při
předávání údajů o vodném došlo
k určitému zdržení při přípravě
nových smluv o stočném.
Administrativní náročnost nového
způsobu výpočtu stočného,
fakturace a evidence bude
mnohem komplikovanější a
časově náročnější.
Takže postupně, co nás a vás
očekává:
Obec na základě ročního provozu
a finančních nákladů stanoví a
vyhlásí cenu stočného za 1 m3 pro
rok 201 7.
Začnou se podepisovat nové
smlouvy na odvádění odpadních
vod. Souběžně s tím se začnou
připravovat k podpisu smlouvy o
služebnosti (věcné břemeno) na
inženýrské sítě. Tyto smlouvy o
služebnosti navazují na j iž
podepsané smlouvy o smlouvách
budoucích o zřízení věcného

břemene.
Podepsání této smlouvy je navíc
komplikované skutečností, že
podpisy vlastníka musí být úředně
ověřeny. Důvodem je nutnost
zavkladování na Katastrálním
úřadě v Berouně. Zavkladování
bude provádět Obec Hudlice.
K této Smlouvě vlastník dostane
geometrický zákres vedení
potrubí a umístění jímky.
Smlouvy se budou vyhotovovat ve
třech vyhotoveních:
- 1 x KÚ Beroun
- 1 x OÚ Hudlice
- 1 x vlastník
Bude to časově a organizačně
náročný úkol pro obě strany.
Věřte mi, že vás nechceme
zbytečně zvát na obecní úřad,
ale tato administrativa spojená se
správným uzavíráním smluv je
bezpodmínečně nutná.
Samozřejmě se budeme snažit
vaše návštěvy spojovat, aby se
při jedné návštěvě vyřídi ly obě
smlouvy. Někdo se ale bohužel
nevyhne dvěma návštěvám.

RudolfHrkal

Smlouvy, stočné, zálohy od roku 201 7

Kanalizace není odpadkový koš ! ! !



Po dokončení výše uvedené akce
vzniká povinnost pro obec, ve
vztahu k poskytovatel i dotace,
provést závěrečné vyhodnocení
této akce.
Spočívá to ve zpracování
energetického auditu, kde bylo
nutno doložit SFŽP Praha
dosažené hodnoty úspor díky
zateplení budov ZŠ Hudlice.
Audit konstatoval, že dosažená
úspora je plně v souladu s
podmínkami dotačního titulu.
V dalším období se zaměříme
zejména na další proškolení
zaměstnanců ZŠ a systému
rekuperace vzduchu.

Dále bylo součástí vyhodnocení
technické posouzení projektanta

a celá řada dalších dokumentů
souvisejících s rekonstrukcí.

Důležité pro obec je, že SFŽP
Praha schváli l obci závěrečné
vyhodnocení akce a současně
závěrečnou monitorovací zprávu.
Současně s tímto vyhodnocením
probíhá závěrečné vyhodnocení
akce „Kanalizace a ČOV Hudlice“,
které je rovněž pro SFŽP Praha.
Pro toto vyhodnocení je
připravováno větší množství
dokumentů.
Jsem přesvědčen, že v souvislosti
s provedenou kontrolou i toto
vyhodnocení bude schváleno.

RudolfHrkal

V termínu 1 7.1 0 201 6 – 21 .1 0.
201 6 byla na Obecním úřadě
Hudlice provedena další kontrola.
Kontrola se týkala veškeré
dokumentace tlakové kanalizace,
výběrových řízení, fakturace,
změnových listů, žádostí o platby
a dalších dokumentů.

Prostě hloubková kontrola se
vším všudy.
Prováděla jí skupina pracovníků
ze SFŽP, tedy poskytovatele
dotace.
Mohu prohlásit, že takto
důkladnou kontrolu jsem ještě
nikdy neabsolvoval.
Kontrolovalo se zhruba 1 8 plných
šanonů dokumentů, dále byla
provedena fyzická kontrola ČOV
a namátkově DČJ u některých
nemovitostí.
Kontrola samozřejmě objevila
některé drobné nedostatky, které
se v průběhu kontroly ihned
odstranily.
Konečný, písemný zápis z
kontroly zatím nemáme, ale dle

ústního zhodnocení nedošlo ze
strany obce k zásadnějšímu
pochybení.
Kontrolu absolvovaly i firmy, které
na základě smlouvy pro nás
zajišťovaly další administrativní
činnosti .
Termín kontroly byl nezvykle
brzký. Některé obce, které rovněž
realizovaly výstavbu kanalizace
ze SFŽP, kontrolu dosud neměly.
Byl to náročný týden, ale
zodpovědně mohu prohlásit, že
obec požadované úkoly v rámci
výstavby zabezpečila a veškeré
SFŽP požadované dokumenty
předloži la.

RudolfHrkal

Informace o další kontrole OÚ
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Závěrečné vyhodnocení akce
„Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Hudlice“

OÚ realizoval v letních měsících
opravy místních komunikací.
Baleným asfaltem byla opravena
ulice Na Vyhlídce a částečně ulice
V Chaloupkách.
Asfaltovým recyklátem byla
opravena ulice U Panské zdi,
boční ul ice nad Jednotou, část
komunikace v Dibří, kde byla
zároveň provedena generální

oprava autobusové zastávky.
V rámci zvýšení bezpečnosti
chodců bylo na začátku ul ice
V Rokli instalováno zábradlí.
V souvislosti s provedenou
opravou ulice Na Vyhlídce je
zadáno zpracování projektové
dokumentace na realizaci
poul ičního osvětlení.

