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Slovo starosty

Vážení občané, opět je tu čas Vánoc,
konce starého roku a nastupující nový
rok. Byl bych velice rád, kdyby to bylo
skutečně období pohody, klidu, vzájemného porozumění a pochopení. Je
to také čas určitého bilancování po již
uplynulé polovině volebního období. Já,
místostarosta, celá Rada i většina zastupitelů jsme se snažili zajistit co nejlepší
životní podmínky občanů naší obce. Pro
vzájemné sbližování a porozumění jsme
nadále pořádali různé zájezdy i kulturní akce, škoda jen v některých případech malého zájmu a účasti občanů.
Určitě nechceme k zábavě nikoho nutit,
ale domníváme se, že východiskem ze
současné složité celospolečenské situace není uzavírání se ve svých domovech,
a kdo s námi byl na divadelním představení v Branickém divadle, jistě má
nezapomenutelný zážitek.
Nadále jsme zabezpečovali nejdůležitější akce pro naši obec a podali
jsme žádost o poskytnutí finanční dotace na odkanalizování naší obce. Věřím,
že všichni, kteří se zejména ve večerních
hodinách venku zhluboka nadechnou,
nepochybují o prioritě této akce. Podaná žádost splnila formální náležitosti a
nyní je ve stádiu posuzování.
Další prioritou je zajištění celkové
revitalizace návsi za finanční podpory
Středočeského kraje zejména s ohledem
na havarijní stav dešťové kanalizace,
chodníku a velmi špatný stav veřejného
osvětlení. Na základě dohody s MUDr.
Burešem na společném financování se
podařilo z velké části zrekonstruovat
prostory zdravotního střediska, zřídit
výdejnu léků, plynové vytápění a tím
výrazně zlepšit úroveň lékařského ošetření v naší obci.
Bohužel jsme nebyli vybráni v rámci
výzvy ROP Střední Čechy mezi žadatele na rozšíření naší mateřské školy,
kdy jsme na základě dohody s okolními
obcemi chtěli rozšířit kapacitu, změnit
způsob vytápění školního pavilonu a
vybudovat speciální logopedické pracoviště pro žáky mateřské i základní
školy. Jsem velice rád, že se plně osvědčila velká finanční investice do budovy
obecního úřadu, kdy po více jak roce
užívání nevznikly žádné závažné problé(pokračování na str.2)

číslo 4

28.10.2007 15:14:55

Obecní úřad Hudlice přeje všem občanům
krásné a pokojné prožití vánočních svátků,
zdraví, lásku, štěstí a osobní spokojenost
v roce 2013.

Nová obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o odpadech
Od 1. ledna 2013 začne po schválení
zastupitelstvem obce Hudlice platit nová
OZV č. 1/2012 o odpadech v naší obci.
Nová vyhláška se vydává v souvislosti
s novelizací zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů. K novelizaci došlo zákonem č.
174/2012 Sb., kterým se mění zákon č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů a zákonem č.
142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů.
Novelizace přinesla tyto změny:
1. změnil se okruh poplatníků, který byl
rozšířen o tři kategorie cizinců a o
majitele bytů a rodinných domů určených k individuální rekreaci,
2. došlo ke zvýšení horní hranice sazby
poplatku dle § 10 b), odst. 4, písm. b)
z 250 Kč na 750 Kč,
3. byla zavedena společná odpovědnost
poplatníka a jeho zákonného zástupce
za zaplacení poplatku.
4. obcím bylo pro účely řízení o místních
poplatcích umožněno čerpat některé
referenční údaje ze základního registru obyvatel, údaje z informačního
systému cizinců a údaje z informačního systému evidence obyvatel.

