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Slovo starosty
Vážení občané, opět je tu konec roku, 

čas svátků, klidu, ale také i rekapitula-
ce uplynulého období. Nebojte se, nebu-
du vám zvyšovat nervozitu z příprav  
na Štědrý den podrobným odpovídáním 
na poslední „prémiové“ vydání občas-
níku „Hudlické ECHO“. Je smutné, 
že dva pisatelé nejsou schopni si najít 
nové téma a neustále opakují to, co již 
mnohokrát bylo zveřejněno a tak třeba 
odpovídat na smyšlenky kolem kanali-
zace by bylo výrazné podceňování inte-
ligence našich občanů. Pište, co chce-
te, ale realita je taková, že kdybyste se 
několikrát neodvolávali do územního 
řízení, výzvu na kanalizaci bychom 
stihli a dnes bychom byli možná dál než 
Broumy a já jako, dle vás významný 
politik, jsem mohl dvakrát žádat Stře-
dočeský kraj o dotaci na její výstavbu 
této významné akce pokaždé až o deset 
milionů Kč a obec ani občané nemuseli 
nic doplácet. Je zajímavé, že z odpově-
dí okolních obcí zveřejňujete jen to, co 
se vám hodí do krámu. Proč neotiskne-
te celé odpovědi jednotlivých starostů?  
I když jednoznačné je to, že každá obec 
má jiné podmínky a priority a dost špat-
ně je lze vzájemné srovnávat. Domní-
vám se, že jen trochu reálně uvažující 
občan si řekne, copak v minulosti pro 
obec tito občané udělali a co dělají 
dnes někteří dokonce v pozici obecního 
zastupitele? Odpověď je jednoduchá. 
NIC! Jen rozeštvávají obec a uspokoju-
jí se pořádáním kontraakcí, vydáváním 
občasníku a narušují tak třeba oslavy 
našeho slavného rodáka Josefa Jung-
manna, na kterého se ve svém plátku 
odvolávají a dokonce zneužili jeho por-
trét na titulní straně. Ale již dost nebo 
poskytnu dost materiálu na několika 
stránkové „ECHO“ a rozhořčené reak-
ce. Naše obec není ani malá, ani velká, 
zkrátka se všichni dobře známe a tak 
není třeba občany mediálně masírovat, 
každý si jistě udělal svůj úsudek sám  
a těžko ho sebelepší „Zpravodaj“ anebo 
ECHO přesvědčí jinak. Jsem velice rád, 
že se v obci nacházejí i občané, kteří 
jsou schopni něco pro obec udělat bez 
ohledu na svůj čas a rodinu. Zajišťují 

(pokračování na str.2)

Obecní úřad Hudlice  
přeje všem našim občanům 

krásné a pohodové  
prožití vánočních svátků, 

zdraví, štěstí, lásku  
a hodně osobních úspěchů 

v roce 2012

V roce 2012 začne platit změna OZV 
č. 1/2011 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.

Dosavadní výše poplatku byla  
450 Kč za osobu a rok. Technické služby 
Beroun nám od 1.1.2012 zvyšují popla-
tek na likvidaci komunálního odpadu 
ze 498 Kč za jednoho občana za rok 
na částku 594 Kč včetně DPH. V této 
částce je již započtena zvýšená sazba 
DPH.  Částka 594 Kč obsahuje pouze 
náklady na svoz popelnic při 52 svozech 
ročně. K tomu je třeba ještě připočítat 
náklady na likvidaci odpadu ve velko-
objemových kontejnerech na skládce, 
tzn. skládkovné ve Stašově a samotnou 
dopravu kontejnerů.

Při výpočtu celkových nákladů  

na 1 poplatníka si je třeba uvědomit, 
že do nich nezapočítáváme další nákla-
dy spojené s likvidací tříděného odpa-
du, nebezpečného odpadu a ostatních 
nákladů spojených s provozem sběrné-
ho dvora.

Změna OZV spočívá v tom, že se 
zvyšuje poplatek za likvidaci odpadů  
o 50 Kč na celkovou částku 500 Kč za 
osobu a rok. Změnu OZV musí projednat 
Zastupitelstvo obce a následně musí tato 
změna umístěna 15 dní na úřední desce. 
Z tohoto důvodu bude změna OZV platit 
až od 1. února 2012. Za leden se bude 
platit ještě poměrná část z poplatku 450 
Kč (1/12) a za únor až prosinec z část-
ky 500 Kč (11/12). Shrnuto, v roce 2012 
bude poplatek ve výši 495 Kč za osobu  
a rok, v roce 2013 to bude 500 Kč. 

Rudolf Hrkal

Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2011
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Slovo starosty
tak třeba cvičení rodičů s dětmi, mimo-
školní aktivity, cvičení žen atd. 