RudolfHrkal

Úpravy místních komunikací
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Mateřská škola Hudlice

Je to j iž téměř rok, kdy byla
zprovozněna nová třída v MŠ
vybudovaná v rámci dotačního
titulu „Rozšíření kapacity MŠ
Hudlice“.
Tento projekt byl spolufinancován
Evropskou unií z evropského
fondu pro regionální rozvoj. Nová
třída vznikla v půdní vestavbě
školního pavilónu a nachází se ve
druhém patře. Součástí dotace
byl i vnitřní inventář, včetně
hraček a učebních pomůcek za
téměř 800 tisíc korun.
Její kapacita je vzhledem k
omezeným prostorám maximálně
20 dětí.
Do takto připravené třídy mohly
děti nastoupit bezprostředně po
její kolaudaci, tj . od 1 . 1 . 201 6.
Po listopadovém mimořádném
přijímacím řízení jsme měli třídu

obsazenou. Největší výzva však
byla sehnat pro děti kval ifikované
pedagogy a správní pracovnici.
I to se nám po dvouměsíčním
hledání podaři lo a od ledna
nastoupila jako učitelka paní
Lucie Stehlíková z Hudlic a na
krátkodobý zástup paní Božena
Davidová - naše bývalá kolegyně.
Od února jsme zaměstnali jako
druhou učitelku paní Bc. Kristinu
Horákovou z Králova Dvora. Obě
pedagožky mají odbornou
kvalifikaci a delší dobu praxe.
Jako provozní pracovnice u nás
působí paní Lenka Sklenářová.
Nyní je náš pracovní kolektiv
včetně zaměstnankyň školní
jídelny třináctičlenný. Všechny
pracovnice naší školy pracují s
radostí i tvůrčím entuziazmem,
obětavě pořádají pro děti různé

školní a mimoškolní akce, kterých
se účastní rodiče s dětmi i další
veřejnost.

Přeji všem kolegyním a dětem v
našímateřské škole, aby se jim
i nadále dařilo a práce v našem
kolektivu je nabíjela energií.
Všem z vás, kteří nás v naší
činnosti povzbuzujete,
děkujeme za podporu.

Dana Žihlová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUDLICE se představuje…

Naší vizí je škola rodinného
charakteru poskytující kvalitní
vzdělávání v nekonfl iktní a
přátelské atmosféře s důrazem na
osvojování si morálních hodnot a
rozvíjení dovedností pro život.

Chceme žákům poskytnout
kvalitní základy všeobecného
vzdělání ve všech předmětech s
důrazem na český jazyk a rozvoj
čtenářské gramotnosti . Rozvíjíme
životní dovednosti a morální
hodnoty žáků v prostředí malé
školy rodinného typu.
V letošním školním roce
201 6/201 7 jsme mezi námi
přivítal i 1 5 nových školáků – žáků
1 . třídy. Škola má 1 . stupeň,
každý ročník samostatně. Školu
navštěvuje 67 žáků převážně z
obcí Hudlice, Otročiněves a Nový

Jáchymov. Na škole učí 5 učitelek
na plný úvazek, jedna na
částečný. Všechny paní učitelky
mají předepsanou kvalifikaci. Dvě
paní učitelky jsou v současné
době na mateřské dovolené.
Ve škole máme dvě oddělení
školní družiny s kapacitou 50
žáků. Obě oddělení jsou
naplněná na plný počet.
V provozu je také ranní družina,
do které je přihlášeno 1 6 žáků,
ale někteří chodí nepravidelně.
Ranní družina je otevřena od 6,30
hodin. Odpolední družina má
provoz do 1 6,30 hodin. Ve školní
družině pracují dvě vychovatelky,
ranní provoz zajišťuje jedna paní
učitelka. Vychovatelky učí některé
výchovy.
V odpoledních hodinách děti
navštěvují kroužky:
- dramatický
- sportovní - 2 oddělení
- keramický - 3 oddělení
- angl ická konverzace
- pěvecký
Kroužky vedou paní učitelky.
Pěvecký kroužek - sbor vede paní
učitelka A. Spilková, která také
učí na škole v rámci ZUŠ hru na
klavír a kytaru.

Na škole se učíme podle školního
vzdělávacího programu „Brána
jazyka“. J iž podle názvu je patrné,
že se hodně věnujeme českému
jazyku, komunikaci a čtenářské
gramotnosti , jako odkaz na
hudlického rodáka Josefa
Jungmanna.
Velkou pozornost věnujeme
bezpečnému prostředí školy,
snažíme se vytvářet takové
podmínky, aby se děti do školy
těši ly.
Během roku pořádáme různé
akce. Navštěvujeme kino, divadla.
Jezdíme na poznávací výlety.
Letos jsme byli v technickém
muzeu, na zámku Berchtold,
položi l i jsme květinu k pomníku
Josefa Jungmanna na
Olšanských hřbitovech a navštívi l i
jsme Televizní věž na Žižkově.
Čeká nás řada dalších akcí.
Některé třídy pojedou na školu v
přírodě, ke konci roku proběhne
tradiční školní akademie.
Snažíme se pro žáky vytvářet
takové podmínky, aby se měli
každý den na co těšit a aby v
dospělosti měli na co vzpomínat.