Pro občana je podstatné, že se vydáním nové OZV nemění výše poplatku a
pro rok 2013 bude 500 Kč za osobu a
rok. Pro rok 2012 platila rovněž částka
500 Kč, ale byla z důvodu nabytí účinnosti od 1. 1. 2012 krácena na částku
495 Kč.
V roce 2013 zaplatí občan celou částku 500 Kč za rok. OÚ Hudlice nechce
pro občany v současné době měnit výši
poplatku za odpad a zvyšující se rozdíl
mezi vybranými poplatky a skutečnými
náklady na celkovou likvidaci netříděných odpadů bude hradit ze svého rozpočtu. K tomu, aby se současná výše
poplatku udržela, je třeba ze strany
občanů aktivní přístup při třídění odpadů a dodržování základních pravidel
v této oblasti. Jedná se zejména o tyto
pravidla:
A. tříděný odpad – tato oblast je rozhodující pro zpětné zajištění finančních prostředků od firmy Ekokom
Praha za vytříděný odpad. Jedná se
o vytříděný odpad na stanovištích
po obci, ale i tříděný odpad v kontejnerech ve sběrném dvoře. Třiďte,
má to smysl, šetříte tím své finanční
prostředky.
(pokračování na str.2)
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my, dochází k velkým úsporám energií
a zlepšily se i podmínky pro občany při
vyřizování jejich záležitostí. Vyřešili
jsme tak na dlouhou dobu nutnost vkládat další a další prostředky na opravy,
úpravy a rekonstrukce tak, jak tomu
je např. u Hasičské zbrojnice, Domu
služeb anebo činžovního domu. Samozřejmě, že vnímáme nutnost provést
zásadní opravy a rekonstrukce i objektů základní školy, kabin na hřišti u lesa,
sanace obecní skládky, ale s ohledem
k omezeným finančním zdrojům čekáme na potřebnou finanční dotaci a jistě
se i s ohledem na pokračující přípravu
lokality „U Kaštanu“ k výstavbě RD
opět případně vrátíme při vyhlášení
výzvy k dostavbě mateřské školy.
Vážení občané, je jistě mnoho každodenních problémů, které vám zhoršuji životní podmínky v naší obci a to
například úprava místních komunikací
a chodníků v zimním období. Personál-
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ní i technické podmínky obecního úřadu jsou však velice omezené a tak není
možné během velice krátké doby být
na všech místech najednou. Z tohoto
důvodu jistě uvítáme jakoukoliv pomoc
z vaší strany a předem vám za ní moc
děkujeme.
Chtěl bych se ještě zmínit o změně
v dlouhodobě uvolněných funkcích na
obecním úřadě. Mým cílem nikdy nebyla funkce starosty obce jako přestupní stanice do vyšší politiky. Krajským
zastupitelem jsem již čtvrté volební
období a vždy mě šlo v prvé řadě o
zajištění potřebných finančních prostředků pro naši obec a tím zlepšení
životních podmínek nás všech. Po letošních krajských volbách, kdy KSČM získala významný mandát od voličů, jsem
přijal nabídku na vykonávání uvolněné
funkce radního Středočeského kraje.
V žádném případě neutíkám za lepším
bydlem, ale funkci jsem přijal zejména i z důvodu možnosti výraznějšího
prosazování potřeb naší obce v rámci
Středočeského kraje. Již na ustavujícím zasedání Středočeského kraje jsem
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B. Edomek ve sběrném dvoře – ten je
určen pro odevzdávání prakticky všech el. spotřebičů a zařízení.
I zde platí, čím více odevzdáme
elektrospotřebičů, tím více získáme finančních prostředků od firem
Elektrowin, Asekol a Ekolamp Praha.
C. sběrný dvůr – v rámci poplatku za
odpad má občan Hudlic možnost
odevzdat velkoobjemový odpad a
ostatní komunální odpad do kontejnerů ve sběrném dvoře. Zde se objevují první problémy. Naše obec je
asi jedna z mála obcí, která během
roku má tolik odevzdaných sedaček, křesel a matrací. Je třeba si
uvědomit, že do kontejneru se vejdou maximálně 3 sedačky a je plný.
Jedno vyvezení stojí kolem 6 000
Kč. OÚ zavede evidenci velkoobjemového odpadu dle čísel popisných.
Nemůžeme přece finančně zajišťovat likvidaci tohoto odpadu i pro
okolní obce. Důslednější a hlavní
úlohu zde musí sehrát samotný OÚ
a obsluha sběrného dvora.
Další problémovou oblastí je likvidace všech možných skříní, stolů, poliček a rámů, které jsou natřené nebo
napuštěné různými barvami nebo laky.
Dosavadní systém spočíval v občasné
likvidaci pálením po vytřídění. Tento