Ještě několik věcných informací, 
bohužel nás čeká pro příští rok také 
zdražování a to poplatku za odpad,  
je to však jen reakce na zvýšení za svoz 
od TS Beroun. Chtěl bych požádat, 
abyste dodržovali to, že do popelnic 
patří jen komunální odpad a ne listí, 
hlína, kamení, stavební suť apod. Tyto 
komodity navyšují pak objem celkem 
vyvezeného odpadu z naší obce, což pak 
vyvolává zdražení této služby. Žádám 
vás proto o důsledné třídění odpadu, 
které naopak obci finance přináší a 
využívání možností našeho sběrného 
dvora a tím ušetříme peníze nám všem. 
O dalším možném rozšiřování služeb 
v této oblasti vás jistě bude podrobně 
informovat místostarosta Rudolf Hrkal. 
Zima na rozdíl od loňska je zatím, co 
se týče zimní údržby, příznivější. Byly 
zatím zakoupeny tři bedny na posyp na 
nejhorší lokality. Chci upozornit, že v 
žádném případě nemůžeme nahradit 
řádnou péči SUK Králův Dvůr o silnici 
procházející naší obcí. Jestli se osazení 
beden osvědčí, umístíme je i do dalších 
problémových lokalit, ale uvědomme 
si, že je to jen prostředek nouzový. 
Celoplošný posyp je nutné i nadále 
zajišťovat obecní mechanizací. Samo-
zřejmě, že případně uvítáme jakoukoliv 
pomoc ze strany občanů. Do sváteční 
nálady vás snad opět trochu naladi-
lo tradiční rozsvěcení velice hezkého 
vánočního stromu (za dodání srdečně 
opět děkujeme panu Pavlu Ouředníko-
vi) s Mikulášskou nadílkou. Škoda jen,  
že i tato akce byla rušena některými 
(možná doma inspirovanými) výteční-
ky. Vlastní nadílka pro děti byla bohatá 
i nákladná a tak na bezplatné nápoje 
vás zvu na tradiční „Výšlap na Krušnou 
horu“ anebo na Masopust. Chtěl bych 
závěrem poděkovat všem občanům, 
kteří nám v uplynulém roce pomohli 
s plněním nelehkých úkolů. Dík také 
patří některým zastupitelům, kteří se 
velice rychle zapracovali a iniciativně 
plní své úkoly. Domnívám se, že většině 
z nich nejde o politickou slávu a zvidi-
telnění se, ale o zlepšení podmínek pro 
všechny občany v naší obci. 

Dovolte, abych závěrem popřál všem 
šťastné a veselé Vánoce a úspěšný nový 
rok 2012 a slibuji, že se budeme snažit 
k tomu jako Obecní úřad Hudlice maxi-
málně napomoct.

Váš starosta Pavel Hubený

(pokračování ze str.1)

eDomek na skládce

Zpětný odběr elektrozařízení
Obecní úřad ve spolupráci s firma-

mi Elektrowin Praha, Ekolamp Praha  
a Asekol Praha zřídil v prostorách 
skládky místo zpětného odběru 
použitých elektrozařízení. Jedná se  
o tato zařízení:
-  velké domácí spotřebiče, včetně 

chladniček,
-  malé domácí spotřebiče,
-  elektrické nářadí a nástroje,
-  trubicové a úsporné zářivky  

a výbojky,
-  televizory a PC monitory,
-  výpočetní a telekom. technika,
-  spotřební elektronika,
-  hračky, vybavení pro volný čas  

a sport.
V areálu skládky byl upraven nový 

prostor a instalován nový eDomek, ve 
kterém se budou shromažďovat použitá 
elektrozařízení. eDomek byl zapůjčen 
bezplatně od firmy Asekol Praha. Veš-

kerá odevzdaná elektrozařízení budou 
bezplatně odvážena výše uvedenými 
firmami a navíc bude OÚ dostávat pod-
le množství a váhy finanční prostředky. 
V příloze tohoto výtisku Zpravodaje 
máte přesný rozpis všech elektrozaří-
zení, která se mohou v místě zpětného 
odběru odevzdávat. Dále přikládáme 
přesný popis, jak se hodnotí komplet-
nost odevzdávaného elektrozařízení. 
Jedná se o novou službu pro naše obča-
ny a zároveň s tím chceme snížit nákla-
dy na likvidaci nebezpečného odpadu.

Zahájení provozu tohoto místa zpět-
ného odběru plánujeme na první polo-
vinu měsíce ledna 2012. O zahájení 
provozu budete informováni rozhlasem 
a plakáty. Zároveň dojde v rámci sklád-
ky k přemístění stávajících velkoobje-
mových kontejnerů a celkovému oplo-
cení upravené plochy skládky. 

Rudolf Hrkal

OÚ nakoupil pro naše občany nové 
popelnice, které máte možnost zakou-
pit za tyto ceny:
-  klasická kulatá plechová popelnice 

110 l, 780 Kč
- hran. plast. s kolečky 120 l, 700 Kč
- hran. plast. s kolečky 240 l, 950 Kč 

Popelnice jsou prodávány za nákupní 
ceny od dodavatele.

V rámci sběru nebezpečného odpadu 
jsou od občanů bezplatně odebírány i 
použité pneumatiky. 

Upozorňujeme, že množství pneu-

matik od jednotlivých občanů Hudlic 
budeme evidovat vzhledem k tomu,  
že TS Beroun nám účtují za likvidaci  
1 kg pneumatik 4,50 Kč. Při posled-
ním sběru bylo sebráno 1 130 kg.  
Každý, kdo přezouvá pneumatiku  
v servisu, má přece možnost tam starou 
zanechat.

Odvoz odpadních vod a feká-
lií zajišťuje také p. Zdeněk Markup,  
Úhonice 26, tel. 311 678 112, mobil  
721 331 602, vůz Tatra, objem 11 m3, 
cena za jedno vyvezení cca 1 300 Kč.

Informace
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Psí prosba

Obecní úřad zakoupil a umístil na kritických místech výjezdů z místních komuni-
kací na silnici nádoby s posypovým materiálem a lopatou. Byla určena místa kde 
dochází, podle zkušeností z minulých zim, k největším problémům se sjízdností 
zasněžených nájezdů z místních komunikací. Dle potřeby budou další zakoupeny 
a osazeny.

Blíží se konec roku a já pořád zůstá-
vám v maringotce na skládce. Jsem nale-
zenec, je mi asi 5 roků, jsem kříženec 
kolie a vlčáka, jsem vycvičený, umím 
poslouchat a hrozně rád bych našel 
domov u nás v Hudlicích. Odměním se 
vám bezmeznou psí láskou a oddaností. 
Jsem zatím beze jména.