Anna Vávrová, ředitelka školy



V neděli 27. l istopadu 201 6
proběhlo na kluzišti tradiční
Rozsvícení vánočního stromu.
Předcházela mu velice
náročná příprava, protože
letošní "Rozsvícení" bylo
pojato novým způsobem.
Vánoční strom byl z
obecního lesa. Jeho
přepravu a postavení zajisti l
pan Frank. Samotná
výzdoba stromu byla
realizována LED osvětlením
v délce 1 20 m. Rozsvícený
strom vypadá v noci opravdu
krásně. Náročné ozdobení a
instalaci řetězu zajisti l i
pánové Vintr, Hubinger a
Kiml.
Letošní "Rozsvícení" bylo
zahájeno předvánočním
jarmarkem, který velmi
pěkně zdůraznil vánoční
atmosféru.
Stánky byly krásně
osvětlené a nabízely různé
vánoční předměty, sladkosti
a dárky pro návštěvníky.
Program byl opravdu pestrý
a hlavně náročný pro
pořadatele.
Krásná vystoupení měli žáci
MŠ Hudlice, ZŠ Hudlice,
pěvecký sbor A. Spilkové.
Velmi hezké vystoupení měl

pěvecký sbor Bonbon. Závěrečná
pekelná brána vytvořená opravdu
velkým počtem čertů byla

ukončena skupinou andělů a
Mikulášem. Děti musely projevit
určitou odvahu, aby došly až k

Mikuláši, kde dostaly v
balíčku sladkosti. Kluziště
a jeho okolí bylo plné
návštěvníků.
Na závěr večera hlavní
organizátorka Petra
Chaloupková poděkovala
všem účinkujícím za jej ich
vystoupení. Bohužel nikdo
nepoděkoval jí osobně.
Většinu zajišťovala sama a
měla s tím obrovskou
spoustu starostí.

Takže dodatečně:

Petro DĚKUJEME!

Samozřejmě, byl to první,
tak trochu zkušební ročník
"Rozsvícení" v takovém
rozsahu.
Pořadatelé se nevyhnuli
drobným zdržením a
výpadkům elektrického
proudu. Je to poučení pro
příští rok a můžete se těšit
na ještě kvalitnější a
bohatší provedení.

RudolfHrkal

Rozsvícení vánočního stromu
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Zpráva kulturní komise za rok 201 6

Milíspoluobčané,

rok 201 6 je téměř za námi a nám
nezbývá nic j iného, než tak trochu
zavzpomínat na to, co jsme v
právě uplynulém čase s vámi
uskutečnil i . A opravdu toho není
málo! Na našich akcích jste se
potkávali i několikrát v každém
měsíci, členky komise a zástupci
obce za vámi přicházeli s
blahopřáním a dárkem ku
příležitosti vašich jubileí. Jako
náplň naší práce je i objednávání
a zajišťování nových turistických
suvenýrů a pomoc při různých
akcích.
Tradičně jsme kulturní kalendář
začali únorovým Masopustem,
kdy se nemalý počet masek a
jej ich doprovodu prošel za
doprovodu hudby naší obcí, dále
nechyběla únorová návštěva
divadla Radka Brzobohatého v
Praze.
Březen jsme otevřel i oslavou
Svátku žen v sokolovně, tradičně
jsme relaxovali v termálním
bazénu ve Weidenu a podpoři l i
svojí účastí Keltský telegraf na
rozhledně Máminka.
Jako novinka byl letos Velký pátek
na rozhledně, kdy děti cestou na
Krušnou horu plni ly různé úkoly s
velikonoční tématikou a na
samotném vrcholu na ně čekala
sladká odměna, různé soutěže,
tvořivé práce a samozřejmě
hledání pokladu.
Dubnovému otevírání studánek
přálo počasí a tak se všichni
společně potěšil i vystoupením MŠ
a ZŠ Hudlice a poseděli u ohýnku.
Pátý měsíc v roce tradičně
uctíváme památku padlých
položením věnce u pomníku.
Nově proběhlo májové odpoledne
na Mámince a na muzejní noci v
areálu domku Josefa Jungmanna
se letos poprvé představil i
dramatický kroužek ZŠ Hudlice.
Dvoudenní červnový zájezd svoje
účastníky seznámil s Krušnými
horami, ale tentokráte z německé
strany.
Slunovrat na rozhledně byl
vlastně i takovou oslavou
1 . výročí otevření Máminky a
nechybělo zde bohaté

