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Vážení občané, dovoluji si Vás před koncem
roku ještě jednou co nejsrdečněji oslovit
a pozdravit v této prakticky již Vánoční
atmosféře plné shonu, zajišťování nezbytných
letošních pracovních úkolů, nákupu dárků
a přípravě na Štědrý večer a konec roku 2017.
Také v letošním roce se snažili všichni zbylí
zastupitelé i když v oslabené sestavě bez Rady
obce, zajišťovat společně s pracovníky obce
všechny dané úkoly a uspokojovat Vaše potřeby
a požadavky pro zdárný chod celé naší obce.
Samozřejmě, že to byl úkol nelehký a ne vždy se
vše podařilo. Celkem se ale domnívám, že se
realizovaly zejména investiční akce, o které
usilovalo několik generací před námi a to je jistě
ten největší dárek pro všechny naše občany,
který zde bude sloužit pro potřeby sportu po
mnoho dalších generací. Zdaleka se ještě
nepodařilo naplnit všechny akce schváleného
rozvojového plánu obce, který je však navržen
na více volebních období zejména s ohledem na
možné finanční zdroje. Velice si vážím každého
občana, který přispěl k rozvoji naší obce
a zlepšení mezilidských vztahů, které je po
předchozích období tak potřebné. I když i zde se
opětovně opakovaly tendence některých
občanů nadále vyvolávat v obci prostředí
nervozity, nespokojenosti a vzájemného
napadaní namísto věcného řešení problému
a občanské spolupráce. Z tohoto důvodu bylo
zrušeno i diskuzní fórum na webových stránkách
obce, které nepřispělo k řešení věcných
problémů, ale stalo se platformou pro další

vzájemné útoky a napadání. Bylo by vhodné,
aby si někteří občané uvědomili, že jsme zde
omezenou dobu života pouze jen na návštěvě
a utrácet tento relativně krátký čas šířením
zloby a nenávisti je značně nerentabilní
a nevhodné. Chtěl bych ale zejména z celého
srdce poděkovat výrazné většině těch druhých,
kteří přispěli ke zlepšování občanského soužití
a společně se podíleli na vytvoření lepších
životních podmínek pro nás všechny v naší
hezké obci, což konstatují zejména v poslední
době tak početné návštěvy cizích občanů
a turistů. Vážení občané, před námi je ještě
mnoho dalších nesplněných cílů, ale je jen na
nás na všech jakou cestou se vydáme. Jestli to
bude cesta vzájemné občanské solidarity
a pochopení a nebo se uchýlíme jen k napadání
a vzájemné nevraživosti. Osobně moc doufám,
že si většina z Vás zvolí tu první alternativu.
Vážení občané, dovolte abych Vám a celé vaší
rodině závěrem popřál hlavně hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti. Prožijte šťastné
a veselé Vánoce a zbytek letošního roku. Přeji
Vám hodně pěkných dárků a hlavně klid
a spokojenost v rodině bez zdravotních
problémů. Načerpejme v období Vánočních
svátků a při oslavě konce roku hlavně hodně sil
pro splnění nelehkých úkolů, které nás v příštím
roce jistě čekají.

Všechny Vás z celého srdce zdraví
Váš starosta Pavel Hubený
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Slovo starosty

Váženíspoluobčané,
jménem SK Hudlice, z.s. , oddílu házené, přej i
všem občanům naší obce, radostné a šťastné
prožití vánočních svátků a vše nejlepší do
nového roku. Přeji Vám všem, aby v naší
malebné obci v budoucnu převládaly j iž jen kl id
a spokojenost, aby se všichni opět stal i pány
svých osudů, uchopil i dávno ztracenou sílu a
vědomě utvářel i svou úžasnou budoucnost
cestou ke svobodě. Není na tom nic složitého,
stačí se jen oprostit od věcí a umělých hodnot,

které, jak tušíte, vůbec nepotřebujete a které
brání naplnění smyslu vašeho bytí. Přej i si , aby
se všichni chovali ke všem ostatním bytostem
stejným způsobem, jakým by chtěl i , aby se
ostatní chovali k nim samým a žil i vědomě,
znajíce následky svých činů. Nechť síla srdce
opět zvítězí nad silou temnoty a všichni
vykročíme v novém roce k novým lepším
událostem prosvětlujícím naší cestu.

Libor Vydra



Adventníčas na základníškole…
Toto období si na naší škole opravdu užíváme. Vlastně se na něj chystáme skoro od začátku
školního roku. Paní učitelky v dramatickém, pěveckém a keramickém kroužku připravují vystoupení
na zahájení adventu a výrobky na vánoční výstavu. Také letos naši žáci vystoupil i při zahájení
adventu. Páťáci se vždy těší na mikulášskou nadílku, kdy chodí jako Mikuláš, anděl a čerti do
mateřské a základní školy, rozdávají dárky a taky si trochu zařádí, když straší mladší spolužáky.
Již řadu let se kolem poloviny prosince koná vánoční výstava. Na její přípravě se podílejí skoro
všichni. Letos připravují žáci 2. + 3. ročníku vystoupení, které proběhne venku na školní zahradě
nebo na kluzišti , zazpívá nám školní pěvecký sbor, proběhne prodejní výstava keramiky a společné
posezení při kávě s vánočním cukrovím. V rámci příprav této akce žáci ukl idi l i a vyzdobil i kapl ičku
pod sokolovnou, kterou můžete se svými dětmi navštívit. Zároveň jsme uspořádali akci „Krabice od
bot“, ve které děti mohou obdarovat stejně staré děti, které nemají tak dobré rodinné zázemí.
Děkuji všem učitelkám a dětem, které se na akcích podílely, všem dalším osobám, které se školou
spolupracují. Máme před sebou čas Vánoc. Toto období nás přímo vybízí, zamyslet se, co je pro nás
důležité. Ve velké míře jsou to naše děti, proto se jim věnujte co nejvíce, vyslechněte jej ich přání
a touhy a pokuste se alespoň některé splnit.
Přejeme vám všem krásné, kl idné Vánoce a těšíme se na vás v novém roce.
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Přánído nového roku
Se starým rokem jako bychom zavřel i knihu a s novým rokem jako bychom brali čistý l ist papíru
a tužku do ruky.
Do roku 201 8 Vám přejeme spoustu milých řádků, hodně zdaru v začátku a spoustu síly ke konci.
A navrch ať vás po celý rok provází přiměřeně štěstí i lásky.