Praktický lékař v Hudlicích
Vážení klienti, vzhledem k onemoc-

nění mého otce MUDr. Michala Bure-
še jsme nuceni přistoupit ke změnám v 
provozu ambulance praktického lékaře 
v Hudlicích. Největší změnou bude od 
ledna 2012 zavedení objednávacího sys-
tému, od kterého si slibujeme významné 
zkrácení čekací doby u lékaře. Každý 
pacient dostane od sestry Jany Štanco-
vé objednávací kartičku s termínem a 
hodinou příštího vyšetření, který bude 
závazný a bude třeba jej přesně dodržet. 
Termín vyšetření lze dojednat i telefo-
nicky. Telefon do ordinace se nemění, 
311 697 333. Akutní případy ošetříme 
samozřejmě přednostně. V zájmu fun-
gování objednávacího systému prosí-
me pacienty, kteří si přijdou tzv. “jen 
pro léky”, aby byli vždy objednáni. 
Bez objednání nebudou recepty či léky 
vydávány. S objednávacím systémem 
jsou obecně dobré zkušenosti, avšak v 
prvních měsících jeho fungování lze 
očekávat možné komplikace. 

Druhou změnou je ukončení provo-
zu ordinace v areálu firmy SAVEA na 
Krušné Hoře. Vzhledem k dlouhodobé 
nízké návštěvnosti a omezené dostup-
nosti tuto ambulanci přesouváme do 
Hudlic. 

Pracujeme na vylepšení ordinace i na 
novém přístrojovém vybavení. V sou-
časné době jsme vybavili ordinaci v 
Hudlicích zcela novým EKG přístrojem 

a počítačovým systémem, který ulehčí 
a zrychlí chod ambulance. V jednání je 
i další přístrojové vybavení - TK Hol-
ter, tedy přístroj na 24hodinové měře-
ní krevního tlaku a přístroj na měření 
CRP (který pomáhá lékaři v nasazová-
ní antibiotik). 

V blízké budoucnosti bychom rádi 
oslovili vedení obcí stran možnosti 
postupné renovace námi pronajatého 
zdravotnického zařízení v Hudlicích, 
které je v současné době řekněme v 
nedobrém stavu. První nevelkou inves-
ticí by mohlo být osazení zvukotěsných 
dveří mezi čekárnou a ordinací. 

Vzhledem ke svým ostatním pracov-
ním závazkům v interní, revmatologic-
ké a kardiologické ambulanci v nemoc-
nici a na Medicentru v Berouně zatím 
nejsem schopen plně převzít ordinaci 
po svém otci. V péči o vaše zdraví se 
proto budeme střídat s paní doktorkou 
Annou Švehlovou. Budeme se snažit 
nabídnout kvalitní primární péči s dob-
rou návazností na odborné ambulance.  
Zde jsou naše nové rozšířené ordinační 
hodiny. 
pondělí  8:00 – 14:00
úterý  8:00 – 14:00
středa  13:00 –18:00
čtvrtek  8:00 – 14:00
pátek  8:00 – 10:00

S přáním klidných Vánoc zdraví
 MUDr. Michal Bureš ml.

Zkraťte si dlouhé zimní veče-
ry s novou knihou z naší knihovny.  
V knihovně máme více než

4 700 knih různého žánru, od dět-
ských knih a časopisů, přes detektiv-
ky, špionážní knihy, historické romány 
až po čtení pro ženy a mnoho dalších. 
Ročně nakupujeme kolem stovky 
nových knih. Knihovnu navštěvuje  
95 evidovaných čtenářů, kteří během 
roku uskutečnili na 3 000 výpůjček. 
V knihovně můžete rovněž bezplatně 
využít připojení k internetu.

Navštivte nás každý pátek od 15:30 
do 18:30 hod. Těšíme se na vaši  
návštěvu.  Oličová

Knihovna

Halloween ve školce
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Kalendář akcí 2012Kulturní komise informuje
Rok 2011 pomalu, ale jistě končí 

a nám nezbývá, než se ohlédnout za 
tím, co jsme pro vás v tomto roce při-
chystali. Samozřejmě, některé akce se 
opakují, staly se mnohdy i tradicí a to 
proto, že jsou žádané a oblíbené, jiné 
průběžně měníme a doplňujeme, snaží-
me se vycházet vstříc vašim přáním a 
představám. 

Začátek roku začal divadelním před-
stavením, následoval masopust, oslava 
svátku žen. Plně obsazené autobusy 
vyjely na nákupy v březnu a listopadu 
do Polska, za koupáním v dubnu a nyní 
v prosinci do Weidenu, v dubnu a září 
do Litoměřic na zahradu Čech. Otví-
rání studánek je pro všechny hezkou 
vzpomínkou na začátek jara a současně 
tímto děkujeme za spolupráci MŠ a ZŠ 
v Hudlicích. Škola a školka nám pomá-
hají i při každoroční realizaci Jung-
mannových oslav a rozsvícení vánoční-
ho stromu.

Při muzejní noci jsme měli možnost 
vidět představení hořovického diva-
delního souboru. Dvoudenní výlet na 
Šumavu byl pronásledován deštivým 
počasím, ale to nijak neubralo účastní-
kům na náladě a ani nijak neovlivnilo 
naplánovaný průběh zájezdu. Už nyní 
mohu oznámit, že do Českého Krum-
lova se opět vrátíme 22. 6. 2012. Jung-
mannovy oslavy v letošním roce nav-
štívil velký počet návštěvníků, počasí 
k nám bylo přívětivé, program nabitý. 
Málokdo si dovede představit, kolik 
úsilí a času zabere zorganizování tako-
véto akce, ale to není podstatné, je to 
naše práce a věřte, že ji pro vás dělá-
me rádi. Vícedenní zájezdy jsou velká 
výzva pro nás i naše příznivce. Zářijo-
vý zájezd nás zavezl přes Švýcarsko do 