občerstvení a hudba v podání
místního dětského pěveckého
sboru.
Každou druhou sobotu v měsíci
červenci pořádáme Jungmannovy
Hudlice, kde se letos poprvé
představily se svým pěkným
vystoupením hudlické ženy a
dívky.
V září se uskutečnil vámi chtěný
zájezd na Zahradu Čech do
Litoměřic, vítání nových
hudlických občánků a zajímavý
výlet do Polska pro celou rodinu.
V závěru měsíce jsme slavnostně
symbolicky zakončil i turistickou
sezonu na rozhledně.
Říjnové posezení na Moravě ve
sklípku proběhlo v příjemné
atmosféře, ale l istopadového
pietního aktu u hrobu Josefa
Jungmanna v Praze na Olšanech
se zúčastni lo, zřejmě vzhledem
ke špatnému počasí, velmi málo
občanů.
O to výraznější byla návštěvnost
při Rozsvícení vánočního stromu
na kluzišti a na s tímto
souvisejícím vánočním jarmarku.
Nechyběla ani předmikulášská
nadílka pro děti spojená s
příchodem čertů a andělů.
V listopadu jsme ještě stihl i
divadlo v Praze a už je tu
prosinec, který jsme zaháji l i
zájezdem do Drážďan na místní
adventní trhy. Pro velký zájem
jedeme 2x do termálního bazénu
ve Weidenu a jako vánoční dárek
mnozí z Vás pojedou mezi svátky
na divadelní představení do
Prahy.
Naše poslední akce, na kterou
samozřejmě všechny srdečně
zveme, je 26. prosince a jedná se
o tradiční Výšlap na Krušnou
horu. Odcházíme ve 1 3:00 hodin
od hořejší samoobsluhy.
U Máminky na vás čeká ohýnek s
pohoštěním a vy nezapomeňte
doma dobrou náladu, výslužku
pro lesní zvěř, nebo své známé. . .
Samozřejmě, že ne vždy se
zadaří tak, jak si přejeme.
Největší problémy nejsou s
počasím, ale s l idmi. Často se
stává, že se na určitý zájezd
přihlásí a několik dnů, někdy i pár
hodin před odjezdem oznámí, že

nejedou. A není v tom žádný
závažný důvod, který samozřejmě
jsme schopni chápat a tolerovat.
Touto nezodpovědností mnohdy
blokují místo ostatním, ale hlavně
je problém, pokud jsou třeba
zaplacené zálohy na ubytování
nebo objednaný určitý počet jídel.
V roce 201 7 budeme vybírat
zálohy ve vždy uvedeném termínu
k danému zájezdu. Prosíme proto
o vaši zodpovědnost.
V příloze si můžete pročíst i
kulturní kalendář pro rok 201 7.
Uvedené akce mohou být ještě
doplněny o další - sledujte
vývěsní tabule OÚ a informace na
internetových stránkách obce.

Závěrem bych chtěla poděkovat
všem členkám kulturní komise,
OÚ Hudlice, MŠ a ZŠ Hudlice,
paní Aleně Spilkové a jejímu
pěveckému sboru a všem
ostatním, kteří nám na našich
akcích vystupovali a pomáhali.
Děkuji i za účast občanům a
přeji všem klidné Vánoce,
pevné zdraví a celý pohodový
rok 2017.

předsedkyně kulturní komise
Tejnorová Jiřina



Sokolovna a její využití

Sokolovna TJ Sokola Hudlice je v
současné době prakticky jediný
sál v naší obci, kde mohou
probíhat v podzimních a zimních
měsících společenské a kulturní
akce a mohou zde sportovat
členové sportovních oddíl . Své
hodiny tělesné výchovy zde má
ZŠ Hudlice, probíhá zde taneční

kroužek malých adeptů tance,
hraje se zde amatérsky nohejbal,
malá kopaná a florbal. Sokolovna
je opravdu maximálně využita a
kromě pár volných hodin ve
večerní době, je plně obsazena.
A to je dobře, k tomuto účelu je
určena. Frekvence různých
skupin sportovců přináší i některá
negativa. Ne všichni návštěvníci
se chovají v sokolovně slušně,

často je po nich nepořádek a
dochází i k různému poškození
vybavení sokolovny. Žádáme
všechny návštěvníky a jej ich
vedoucí, aby své svěřence
ohlídal i a udržovali v sokolovně
pořádek. Chovejte se tak, aby
tento sportovní sál byl i pro další
mladou generaci.

RudolfHrkal
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Informace ze sportu

Stolní tenis

Po delší době bych vás rád
seznámil se současným stavem v
oddíle stolního tenisu TJ Sokol
Hudlice. Máme v současné době
4 družstva dospělých.
Družstvo A hraje krajskou soutěž
1 . třídy, družstvo B je v krajské
soutěži 2. třídy, družstvo C hraje
okresní přebor 1 . třídy a družstvo
D okresní přebor 2. třídy.
Družstvo A je na prvním místě,

ostatní družstva dosahují
střídavých úspěchů a drží se ve
spodní části tabulek. Není to
úplně ideální. Potýkáme se s
dlouhodobými problémy všech
sportovních klubů. Zájem
dospělých má klesající tendenci,
v přístupu hráčů jsou velké
nedostatky a tak pomalu zůstává
to „zdravé jádro“, které vlastně
celý oddíl drží. Stolní tenis má v
naší obci tradici a jsem si j istý, že
budeme pokračovat dál.

Přesvědčuje mě o tom zájem
malých hráčů našeho oddílu.
V současné době nám chodí na
tréninky cca 1 7 dětí, bez náboru.
Je to opravdu radost vidět plnou
sokolovnu mladých tenistů.
Samozřejmě ne všichni vydrží,
máme ovšem z čeho vybírat.
Některé děti jsou hodně šikovné.
Vedoucí se snaží vytvořit pro tuto
nastupující generaci podmínky
pro jej ich další růst.