způsob není rozhodně ekologicky čistý
a proto OÚ zajistí kontejner na likvidaci tohoto odpadu, který se bude odvážet
k další ekologicky čisté likvidaci.
NEROZEBRANÝ
MATERIÁL
NEBUDE PŘEJÍMÁN.
Další možností likvidace odpadů je
odvoz zelené hmoty ze zahrad. Odvoz je
možný rovněž po dohodě a zaplacením
poplatku na OÚ realizovat prostřednictvím multikáry OÚ. V žádném případě
nestačí jenom tento odpad dát za plot na
ulici a čekat, až to někdo odveze. OÚ
prověří možnost dalšího zpracování
této zelené hmoty kompostováním.
Poslední oblastí jsou samotné popelnice pro zbylý komunální odpad po
vytřídění. V naší obci je zavedena paušální sazba, která garantuje každý pátek
vyvezení vystavené popelnice. Některé
okolní obce mají čárkový kód a občané
platí podle počtu vyvezených popelnic.
Je pro mne naprosto nepochopitelné,
že někteří naši občané v rámci svého
příbuzenstva, dokáží tohoto systému
zneužívat a plnit popelnice v Hudlicích odpadem z jiných obcí. TS Beroun
sledují množství vyvezeného odpadu
z popelnic a úměrně tomu každoročně
upravují poplatky za popelnice. Měsíčně nás stojí jenom vyvezení popelnic
cca 63 000 Kč.
Při sestavování rozpočtu obce na příslušný rok počítáme dle počtu obyva-

oznámil, že nelze obě tyto funkce a to
starosty obce Hudlice a středočeského
radního vykonávat uvolněně, na rozdíl od některých krajských kolegů, a
jsem velice rád, že každodenního styku s vámi se ujal v uvolněné funkci
místostarosty schopný a velice pečlivý
Rudolf Hrkal. Tato změna samozřejmě
neznamená, že bych o vaše starosti a
problémy již neměl zájem, a nadále
docházím každý den včetně víkendu na
obecní úřad, můžete mě kontaktovat
telefonicky a sjednat i osobní jednání
na obecním úřadě nebo mě navštívit v
mém bydlišti.
Vážení občané, chtěl bych vám všem
poděkovat za pomoc, kterou jste celý
rok poskytovali nezištně při zabezpečování sportovních, kulturních a společenských akcí, ale i při úpravě svého
okolí a prací v různých společenských
organizacích. Závěrem mi dovolte vám
všem popřát příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví
do nového roku. To vám všem z celého srdce přeje starosta obce Hudlice
Pavel Hubený.
tel a nemovitostí s určitou částkou na
likvidaci odpadů. Každý rok se opakují problémy s pozdním placením,
upomínáním a problémy s uhrazením
dlužných částek. Není přece možné
využívat služby a neplatit poplatky. OÚ
projevoval prozatím velkou vstřícnost k
neplatičům. Tato vstřícnost má ale své
meze, vzhledem k ostatním občanům,
kteří své poplatky platí včas a bez problémů.
Oblast likvidace odpadů se stává
zásadním problémem každé obce. Zvyšující se množství komunálních odpadů
se může zcela zásadně ovlivnit důsledným tříděním. Samozřejmě je dost
občanů, kteří se tím nezabývají, odpady netřídí, co hoří, spálí v kotli, nebo
někde pohodí. Takový přístup se ovšem
časem odrazí ve zvyšování poplatků za
odpad a zhoršeném ovzduší.
Od 1. ledna 2013 je poplatek za odpady možno stanovit až do výše 1 000
Kč. Je tvořena dvěma položkami, částkou 250 Kč, která je daná dle zákona a
částkou 750 Kč, která se vypočítává dle
skutečných nákladů obce. Je tedy skutečně jen na nás, jaké poplatky budeme
v naší obci platit. Třídění má opravdu
zásadní význam.
Rudolf Hrkal

OÚ Hudlice upozorňuje občany,
že v pátek 4. ledna 2013 nebude
svoz popelnic. Bude realizován
v sobotu 5. ledna 2013.
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Dešťová kanalizace Nabídka na svoz BIO odpadů v roce 2013