Francie. Viděli jsme mohutné vodopády, 
ledovce, šplhali do výšek nad 2 000 m. 
n. m., ochutnali švýcarskou čokoládu v 
Luzernu, hledali otisky rukou slavných 
na chodníku v Cann, prohlédli si Nice, 
americký hřbitov, skalní město, zapla-
vali si v jezeře Lac de Sainte-Croix, 
viděli Grand canyon du Verdon, Avi-
gnon s jeho nedokončeným mostem, 
Pont du Gard, 2 000 let starý římský 
akvadukt, ochutnali Chateauneuf-du-
Pape ve stejnojmenné vesnici, navštívili 
Gordes, kamennou vesnici Les Bories, 
obdivovali katedrálu v Marseille, svez-
li se lodí na ostrov If, udělali nádher-
né fotky v Port Grimaud, St. Tropéz u 
četnické stanice a na bílé pláži Gigaro. 
Závěrečnou třešničkou na pomyslném 
dortu bylo Monte Carlo. Odolali jsme 
vábení kasina a raději si prohlédli oce-
ánografické muzeum, přístav, závodní 
dráhu formule 1 a celou tuto maličkou, 
ale bohatou zem. Pietní akt na Olšanech 
u hrobu Josefa Jungmanna by měl být 
občas dobrovolně povinný pro každého 
občana Hudlic. Jde o akt úcty k našemu 
slavnému rodákovi. Předposlední akcí 
tohoto roku bylo rozsvícení vánočního 
stromu a koncert berounského souboru 
Slavoš. Na zakončení kulturní sezóny 
bych chtěla touto cestou pozvat všechny 
lidičky a dětičky 26. prosince k výšlapu 
na Krušnou horu. Sraz je ve 13 hodin u 
hořejší samoobsluhy. 

Závěrem přijměte ode mne a celé 
kulturní komise upřímné blahopřání 
ke krásným vánočním svátkům a pře-
devším hodně zdraví a štěstí v roce 
2012 . Děkuji všem, kteří se našich 
akcí zúčastňují, pomáhají nám s nimi a 
motivují nás k dalším tvůrčím dnům. 

Jiřina Tejnorová

Údaje uvedené v tomto kalendáři jsou 
informační a některé termíny a akce 
mohou být změněny nebo zrušeny.
LEDEN
21.1. Divadlo RB Praha, od 15:00 

hod., A pak už tam nezbyl ani 
jeden (Deset malých černoušků)

ÚNOR
19.2. Karneval pro děti, od 14:00 hod. 

v sokolovně
Zájezd na hory
Masopust
BŘEZEN
8.3. Oslava svátku žen
24.3. Nákupní zájezd do Polska
DUBEN
7.4. Zahrada Čech Litoměřice
21.4. Vodní svět Weiden
28.4. Otvírání studánek
Jarní koncert
KVĚTEN
8.5. Položení věnce k pomníku pad-

lých
19.5. Muzejní noc Na návštěvě u Jung-

mannů
Výlet na kolech
Staročeské máje
ČERVEN
22.6. Český Krumlov, Dekameron
23.6. – 24.6. Výlet pro děti, dospělé 

a důchodce, Šumava nebo Krko-
noše

ČERVENEC
14.7. Jungmannovy oslavy
ZÁŘÍ
1.9. Rozloučení s prázdninami
10.9. – 16.9. Poznávací zájezd
22.9. Zahrada Čech Litoměřice
Turnaj v nohejbale
Výlet na kolech
ŘÍJEN
27.10. – 28.10.  Sklípek na Moravě
LISTOPAD
10.11. Pietní akt na Olšanech
24.11. Nákupní zájezd do Polska
30.11. Rozsvícení vánočního stromku
Adventní koncert
PROSINEC
15.12. Vodní svět Weiden
26.12. Výšlap na Vrch
Chceme zavést i tzv. kreativní dny, 
zájemci by tvořili např. ozdobné deko-
race do domácností apod. Bude pose-
zení nejen pro důchodce s vyprávěním 
nebo zábavným vystoupením. Podněty 
a návrhy vítáme. Většinu zájezdů si 
hradí účastník akce sám. 

Jiřina Tejnorová
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Už pradávní předkové v našich krajích 
toužebně očekávali, až se slunce začne 
vracet do jejich dnů, a když se tak sta-
lo, oslavovali jeho návrat. Slavili naději 
a víru v nový život. Dnes už slunovrat, 
přicházející po nejdelší noci roku, sko-
ro nevnímáme, ale patrně všichni máme 
v sobě ukrytou touhu po znovuzrození a 
možná právě tohle je určující pro povzne-
senou atmosféru Svaté noci a následu-
jících hodů, pro svátky, které nazýváme 
Vánoce. 

Dnešní Vánoce se ohlašují reklamami 
a dalšími akcemi obchodníků dávno před 
adventem a samotnými vánočními svátky 
počínajícími Štědrým dnem. Právě štěd-
rovečerní hostina dříve otevírala řadu 
vánočních zvyků a rituálů. 