MŠ Hudlice

Vánočnípřání
Tělocvičná jednota Sokol Hudlice přeje všem svým členům a občanům Hudlic krásné, bohaté
a klidné prožití vánočních svátků a v roce 201 8 především zdraví, spokojenost a osobní pohodu.

Za TJ Sokol Hudlice Rudolf Hrkal

Sportovníklub Hudlice oddíl kopané děkuje všem svým fanouškům, kteří
nás v letošním roce přišl i podpořit a byl i s námi v bojích o body.
Moc si vážíme, že i v těžkých chvílích jste s námi a svojí účastí nám dodáváte sílu do dalších bojů.
Svědčí to o tom, že vám náš klub není lhostejný a mi se budeme snažit vám to vrátit svojí prací na
hřišti .
Touto cestou bychom vám všem, nejen fanouškům fotbalu ale i všem občanům našich Hudlic,
chtěl i popřát krásné prožití svátků vánočních a do nového roku 201 8 pak mnoho zdraví štěstí,
úspěchů a splnění vašich přání.

Fotbalisté SK Hudlice

Krásné a pohodové vánoční svátky, šťastný nový rok včetně umění radovat se i z maličkostí v roce
201 8 jménem ČZS v Hudlicích přeje Martin Kodet

Výšlap na Vrch
OÚ Hudlice srdečně zve všechny naše občany na tradiční vánoční Výšlap na Vrch. Sraz účastníků
je v úterý 26.1 2. 201 7 v 1 3,00 hodin před hořejší prodejnou COOP.
Těšíme se na Vás a Vaše přátele při 1 3. ročníku Výšlapu na Vrch.



KULTURNÍKALENDÁŘ 2018 - předběžný návrh

LEDEN 27.01 . divadlo Praha, muzikál Muž se železnou maskou
ÚNOR 1 0.02. Masopust
BŘEZEN 9.03. MDŽ

23.03. divadlo Praha, muzikál Jago
30.03. Velký pátek na rozhledně

DUBEN 1 4.04. Weiden - termální bazén + město
21 .04. Otevírání studánek

KVĚTEN 4.05. položení věnce u pomníku padlých
1 8.05. Muzejní noc Na návštěvě u Jungmannů

ČERVEN 1 5.06. Český Krumlov - otáčivá scéna, představení Dracula
23.06. Slunovrat na rozhledně

ČERVENEC 1 .- 6.07. zájezd Rakousko - I tál ie
(info schůzka pro zájemce bude 1 2.01 . v 1 9 hodin na OÚ Hudlice)
1 4.07. Jungmannovy Hudlice

ZÁŘÍ 22.09. Polsko pro všechny věkové kategorie
28.09. zakončení sezony na rozhledně

ŘÍJEN 1 3.1 0. vítání občánků
LISTOPAD pietní akt na Olšanech
PROSINEC 1 .1 2. rozsvícení vánočního stromu

7.1 2. zájezd na adventní trhy
1 5.1 2. Weiden - termální bazén + město
26.1 2. výšlap na Krušnou horu

Kalendář může být během roku doplněn o jiné akce, eventuálně může dojít i ke změnám určitých termínů.

Aktuální informace budou vždy na internetových stránkách obce a vývěsních tabulích obce Hudlice.

Plánované akce TJ Sokol Hudlice pro děti v roce 2018

Dětský karneval
Tělocvičná jednota Sokol Hudlice pořádá v sobotu 3. února 201 8 od 1 4,00 hod v místní sokolovně
tradiční Dětský karneval. Pro děti jsou připraveny soutěže, taneční diskotéka a soutěž o nejhezčí
masky. Těšíme se na Vaší účast.
Dětský den – sobota 2.6. 201 8 od 1 4,00 hod – sportovní areál u lesa
Rozloučenís prázdninami – sobota 25.8. 201 8 od 1 4,00 hod – sportovní areál u lesa

Rudolf Hrkal
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PLÁNOVANÉAKCENA ROZHLEDNĚVPRUBĚHU ROKU 2018

24.03. Keltský telegraf
30.03. Velký Pátek
5.05. Májové odpoledne
23.06. Slavnosti slunovratu, oslava 3. výročí otevření rozhledny
1 .09. Rozloučení s prázdninami
28.09. Zakončení sezóny na rozhledně
26.1 2. Výšlap na Krušnou horu 1 4. ročník