Začátkem měsíce prosince bylo provedeno čištění dešťové kanalizace. Čištění bylo prováděno vysokotlakovou
cisternou. Většinu míst, kde voda vytékala na komunikace, se podařilo vyčistit a zprůchodnit. Vrátím se k samotnému názvu dešťová kanalizace. Jsou
zimní měsíce, dešťová kanalizace by
měla být prakticky suchá. Opak je pravdou. Každému bych přál vidět a cítit, co
všechno v potrubí bylo. V důsledku této
bezohlednosti dochází k opakovanému
ucpávání potrubí a vytékání odpadních
vod na komunikace. Celkovou situaci
komplikuje i stav samotného potrubí a
zejména prorůstání kořenového systému stromů, které jsou v bezprostřední
blízkosti. Žádáme všechny občany, kteří mají jakékoli napojení na dešťovou
kanalizaci, aby jí využívali k účelu, ke
kterému je určena a přestali do ní pouštět vyloženě odpadní vody. V opačném
případě nás čekají na komunikacích
a silnicích nebezpečné ledové úseky.
Většinu těchto problémů by měla vyřešit plánovaná revitalizace návsi v příštím roce.
Potom již napojení na dešťovou kanalizaci nebude anonymní a bude možné
prokázat složení vypouštěných vod.
Rudolf Hrkal

Úřední hodiny OÚ

Připomínáme
občanům
úřední
hodiny pro veřejnost pro rok 2013.
Obecní úřad Hudlice má stanoveny
úřední hodiny takto:
pondělí 7:00 – 15:00 hod.
středa 7:00 – 15:00 hod.
čtvrtek 7:00 – 17:00 hod.
polední přestávka 12:00 – 12:30 hod.
Prosíme naše občany o dodržování těchto úředních dnů a hodin, neboť
naše pracovnice (matrikářka a účetní)
musí mít dostatek času i na zpracování
rozsáhlé písemné agendy.
Děkujeme za pochopení.

Zimní údržba

OÚ Hudlice bude i letos zajišťovat
v zimních měsících dle množství napadaného sněhu protahování místních
komunikací s následným posypem.
K řádnému protáhnutí ulic je nutná
dostatečná průjezdnost pro traktor
s pluhem. Žádáme všechny občany, aby
neparkovali na místních komunikacích
a umožnili řádnou zimní údržbu. Je na
každém z nás, zda bude vaše ulice řádně prohrnuta a sjízdná. Děkujeme.
Rudolf Hrkal

Technické služby Beroun nabízí
od r. 2013 možnost svozu BIO odpadů. Minimální počet nádob o obsahu
240 l je 85 ks. Cena za jeden svoz nádoby je 45 Kč + aktuální DPH. Placení
svozů by bylo zajišťováno hromadně přes OÚ Hudlice, vždy měsíčně za
minulý měsíc. Doporučená frekvence svozu je 1x týdně v období 1.5. do
31.10. příslušného roku a 1x za 14 dní v
období 1.11. do 30.4. příslušného roku.
TS Beroun rozvezou objednané popelnice na příslušné adresy zdarma. Cena
jedné nádoby je cca 750 Kč.
Postup bude následující. Do konce
ledna 2013 se mohou případní zájemci
přihlásit na OÚ Hudlice, musí jich být
alespoň 85. OÚ objedná příslušný počet
popelnic, TS Beroun je rozvezou podle jednotlivých adres. Zájemci uhradí
cenu popelnice při přihlášení na OÚ.
Samotný systém úhrady svozů těchto
popelnice bude upřesněn.
Dle původu a složení hovoříme
o bioodpadu:
- z domácností,
- ze zahrad.