Starodávná štědrovečerní hostina začí-
nala modlitbou, po které všichni pojedli 
oplatku potřenou medem. Dále se podá-
vala polévka z hrachu nebo čočky, pří-
padně zelnice s houbami, a poté houbový 
kuba. Následovala krupičná kaše, sladká 
omáčka ze švestek s ořechy, šišky peče-
né z kynutého těsta sypané mákem či 
pracharandou a přelité horkým mlékem 
s máslem a medem. Nakonec se jedla 
vánočka, ořechy a ovoce, zvláště jablka. 
HRÁCH – už málokde se asi o Štědrém 
večeru pojídá tato luštěnina. Přitom prá-
vě hrách patří k tradičně obřadným pokr-
mům, byl spojován s Kristovým tělem, při-
nášel sílu a naději. Nejčastěji se podával 
v polévce nebo smíchaný s krupkami v 
houbovci, případné upravený jako placky 
pojídané s medem. 
KRUPIČNÁ KAŠE – maštěná máslem a 
slazená medem byla od nepaměti součástí 
významných hostin. Symbolizovala nově 
narozený život a také se rituálně vztaho-
vala k hojnosti úrody a zrodu zdravých 
mláďat. 
SPAŘENICE ČI ŠIŠKY – z obyčejného 
kynutého těsta upečené šišky, nebo buch-
tičky se sypaly tlučeným mákem, sladily 
medem a přelévaly horkým mlékem. Místo 
máku se používala také pracharanda čili 
rozdrcené či semleté sušené ovoce nebo 
strouhaný perník. 
TĚSTOVINY – široké a dlouhé nudle byly 
dlouhá léta symbolem hojnosti mléka a 
dobrého zdraví. Proto se v některých kra-
jích a místech podávaly také při štědrove-
černí hostině. 
JABLKOVÝ ZÁVIN – lidé jej jedli v pozd-
ních hodinách před cestou na půlnoční 
mši. Kromě posilujících účinků měl závin 
toho, kdo jej sní, přivést bez bloudění zpět 
domů, a to nejen o Vánocích, ale po celý 
nadcházející rok. 
HOUBOVÝ KUBA – tento starodávný a 
rituální pokrm se jí pro štěstí. 
KAPR – ryba má svůj duchovní význam. 
Symbolizuje jméno Ježíšovo a byla i taj-
ným znamením prvních pronásledovaných 

křesťanů. Nebylo však zvykem konzumo-
vat rybu na Štědrý den, spíše se pekla 
ryba z těsta ve formě. 
VÁNOČKA – nebo také calta, štola, štěd-
rovka či štědrovnice, pletanka, žemle nebo 
také vánoční houska je asi nejtradičněj-
ší vánoční sladkost. Spolu s chlebem na 
vánočním stole symbolizovala sváteční 
a všední dny, světlou a tmavou mouku. 
Sladká pochoutka se prý u nás peče už 
bezmála pět století, přičemž receptury 
se předávaly z pokolení na pokolení. Pří-
pravu těsta, pletení a pečení doprovázela 
řada tradic a pověr, které byly spjaté se 
zdravím a bohatou úrodou během roku. 
Hospodyně musela zadělávat těsto v bílé 
zástěře a šátku, nesměla mluvit nebo při 
kynutí těsta vyskakovat vysoko do výšky, 
jinak by těsto dobře nevykynulo. Vánočka 
se plete za šesti pramenů najednou, aby se 
při pečení nesesunula. Pletence prý mají 
připomínat malého Ježíška zabaleného v 
peřince. A jak se vánočka jedla? I to mělo 
svá pravidla. První z upečených vánoček 
dostával hospodář, aby se mu urodilo hoj-
ně obilí, on ji měl také jako první nakrojit. 
Větší společná vánočka zdobená mandle-
mi a rozinkami se kladla o Štědrém dnu 
na prostřený stůl. Někde z ní dávali po 
krajíčku dobytku, neboť lidé věřili, že 
zvířata pak budou zdravá, nebudou jim 
škodit zlé síly. Po večeři se nedojedená 
vánočka nechávala na stole. Podle pověry 
se totiž o této noci vracejí duše zemřelých 
a hodují. 
OŘECHY A OVOCE – jablka a hrušky 
měly svůj hluboký význam, neboť ztěles-
ňovaly plod a dar boží, tedy narození jezu-
látka. Proto na svátečním stole nesměly 
chybět. Věřilo se, že snědením zdravého 
ořechu při štědrovečerní hostině si člověk 
zajistí pevné zdraví a ořechové skořápky 
se spolu s drobečky nechávaly na stole 
do druhého dne, aby v domě bylo dost 
peněz. 
ANDĚL – ať už na existenci těchto okří-
dlených mystických bytostí věříte nebo 
ne, provázejí nás (nejen) během Vánoc 
na každém kroku. Věšíme je na stromek 
jako ozdoby, jejich obrázky posíláme na 
vánočních přáních, figurkami zdobíme 
své domovy, pojmenováváme po nich 
hudební ocenění a městské části, točí se o 
nich pohádky… Abychom pochopili jejich 
význam, musíme zalistovat v encyklo-
pediích a náboženských textech. Andělé 
doprovázeli Ježíše od jeho narození až do 
smrti, to on z nich udělal posly svého plá-
nu a pomoci člověku. Jako prostředníci 
mezi Bohem a člověkem prý slouží dodnes 
a pomáhají bohu uskutečňovat jeho zámě-
ry. Ti, kteří na anděly věří, tvrdí, že každý 
člověk má u sebe svého anděla strážného, 
aby ho chránil a vedl k naplněnému živo-
tu. Stále nevěříte? Nevadí, ale zapátrejte 
v paměti, možná si vzpomenete na nějaký 