RudolfHrkal

Vsobotu 19.11. 2016 a v neděli 20.11. 2016 proběhly v sokolovně Okresnípřebory ve stolním tenisu

Gratulujeme

Foto dokazuje, že si naši
mladíhráči nevedli vůbec špatně
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Než začnu psát o letošní sezoně
rád bych se vrátil o pár let zpět.
Vzhledem k tomu, co se v obci
dělo a co nechci vůbec
komentovat, nám totiž unikly velké
úspěchy na poli sportovním. Proto
bych je rád připomněl, neboť si
myslím, že je bude v budoucnu
velmi těžké zopakovat, jestli
vůbec. Je to další úspěch do
hudlické historie.
V sezoně 2011 -1 2 získali naši
starší žáci pod vedením trenérů
Pelce a Zýky titul Okresního
přeborníka! Kdo to dnes ví?
Po tomto úspěchu jsme kluky
přihlásil i do okresní soutěže
dorostu, přestože několik jich mělo
ještě žákovský věk a hned v
prvním roce se nám podařilo
postoupit z druhého místa do
krajské soutěže 1 A třídy. V prvním
roce jsme sbírali zkušenosti a
skončil i uprostřed tabulky. Pak
jsme v následující sezoně, pod
vedením trenérů Zýky a Červenky,
skončil i na děleném prvním místě

spolu se Slaným! Ano, naši hráči
udělali obci neskutečnou reklamu.
V konkurenci týmů ze Slaného,
Kladna a dalších velkých klubů
sehráli 26 utkání s bilancí 1 9ti
výher, 3 remíz a jen 4 proher a
získali 60 bodů při skóre 11 3:44 !! !
Tento opravdu veliký úspěch zůstal
nepovšimnut, zanikl, snad i naší
vinou, že jsme ho nedokázali
prodat!
Kolik podobných sportovních
úspěchů se v poslední době v naší
obci zrodilo? Považoval jsem za
svoji povinnost připomenout tento
úspěch našich mladých fotbalistů,

kteří v barvách našeho klubu
udělali Hudlicím obrovskou
reklamu na sportovním poli, i
proto, že je stále mnoho lidí, kteří
vidí ve fotbalistech jen vyžírky
obecních peněz a "bezmozky",
kteří se honí za tím kulatým
nesmyslem.
S ohledem na ekonomický, ale i
hráčský potenciál jsme byli nuceni
krajskou soutěž opustit a naše
hráče i s trenérem Zýkou jsme
převedli do Áčka, kde si zvykají na
dospělý fotbal, který bolí daleko
víc než v dorostu.
V loňské sezoně se ještě příl iš
nedařilo, ale nespěchali jsme a
dávali hráčům důvěru v lepší
zítřky.
Letos již máme nároky větší, ale
konkurence je velká a boje těžké.
Naši mladí kluci mají velké
předpoklady pro další zlepšování.
Bohužel, tak jak jsme se dlouhá
léta těšil i až budeme mít žáky, pak
dorost a nakonec hráče pro A
družstvo, je vidět, že ti starší hráči,

kteří hudlický fotbal neskutečně
dlouho táhli, nám nyní schází.
Mladí by potřebovali podržet,
povzbudit, posbírat od starších
zkušenosti, ale taky třeba i
vynadat, aby nám nerostli někam,
kam nechceme. Dříve jsme měli
jen málo mladých, nyní je máme,
ale ty zkušenosti prostě chybí.
Potřebovali bychom mezi ně
zkušeného borce, který by vzal
zodpovědnost na sebe, když se
nedaří. Přesto si myslím, že
nemáme soutěž rozehranou tak
zle. Sehráli jsme několik opravdu
povedených zápasů a naše

umístění na čtvrtém místě
odpovídá našim momentálním
možnostem. Z první čtyřky jsme s
kluby nad námi prohráli.
Vzhledem k reorganizaci soutěže,
která se připravuje na příští ročník,
je nutné skončit do šestého místa
a na to určitě máme.
Nevzdáváme se však vyšších
příček, bodové odstupy nejsou
velké a ve fotbale je možné vše.
Okresní soutěž by nám jistě
slušela a budeme se o ni ještě
rvát.
Musíme však bojovat i se zájmem
jiných klubů o naše hráče, kteří
ukazují, že fotbal hrát umí a i to k
fotbalu patří. Chci věřit, že naši
kluci jsou srdcaři, Hudličáci a
nenechají se zlákat k odchodu.
Dříve dostal mladý od staršího
facku a věděl proč, vzal to a
makal! Dnes, aby se hráči bál
člověk něco říci, je taková doba,
snad se nás tento problém nebude
týkat, ale co je dnes jisté?
Z tohoto místa bych chtěl apelovat
na vás, hráče našich Hudlic:
"Vezměte rozum do hrsti,
nepodléhejte falešným pocitům a
našeptávačům, že jinde vám bude
líp. Doma jste a budete vždy jen v
Hudlicích. Nedopusťte, abychom
díky nějaké momentální blbé
náladě několika jedinců dopadli
jako rozháraný soubor karbaníků,
ve kterém každý bude hrát jen na
své triko. Držte pohromadě jako
parta, která byla v dorostu. Jste
dnes starší a snad i rozumnější,
nezklamte nás!"
Musím se zmínit i o jarní sezoně,
která nás bude čekat.
Jsme nesmírné rádi, že jsme se
po dlouhých letech konečně
dočkali rekonstrukce kabin, která
proběhne v příštím roce, ale nás to
bohužel nutí sehrát všechna svá
domácí utkání v azylu v Novém
Jáchymově.
Bude to náročné i pro vás
fanoušky, ale věřím, že nás na
holičkách nenecháte a přijdete nás
podpořit. Věřím, že se nám pak
vše vrátí v zázemí, které získáme
jak rekonstrukcí kabin, tak
házenkářského hřiště, která již
probíhá.