Bioodpady z domácností:
- zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů),
- kávové a čajové zbytky,
- zbytky pečiva,
- skořápky z vajíček a ořechů,
- lepenka, papírové kapesníky, ubrousky,
- zvadlé květiny, zemina z květináčů,
- podestýlka domácích býložravých
zvířat,
- zbytky vařených jídel (brambory, těstoviny, rýže, knedlíky apod.).
Bioodpady ze zahrad:
- posekaná tráva, listí větvičky,
- plevel, zbytky ovoce, zeleniny,
- piliny, hobliny, kůra,
- popel ze dřeva,
- trus býložravých hospodářských zvířat,
- peří, chlupy a vlasy,
- stará zemina.
Žádáme všechny občany, které tato
nabídka oslovila, aby navštívili OÚ nejpozději do konce ledna 2013. Celý tento systém může být realizován pouze
v případě, že bude alespoň 85 zájemců.
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Zpráva o činnosti kulturní komise za rok 2012 Plán akcí kulturní
Nevím, jestli je důležité vypisovat památky nebo zajímavosti. Adventní
všechny naše akce za rok 2012. Důležité koncerty navodí vánoční atmosféru a komise na rok 2013
je, jaká byla účast na těchto akcích a
spokojenost občanů. V každém měsíci
roku 2012 si každý mohl vybrat z naší
nabídky. Navštívili jsme divadla v Praze a v Českém Krumlově, veselili jsme
se na masopustu a v březnu ženy oslavily svůj svátek v sokolovně.
Kdo rád nakupuje pro blízké, do
domácnosti a na zahradu, nechyběl na
zájezdech do Polska a Litoměřic. Velmi
oblíbené jsou relaxační zájezdy v jarním a předvánočním období do termálního bazénu ve Weidenu, kam jezdíme
již téměř 15 let. Otvírání studánek je
skvělou příležitostí poznat práci učitelek s dětmi z místní MŠ a ZŠ Hudlice, zároveň to samé (i když za jiného
počasí) je vystoupení dětí a rozsvícení
vánočního stromu na kluzišti. Během
roku nezapomínáme na padlé z obou
světových válek, ale ani na nově narozené občánky a životní jubilea našich
spoluobčanů. Počasí přálo nádhernému
a zajímavému výletu do Jeseníků a rovněž i vícedennímu zájezdu do Rakouska a Itálie. Muzejní noc s poutavým a
zábavným vystoupením divadelního
souboru Na Vísce z Hořovic pod vedením p. Slávky Hozové udělalo radost
malým i velkým divákům. Druhou
sobotu v červenci proběhly Jungmannovy oslavy s velkou účastí diváků a s
pestrým, různorodým programem pro
všechny věkové kategorie.
Posezení ve sklípku na Moravě je hezkým, začínajícím závěrem roku a cestou nezapomeneme na návštěvu nějaké

nám už chybí jen společný výšlap na
Vrch, kam všechny srdečně zveme 26.
11. ve 13 hodin, sraz u horní samoobsluhy.
Samozřejmě ne vždy se trefíme do
chuti účastníka akce, ale je také na
vás, abyste nám předložili vaše návrhy
a požadavky, rádi se podle toho zařídíme. Bohužel občasná neukázněnost
některých přihlášených osob nás donutila k tomu, abychom vybírali zálohy
při přihlášení. Stává se, že se přihlášení
týden před odjezdem odhlásí z absolutně nezávažných důvodů a pak se těžko
narychlo hledají náhradníci a na tuto
neserióznost potom doplácí ti, kteří vše
řádně zaplatili a s akcí počítají. Věřím,
že toto opatření chápete.
Máme v záloze ještě hodně akcí, které bychom rádi uskutečnili, prosím sledujte internetové stránky OÚ Hudlice,
obecní vývěsky, hlášení místního rozhlasu a informace ve Zpravodaji.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem členkám kulturní komise za
jejich aktivní činnost, p. M. Paterové,
p. M. Papírníkové, p. J. Goldammerové, p. J. Kulhánkové, p. J. Vlachosové, p. J. Paterové a E. Tejnorové. Dále
patří poděkování všem, kteří na našich
akcích účinkovali, ZŠ a MŠ Hudlice,
všem kteří nám akce pomohli organizačně zvládnout a uskutečnit, p. Kloučkovi, řidiči autobusu který nás vždy bez
problémů všude dopraví a samozřejmě
OÚ Hudlice.
Jiřina Tejnorová