svízelný okamžik, kdy jste si pomysleli, že 
při vás jistě musel stát anděl strážný…
NADÍLKA – obyčej dávat dary o „sva-
tých nocích“ je známý již od středově-
ku. Vánoční dar pomáhal po celá staletí 
upevňovat vztahy mezi blízkými. Lidé 
věřili, že jeho prostřednictvím dávají 
část sebe sama. Jednalo se však o drobné 
dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. 
Dnešním dětem bude znít asi jako pohád-
ka to, že kdysi děti dostávaly červená 
jablíčka – symbol zdraví a síly, ořechy 
– symbol moudrosti či sladké perníčky 
– příslib radosti. Mládenci a panny našly 
pod stromečkem nějakou ozdobu, dospělí 
se obdarovali láhví vína či sladkostmi. A 
kdo naděluje dárky? U nás Ježíšek, v USA 
či Anglii Santa Claus, v Rusku děda Mráz, 
v Bulharsku děda Koleda, ve Finsku Jou-
lupukki, kterému pomáhají pidimužíci, 
ve Švédsku obdarovává skřítek Jultome, 
v Německu Weihnachtsmann se zrzavými 
vlasy a vousy a ve Francii dává dárky ke 
krbu nebo do komína dobrý vánoční duch 
Pére Noël.
CINKÁNÍ – cinkání zvonku ohlašuje 
Ježíškovu nadílku, cinkání rolniček pro-
vází koledy. Proč? Zvuk zvonků a cinkání 
rolniček totiž odedávna zaháněl zlé duchy 
a démony, zlé myšlenky a kletby, zkrátka 
byl ochranou před všemi projevy zla.
STŮL – okolo štědrovečerního stolu se 
má prý uvázat řetěz nebo šňůra, aby rodi-
na držela celý rok pospolu. Právě sváteč-
ně prostřený stůl, k němuž rodina usedne, 
má symbolizovat vzájemnou úctu, lásku 
a přátelství. Byl-li počet lidí okolo stolu 
lichý, prostírala hospodyně pro jednoho 
navíc. Lidová pověra totiž říká, že před 
večeří obchází prostřené stoly smrt. Tam, 
kde napočítá lichý počet, se v následují-
cím roce pro někoho vrátí. Okolo stolu se 
držely různé zvyky. Naši předci věřili, že 
Štědrý večer má magickou moc, proto se 
plní nejrůznější věštby a dějí se kouzla. 
Krájení jablíček, házení botou, lití olova, 
pouštění lodiček, kapří šupiny pod talíř. 
To je jen stručný výčet nejrůznějších oby-
čejů, z nichž se lidé snažili vyčíst věštby 
o tom, co je příští rok čeká. Generace za 
generací se scházela u stolu. Lidé pak k 
němu v hierarchii důležitosti usedali ke 
společnému jídlu, ke společným modlit-
bám i společným slovům či písním. Je pro-
to na výsost dobré nacházet dobrou vůli 
a usedat ke společnému stolu k všedním 
i svátečním pokrmům. Ke stolu, který se 
pro nás stává rovinou, která nás vzájem-
ně spojuje a zároveň nám pomáhá přesáh-
nout prostor i čas. Věřme, že u jednoho 
stolu v sobě pocítíme onu dávnou tradici 
lidského společenství. Stolování v čase 
vánočním by vám mělo nasytit nejen tělo, 
ale i duši dávnou, ale i současně přijíma-
nou láskou. 
K sepsání tohoto článku byla použita  
a upravena témata z časopisu Receptář  
a Překvapení.  Jiřina Tejnorová

Vánoční rituály
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Halloween v mateřské škole
V pondělí 31. října jsme v mateřské 

škole uspořádali pro děti i pro rodiče 
zábavný podvečer pod názvem  Hal-
loweenské soutěžení. Sešli jsme se na 
školní zahradě, kde byly připravené 
strašidelné soutěžní disciplíny – prolé-
zání tunelu, dobytí strašidelného hra-
du, hod „dýní“ do koše a začarovaná 
jeskyně. Za plnění úkolů děti dostávaly 
sladkosti a drobné dárky.                                                                

Další částí programu byla soutěž 
o nejkrásnější vydlabanou dýni. Na 
účast v této disciplíně se děti připra-
vovaly doma se svými rodiči a hotovou 
dýni přinesly s sebou. Vybraná porota 
vyhodnotila ze sedmnácti ozdobených 
dýní tři nejlepší a jejich tvůrci byli 
odměněni. V průběhu akce jsme podá-
vali občerstvení – horký čaj s domácím 
moučníkem. 

To nejlepší nás čekalo až po setmění, 
kdy jsme rozsvítili lampióny a prošli 
jsme průvodem obcí. Na celém průběhu 
odpoledne měli zásluhu i rodiče, kteří 
přispěli sladkostmi i finančními dary 
na odměny pro děti.
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Výšlap na Vrch Vynikající úspěch dětí ZŠ Hudlice
Kulturní komise OÚ zve srdečně 

všechny hudlické občany na tradiční 
vánoční výšlap na Vrch. Sraz účast-
níků je v pondělí 26. prosince 2011  
ve 13:00 hod. před hořejší prodejnou 
Jednoty. Těšíme se na vás a vaše přátele  
při 7. ročníku výšlapu na Vrch.

Tělocvičná jednota 
Sokol Hudlice  
si dovoluje všem 
svým členům  
a všem občanům 
Hudlic popřát  
krásné prožití 
vánočních svátků  
a v roce 2012  
hlavně hodně  
zdraví, štěstí,  
osobních úspěchů, 
vzájemnou úctu, 
radost z dětí  
a vnoučátek  
a celkovou pohodu.

Oddíl stolního  
tenisu TJ Sokol 
Hudlice si dovo-
luje popřát všem 
příznivcům sportu, 
zejména stolního 
tenisu, v roce 2012 
hodně sportovních 
úspěchů, postupy  
v soutěžích a hlavně 
zdraví a osobní  
spokojenost.

Na podzim roku 2010 vyhlásil Český 
zahrádkářský svaz 18. ročník výtvar-
né soutěže pro děti na téma Zahrádka  
v květech očima dětí.