(pokračování na straně č.12)

SK Hudlice - oddíl kopané zdraví své věrné příznivce
a děkuje za vaší podporu



(pokračování ze strany č. 11)

Budeme mít v zimě kde trénovat,
kde se v teple převléci, bude zde
zázemí, po kterém generace hráčů
toužila a nedočkala se ho.

MYANO!

Nakonec ještě shrnutí podzimní
sezony. Sehrál i jsme 1 3 zápasů.

Z toho máme:
9 výher

žádnou remízu
4 prohry

skore 44 : 20
To dává krásných 27 bodů.

Teď naši nejmenší – přípravka.
Předem bych chtěl velmi
poděkovat trenérovi panu
Havlíčkovi, který se po delším
čase opět obětavě vrhnul do
práce s mládeží a vychovává nám
náš fotbalový potěr. Tak pár jeho
postřehů z podzimní sezony
201 6/1 7.
Do soutěže byl přihlášen
sdružený tým starší přípravky pod
názvem Hudlice/Svatá.
Proč Hudlice/Svatá?
Při prvotní inventuře mladých
fotbalistů z vlastních zdrojů, tedy
registrovaných v Hudlicích jsme
zjisti l i , že by jich bylo málo. Starší
přípravka hraje v šesti hráčích,
musí se střídat a děti bývají v
tomto věku více nemocné. Z toho
vyplývá, že minimální počet hráčů

pro zdárnou účast v soutěži je
deset. V začátku bylo na soupisku
týmu uvedeno sedm hráčů ze
Svaté. V poslední dekádě srpna
začaly tréninky, kterých se
zúčastňovalo v počátku průměrně
osm hráčů, z toho dva ze Svaté.
Postupně docházelo k
navyšování počtu hráčů až na
nynějších šestnáct! Ze Svaté
dochází jeden. Tréninky byly

zpočátku na hřišti a od l istopadu
jsou v sokolovně vždy 2x v týdnu.
Byly zakoupeny nové tréninkové
pomůcky za cca 5.000,- Kč. Sám
jsem zvědav jak je hráči při jmou a
co se s nimi nového naučí. V
zimním přípravném období se
chceme zúčastnit minimálně dvou
halových turnajů, z toho jeden již
máme zajištěn v Berouně a to
8. ledna 201 7.
Chtěl bych vyslovit poděkování
rodičům, kteří jednak zajisti l i
dopravu na utkání a aktivně
udržují kontakt s vedením
družstva v případě, že se objeví
nějaká překážka v účasti jej ich
ratolestí na tréninku nebo zápase.
Co se týká vlastní hry, tak po
podzimní části soutěže jsme se
umísti l i na třetím místě v naší
skupině. Tento výsledek nás pro
jarní část soutěže zařadil do bojů
o celkové umístění v okresním
přeboru do skupiny, kde budeme
hrát s následujícími soupeři:
Zdice B, Felbabka Loděnice,
Všeradice o umístění na 11 až 1 5

místě z celkového počtu
24 účastníků.

Umístění starší přípravky
po podzimu 201 6 Skupina D:
1 . Hořovicko 64 : 9 30
2. Rpety 74 : 1 3 30
3. Hudlice/Svatá 25 : 46 1 2
4. Újezd 2 : 97 0

TrenérAntonín Havlíček

Na závěr bych chtěl poděkovat
všem hudlickým hráčům bez
rozdílu věku, kteří bojují na hřišti
za naši obec, všem trenérům,
funkcionářům, tatínkům,
maminkám, dědečkům, babičkám,
prostě všem, kdo nám pomáhá
dál rozvíjet a udržovat tradici
fotbalu v Hudlicích.
Dále děkuji za podporu
sponzorům, j iž tradičně je to Pila
Zíma a Pozemní stavitelství Josef
Malý s.r.o. Děkuji Sokolu Hudlice
za spolupráci a využívání
sokolovny, jeho starostovi panu
Hrkalovi. Nakonec náš největší
sponzor, a to OÚ Hudlice, který v
čele se starostou, panem
Hubeným, významnou měrou náš
sport podporuje - děkuji .
Všem obyvatelům Hudlic bych
pak za celý fotbalový klub SK
Hudlice rád popřál veselé
svátky vánoční, mnoho štěstí,
zdraví a úspěšné vykročení do
nového roku 2017.

Předseda SKHudlice Václav Sklenička
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Milíspoluobčané,

dovolte mi informovat vás o
činnosti oddílu házené a
probíhající rekonstrukci
sportovního areálu u lesa.
V podzimní části absolvovala
družstva přípravky a minižactva,
při sportovním klubu SK Hudlice,
několik turnajů.
S potěšením konstatuj i , že
dochází ke zvyšování počtu
aktivních hráčů a družstva
přípravky na posledních dvou
turnajích startovala dvě.
Po úvodních, výsledkově
úspěšnějších turnajích, jsou naše
družstva zařazena do silnějších
skupin, kde se sice pereme tvrdě
o každé vítězství, ale rozhodně
jsem tím potěšen, neboť máme
další pobídku, vypořádat se s
silnými týmy, což nás
výkonnostně i herně posouvá
výše.
Herní výkony našich svěřenců
týmové i individuální se lepší a
dochází k rozvoji jej ich veškerých
intelektuálních i herních činností.
Hráči si účast na trénincích i