Mladí soutěžící zaslali na ústře-
dí ČZS celkem neuvěřitelných  
3 525 prací. Vyhodnocení se uskutečni-
lo v květnu 2011 pod odborným dohle-
dem akademického malíře Vladimíra 
Vošahlíka, ředitele Základní umělecké 
školy Štítného, Praha 3. Hodnotily se 
zaslané kresby a polytechnické práce  
v kategoriích A (MŠ), B (1. stupeň ZŠ), 
C (2. stupeň ZŠ) a D (speciální ško-
ly). Ve velké konkurenci se neztrati-
ly ani naše hudlické děti. V kategorii 
polytechnické práce B obsadil kolektiv  
ZŠ Hudlice 1. místo.

Žákyně T. Sklenářová, V. Paterová,  
Z. Buroňová dále obsadily pěkné  
4. místo ve stejné kategorii. K těmto 
výborným všem ze srdce blahopřeje-
me. Děkujeme též celému kolektivu 
vedení ZŠ, které je k tomuto úspěchu 
dovedlo. Od Územního sdružení ČZS 
Beroun obdržela ZŠ Hudlice odměnu  
2 000 Kč na nákup odměn pro úspěšné 
děti a potřeby pro výtvarnou výchovu.

Již je vyhlášen 19. ročník výtvarné 
soutěže ve čtyřech kategoriích na téma 
Ovoce na naší zahrádce.

Těšíme se na další spolupráci a do 
budoucna přejeme mnoho úspěchů.  
ZŠ Hudlice se těchto soutěží zúčastňuje 
pravidelně již několik let. 

ZO ČZS Hudlice, V. Merhaut

Přiblížil se konec roku a s ním pro 
většinu z nás ten nejkrásnější čas, 
Vánoce. V mateřské škole věnujeme v 
této době dostatek prostoru pro sezna-
mování dětí se zvyky a obyčeji, které 
vychází z lidových tradic, jako příchod 
Mikuláše s čerty a nadělování pod 
vánoční stromeček.

Dětem nosí dárky Ježíšek s několi-
kadenním předstihem, vždy po vánoč-
ní besídce, jako odměnu za snahu, se 
kterou se připravovaly na vystoupení 
před svými rodiči. Do rána jim snese 
pod ozdobený stromeček spoustu dárků 
a rozzářené oči dětí jsou pro nás, učitel-
ky, tím nejlepším oceněním naší práce. 
Velice si vážíme těch, kteří podporují 

naši snahu – zřizovatele, rodičů i široké 
veřejnosti a dodávají nám tvůrčí ener-
gii do další práce.

Všem našim občanům přejeme, aby si 
užili krásné Vánoce, chvíle zasloužené-
ho odpočinku se svými nejbližšími a do 
nového roku hodně zdraví, štěstí, osob-
ních i pracovních úspěchů. 

Ať s každou spadlou vločkou  
se rozhostí mír,
ať s každým rampouchem  
se rozezvoní štěstí, 
ať vůně Vánoc a jehličí  
vám přinese do duše klid.

Za MŠ Dana Žihlová

Přání mateřské školy
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Sportu zdar a fotbalu zvlášť vážení 
sportovní přátelé a naši fanoušci!

Tak je tu opět konec roku a s ním 
malá rekapitulace naší kopané, něco 
se povedlo, něco méně, ale důležité 
je že se scházíme v našem areálu od 
nejmenších po důchodce, dívky, kluky, 
ženy a muže, všichni jdeme za spor-
tem, pobavit se a třeba i využít tuto 
dobu pro odreagování se od běžných 
starostí, které nám tato doba přináší.

Naši nejmladší, přípravka, sehráli 
celkem 8 turnajů a byla radost se na ně 
dívat. V tabulce skončili na krásném 
2. místě, když získali 35 bodů a vstře-
lili 51 branek. 1x skončili na 1. místě, 
2x na druhém, 4x na třetím a jednou 
na čtvrtém. Někdy nás potrápila účast, 
kdy jsme neměli ani dostatečný počet 
hráčů, ale i to k dětskému fotbalu pat-
ří, někdy bylo žáčků naopak tolik, že 
se někteří dostali na hřiště méně. Cel-
kově jsme však velmi spokojeni, malí 
fotbalisté nám rostou před očima a je 
radost sledovat jejich zapálení pro hru, 
kde mnohdy neschází ani slzičky když 
se nedaří dle představ nebo naopak 
gejzír radosti, když se daří a vstře-
lí se branka, to se pak radují všichni 
včetně rodinných příslušníků a nutno 
podotknout, že hlavně maminek, které 
nám vytváří vynikající kulisu. Sezónu 
jsme zakončili pohoštěním hráčů pří-
pravky a mladších žáků ve vinárně u 
Beranovských, kterým bychom tímto 
chtěli poděkovat za vstřícnost a ocho-
tu, myslíme, že se posezení povedlo a 
děti si užily hezké odpoledne. V pro-
sinci a lednu sehrají ještě 3 turnaje v 
hale v Berouně, již nyní ale pravidelně 
v úterý a čtvrtek trénují v sokolovně. 
Mladší žáci sehráli na podzim celkem 
10 utkání, ve kterých se snažili držet 
krok s podstatně vyspělejšími soupeři 
a získali jedno vítězství. V tabulce jim 
patří předposlední desáté místo, ale s 
ohledem na to, že máme opravdu malé 
žáčky, můžeme být spokojeni s před-
váděnou hrou, kdy mnohokrát velká 
smůla zapříčinila, že výsledek byl hor-
ší než hra. U těchto dětí záleží vždy na 
ročníku narození, jeden rok rozdílu je 
hodně znát, přesto jsme rádi, že jsme 
mladší žáčky udrželi, že hrají a vítěz-
ství přijdou jistě v brzké době.

Tak, jako máme slabší ročník u mlad-
ších žáků, máme naopak silný ročník 
u starších žáků a to se plně projevu-
je jak na hře, tak na výsledcích. Svoji 
soutěž hrají pro menší počet družstev 

dvojkolově a vedou si nadmíru zdatně, 
všechna svá utkání dokázali vyhrát, 
svoji převahu taktéž potvrdili vstřele-
nými brankami a že jich mnohdy bylo. 
Za sebou nechali i takové oddíly jako 
jsou Zdice nebo Loděnice a předváděli 
opravdu hru, na kterou byla radost se 
dívat. Teď jen nepodlehnout uspokoje-
ní a pokračovat dále tak jako doposud. 
Žáci sehráli 10 utkání při skóre 117 : 
11, k tomu není potřeba nic dodávat. 
Sezonu jsme zakončili pohoštěním 
hráčů v hospodě v Otročíněvsi, kde 
jsme spolu s rodiči poseděli a podeba-
tovali o této sezoně i o té následující, 
myslíme si, že i toto se povedlo. I oni 
mají naplánované zimní turnaje, tre-
néři je nenechají dlouho zahálet a to 
je jen dobře.

Ještě se na chvíli zastavme u trenérů 
našich nadějí, víme, že hlavně jejich 
zásluhou jsme se dostali na velmi dob-
rou úroveň, kdy se můžeme měřit s 
daleko většími oddíly našeho okresu, 
dětem věnují opravdu spoustu času a 
předávají jim své zkušenosti. Nutno 
podotknout, že si děti získali na svou 
stranu a vidět třeba starší žáky trénovat 
v dešti v takovém počtu a s takovým 
zaujetím je pro nás všechny radost. 
Kolektiv trenérů p. Pelc, p. Zýka, p. 
Svoboda a stále ještě pomáhající p. 
Sklenář si zaslouží naše poděkování. 
Možná je trochu naší výhrou, i když to 
bude znít divně, zranění K. Svobody, 
který proto nemohl na podzim svými 
góly pomáhat v „A“ družstvu, zato 
velmi pomohl s trénováním a koučo-
váním jak přípravky, tak ml. žáků. A 
tady jsme tak jako vždy u počtu trené-
rů, stále potřebujeme k dětem dospělé, 
kteří by nám pomohli s výchovou, uvě-
domme si všichni, že práce v kolekti-
vu, dodržování jistého režimu, pomá-
hání jeden druhému je velký vklad pro 
vaše děti do budoucna.

Přijďte mezi nás, je nás opravdu 
málo a udržet nastavenou laťku nás 
bude stát stále více sil i s ohledem na 
to, že v příštím roce 2012 chceme po 
letech konečně přihlásit i dorost, to je 
naše snaha, to je totiž jediná možnost 
jak udržet fotbal v Hudlicích a nahra-
dit stávající hráče „A“. Vždyť máme 
možná nejvyšší věkový průměr na 
okrese a tito kluci nemohou hrát done-
konečna.

Na závěr nesmíme zapomenout 
poděkovat všem rodičům, dědečkům, 
babičkám, rodinným příslušníkům za 

Z hudlického fotbalu spolupráci a podporu, všem vám patří 
náš velký dík.

Ve zkratce se věnujme ještě našemu 
„A“ družstvu. Sehráli 13 utkání z toho 
6 vítězných, 3 nerozhodné, 4 prohry, 
při skóre 18 : 14 v tabulce nám patří 
šesté místo. Tak jak je u nás zvykem, 
porážíme družstva z čela tabulky a 
ztrácíme s družstvy pod námi, již 
roky si držíme malý počet obdržených 
branek, i letos jsme jich obdrželi nej-
méně ze všech, ale proti minulým 
letům jsme jich vstřelili žalostně 
málo. Vstřelit 18 branek ve 13 utkání 
je špatné vysvědčení pro naše útoční-
ky, hra samotná připomínala chvílemi 
horskou dráhu, jednou nahoře, jednou 
dole, nepodařilo se formu stabilizovat 
a odvádět pravidelně kvalitní výkony. 
Byly zápasy, kdy jsme si říkali, ano 
teď je to dobré, tak by to mělo vypa-
dat, ale vzápětí přišlo vystřízlivění. 
Do družstva se stále snažíme začle-
nit mladé hráče, někteří toho využili 
a stávají se stabilními hráči základu, 
jiní i přes to, že dostávali trenérovu 
důvěru, zklamali, přestali docházet a 
bez omluvy se sami postavili do mimo 
hru, to nás mrzí nejvíce, víme jaké je 
věkové složení našeho družstva, že to 
takhle nejde držet donekonečna.

Proto všechna čest těm našim „star-
ším“ hráčům, kteří již dlouhá léta drží 
náš prapor nahoře a stále pro Hudli-
ce odvádějí kvalitní výkony, proto by 
bylo potřeba než skončí svoji kariéru, 
aby ti mladší od nich na trávníku zís-
kali potřebné zkušenosti, které sami 
nikde jinde nezískají, chce to jen jedi-
né, chtít, chtít bojovat za Hudlice, za 
fotbal, obětovat trochu svého času a 
pak se fotbalem budeme všichni bavit. 
Myslíme si, že mladých hráčů by bylo 
u nás dost, jen je potřeba aby oni sami 
přišli na to, že kolektivní radost je 
dvojnásobná radost, že lákadla dnešní 
doby jednou pominou a oni zůstanou 
sami, stranou, to se v kolektivu nestá-
vá, tam se mnohdy vytvoří přátelství 
na celý život.

Na samý závěr chceme poděko-
vat všem vám našim fanouškům za 
vaši důvěru, všem trenérům a funk-
cionářům za odvedenou práci, rodi-
čům a rodinným příslušníkům našich 
nejmenších za podporu a obětavost. 
Všem přejeme šťastný a veselý nový 
rok 2012, hodně zdraví, spokojenosti 
a osobních úspěchů. Na shledanou na 
hřišti u lesa.

Výbor fotbalového oddílu  
SK Hudlice