turnajích užívají, prospívá to jej ich
vývoji a sportem se baví.
Tím je myslím naplněn smysl
našeho konání. Nadále nabádám
dosud nerozhodnuté či váhající
adepty a zájemce o házenou, ať

při jdou mezi nás a my se jich rádi
ujmeme. Při jďte si to užívat s
námi.
Náklady s tímto sportem jsou
minimální a dopravu na turnaje
pro ty, kteří j i nemohou zajistit,
řešíme.
V zimním období se můžete při jít

domluvit v pondělí a ve středu
mezi 1 6.00 – 1 7.00 hodin do
sokolovny, kde trénujeme.
Děkuji trenérkám Jarce
Kulhánkové a Olině Svobodové
za jej ich trenérskou činnost. A od

září nově i naší trenérské posile
Petře Chaloupkové, za vytvoření
si lného základu trenérského týmu,
se kterým máme velké plány…

V neposlední řadě děkuji také své
manželce Andrejce Vydrové, naší
zdravotnici, která mi významně

pomáhá s organizací, Honzovi
Hrubému za aktivní řešení
veškerých finančních záležitostí a
v neposlední řadě obecnímu
úřadu, který významně podporuje
veškerou sportovní činnost v naší
obci.
Chceme obnovit tradici hudl ické
házené - vzhledem k její histori i a
rekonstrukci sportovního areálu.

S velikým povděkem sleduji
budování naší nové základny -
házenkářského hřiště.
Při její rekonstrukci sice dochází k
problémům, nicméně jsem
přesvědčen, že všechno zdárně
zvládneme.
Obrovskou radost mám také ze
získání dotace na rekonstrukci
kabin sportovního areálu u lesa.
Akci plánujeme zahájit po Novém
roce a rádi bychom byli do
prázdnin s rekonstrukcí hotovi.

(pokračování na straně č. 14)
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(pokračování ze strany č. 13)

Také v rámci rozvoje celé naší
obce plánujeme propojit
chodníkem sportovní areál u lesa
s obcí, od místa, kde nyní končí a
následnou cyklostezkou, neboť po
silnici mezi obcí a sportovním
areálem není možné bez obav
pustit děti a ani dospělý se tam při
chůzi necítí bezpečně, vzhledem
ke značné rychlosti projíždějících
vozidel. V budoucnu bude tedy
možné dojít po chodníku a
následné cyklostezce ze spodní
části Hudlic až do sportovního
areálu bezpečně a pohodlně.
Bohužel se objevily nečekané
problémy s pozemky, kterých se
to dotýká, neboť jsme byli nuceni
zahájit pátrání po vlastníkovi

jednoho dotčeného pozemku a
řešit i j iné dílčí problémy. Tyto
skutečnosti nám zřejmě
znemožní žádat o dotaci na
zbudování této cyklostezky v
termínu, který jsme původně
plánovali .
Nicméně budeme intenzivně
pracovat na tom, abychom zajisti l i
bezpečný přístup do nově
zrekonstruovaného sportovního
areálu u lesa pro všechny občany
naší obce. Další palčivý problém
sportovního areálu je parkování,
na kterém ale také pracujeme a
chceme jej vyřešit a to jednou pro
vždy.
Ona kolona aut zaparkovaná
jedním kolem v příkopě při každé
sportovní akci není bezpečný,
důstojný ani vhodný způsob

řešení parkování.
Mým toužebným přáním totiž je,
aby se tento nový areál stal
novým začátkem sportovního, ale
i kulturního dění v obci, došlo ke
zvýšení jeho využití zejména pro
občany Hudlic. Prostředí, ve
kterém je tento areál umístěn, je
unikátní svým klidem, kde rád
trávím svůj čas. Dopřál bych této
možnosti všem, kteří o to projeví
zájem. Je totiž moudřejší, věnovat
se činnostem, které l idi sbl ižují,
než těm opačným….
Rád bych ještě dodal, že má vize,
ohledně budování uvedeného
sportovního areálu nekončí výše
uvedenými rekonstrukcemi hřiště,
kabin, vyřešením problému s
parkováním a přístupovou
komunikací pro pěší a cyklisty z
Hudlic.
I když jsem hrdý na výsledky
našeho společného snažení ve
výše uvedených záležitostech,
jsem přesvědčený, že potenciál
rozvoje sportovního areálu,
vzhledem k jeho umístění, a
pozemkovým možnostem, může
být mnohem vyšší a je možné
zbudovat sportovní areál
regionálního významu, který bude
plně navštěvován, využíván,
vytvoří pracovní místa pro občany
Hudlic a také se stane novým
sportovním i kulturním centrem
dění v naší obci. Nicméně s
povděkem přijímám veškeré dění,
kterého jsme zatím v rámci
rozvoje sportovního areálu
dosáhli a chápu, že v Hudlicích je
třeba zaměřit činnost i na j iné
aktivity i když po finanční stránce,
se díky velmi nízké spoluúčasti
ve výši 5% z našeho, tedy
obecního rozpočtu, dotkne pouze
kosmeticky.

Přeji opravdu veškerým
bytostem, zejména pak všem
občanům naší obce, krásné a
radostné prožití nejen
vánočních svátků, bohatou
nadílku a do budoucího nového
roku jen to nejlepší.
Nechť si všichni splní svá
přání, objeví v sobě utajenou
sílu, se kterou se mohou stát
tvůrci své budoucnosti ….

Libor Vydra
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Provozní doba OÚ

Provoz OÚ Hudlice bude pouze do středy
27. prosince 201 6. Ve čtvrtek 28.1 2. 201 6
a v pátek 29.1 2. 201 6 bude pro veřejnost

zavřeno.

Děkujeme za pochopení.
RudolfHrkal

Pozvánka na Dětský karneval 201 7

TJ Sokol Hudlice, oddíl stolního tenisu, pořádá v
sobotu 21 . ledna 201 7 od 1 4:00 hodin tradiční
Dětský karneval v místní sokolovně.
Srdečně zveme všechny děti a rodiče.
Ostatní akce tj . Pořádání Dětského dne a
Rozloučení s prázdninami je komplikováno
investičními akcemi ve sportovním areálu u lesa v
průběhu roku 201 7.
O možném konání těchto akcí budete v předstihu
informováni.

RudolfHrkal

Dětské hřiště

Na základě iniciativy několika rodičů vzniklo v ul ici
Dolejší (u bývalých Stavebnin) menší dětské hřiště.
Obecní úřad zajisti l prořezání stromů, posekání
trávy a celkový úklid.
Byla zde naistalována zatím jen houpačka pro děti.
Zejména díky iniciativě ing. P. Krejčiho bylo toto
dětské hřiště oploceno a počítá se s instalací
laviček pro rodiče.
Řeknete si, co je tak zvláštního na vybudování
dalšího dětského hřiště. Pro mne to znamená
hodně.
S nápadem přišl i sami rodiče, veškeré práce a
materiál zaj išťovali svépomocí bez požadavku vůči
obci. Prostě chtěl i něco udělat pro malé děti v této
části obce.
Nejednalo se o žádný dotační titul , nestavěla to
firma, ale přímo rodiče. A to je velmi příjemné
zjištění.
V příštím roce se budou realizovat ještě další
úpravy dle návrhů rodičů.

Obecní úřad touto cestou děkuje všem rodičům,
kteří se na této akci podíleli.

RudolfHrkal

Informace Obecního úřadu Hudlice
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LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

- Divadelní představení Praha (upřesníme)
- 21 .1 . Dětský karneval – sokolovna od 1 4:00 hodin

- 25.2. Masopust, sraz masek ve 1 3:00 hodin před OÚ

- 3.3. MDŽ
- Keltský telegraf – datum upřesníme

- 1 4.4. Velký pátek na rozhledně
- 8.4. Weiden
- 22.4. Otvírání studánek, sraz ve 1 4:00 hodin u skály

- 5.5. Položení věnce u pomníku padlých
- 1 9.5. Muzejní noc Na návštěvě u Jungmannů

- 1 7.6. Slunovrat na rozhledně

- 2.- 6.7. Zájezd Rakousko – Itálie, program na OÚ
- 8.7. Jungmannovy oslavy

- 4.8. Český Krumlov - otáčivá scéna, večerní představení Liška Bystrouška

- 23.9. Polsko pro všechny
- 28.9. Zakončení sezóny na rozhledně

- 1 4.1 0. Vítání občánků

- 4.- 5.11 . Morava, sklípek U Radů
- 11 .11 . Pietní akt na Olšanech, odjezd ve 1 3:00 hodin od OÚ

- 2.1 2. Rozsvícení vánočního stromu
- 8.1 2. Zájezd na adventní trhy do Drážďan, odjezd v 7:30 hodin
- 1 6.1 2. Weiden, případně ještě 9.1 2. 201 7
- 26.1 2. Výšlap na Krušnou horu

KULTURNÍ KALENDÁŘ PRO ROK 2017

OOtteevvřřeettee ooččii zziimmnníí kkrráássee,, zzaammrrzzllýýmm ookkeennnníímm ttaabbuullkkáámm aa vveeččeerrnníí oobblloozzee jjaassnnéé aa ppllnnéé hhvvěězzdd..
PPřřiivvooňňttee ssii kk ccuukkrroovvíí aa nneecchhttee ssee uunnááššeett ppooddmmaanniivvoouu vvůůnníí jjeehhlliiččíí.. NNaasslloouucchheejjttee cciinnkkáánníí
rroollnniiččeekk,, dděěttsskkéémmuu ssmmíícchhuu nnaa kklluuzziiššttii aa kkrráássnnýýmm kkoolleeddáámm..
MMnnoohhoo kkrráássnnýýcchh cchhvviill vv ppřřííjjeemmnnéé aattmmoossffééřřee VVáánnoocc,, hhooddnněě pprraaccoovvnníícchh ii oossoobbnníícchh úússppěěcchhůů
vv nnoovvéémm rrooccee VVáámm ppřřeejjee MMaatteeřřsskkáá šškkoollaa HHuuddlliiccee..

TTěěllooccvviiččnnáá jjeeddnnoottaa SSookkooll HHuuddlliiccee ppřřeejjee ssvvýýmm ččlleennůůmm aa vvššeemm oobbččaannůůmm HHuuddlliicc kkrráássnnéé
aa ppoohhooddoovvéé pprroožžiittíí vváánnooččnníícchh ssvvááttkkůů aa vv rrooccee 22001177 zzddrraavvíí,, ššttěěssttíí aa oossoobbnníí ssppookkoojjeennoosstt..
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