Leden/únor – divadlo Praha
16. 2.
Masopust
23. 3.
Nákupní zájezd Polsko
13. 4.
Zahrada Čech, Litoměřice
20. 4.
Term. bazén, Weiden
27. 4.
Otvírání studánek
7. 5.
Položení věnce k pomníku
padlých
10. 5.
Muzejní noc
18. - 19. 5. Dvoudenní zájezd pro děti,
dospělé a důchodce
25. 5.
Staročeské máje
22. 6.
Český Krumlov, divadlo
13. 7.
Jungmannovy Hudlice
7. 9.
Vítání občánků
14. - 21. 9. Vícedenní zájezd
21. - 9.
Zahrada Čech, Litoměřice
9. - 10. 11. Sklípek Morava
16. 11.
Pietní akt, Olšany
23. 11.
Nákupní zájezd do Polska
29. 11.
Rozsvícení vánočního
stromu
21. 11.
Term. bazén, Weiden
26. 11.
Výšlap na Vrch
Termíny akcí i akce samotné mohou
být v průběhu roku změněny, zrušeny nebo doplněny. Činnost kulturní komise může být rozšířena i o jiné
akce – podrobné informace oznámíme
během roku 2013. Nově platí podmínky pro účast na zájezdu – nutno zaplatit
20% z ceny při přihlášení a nejpozději 40 dnů před termínem akce doplatit
zbytek – jinak bude přihlášený vyřazen ze seznamu zúčastněných. Záloha
20% bude vratná pouze za závažných
okolností. Akce se uskuteční při počtu
minimálně 40 osob – platí pro zájezdy. Při velkém počtu zájemců na akci s
dotací OÚ Hudlice mají přednost občané s trvalým bydlištěm v Hudlicích.
Jiřina Tejnorová

Cvičení rodičů s dětmi

Pouštění balónků

Každý čtvrtek od 9:00 do 10:00 hod.
se scházíme v hudlické sokolovně na
cvičení rodičů a dětí. Cvičení se účastní kolem 12 dětí s maminkami a babičkami. Celou hodinu se snažíme děti
zabavit, hrají společenské hry, soutěží,
cvičí, učíme je říkánky a básničky. Děti
jsou spokojené, zapojují se a na setkání se těší. Přijďte i vy mezi nás strávit
báječnou hodinu se svými nejmenšími.
Těšíme se na vás a přejeme všem hezké
vánoce a v roce 2013 hodně spokojených, zdravých a šťastných dětí.
Jarmila Landová
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Jak dělá mašinka? Mikuláš, čert a anděl jsou předzvěstí Vánoc

Kromě čokolády přinesl Mikuláš
vnoučkovi i knížku říkadel s pěknými obrázky. Ihned jsme ji spolu
začali zkoumat. Jede, jede mašinka…, jak dělá mašinka, ššš, hů, hů.
Pak následovalo jak dělá kravička, kozička, ovečka, slepice, husa,
kachna,myš, telefon.
A začaly problémy, nejprve přišel
na řadu tablet, nebo jak se to jmenuje. Pak jsme přešli do reality a
zjistili, že sousedovy slepice nedělají ko, ko, husu a kravičku jsme nikde
nesehnali. Kozy už se u skály nepasou. Našli jsme ovečky a ty místo
bé, bé dělaly mé, mé. Kdepak myš,
mámo, táto, není v komoře, ale táta
jí má u počítače, a víš dědo, co je to
enter? A co telefon, že prý dělá crr,
crr, no v době mobilů je to jinak.
Zajeli jsme do Berouna na nádraží
zkusit ty vláčky. A bylo to. Nejprve
přijel od Prahy City Elefant, pak od
Rakovníka motorák. Žádné ššš, hů,
hů. Ještě, že reputaci zachránily
kačeny u lávky na Berounce, ty nám
za dva rohlíky udělali ká, ká.
Jak nám doba a technika pokročila, dokončil pyšný otec vnuka. Dívali
jsme se na starší – ne starý – film a
padla tam věta „Objednejte bleskem
Brno“. Nechápající otec nevěděl, že
to není rozkaz pro kolegu, ale nutnost na ústředně objednat telefonické spojení do Brna. Objednat meziměstský hovor šlo normálně, pilně,
nebo bleskově. Jó kde jsou ty doby.
Nezbývá nám nic jiného než konstatovat „A léta běží vážení!“. (vp)

Výšlap na vrch

Kulturní komise OÚ Hudlice zve srdečně všechny naše
občany na tradiční vánoční
výšlap na Vrch. Sraz účastníků je ve středu 26. prosince
2012 ve 13:00 hod. před hořejší prodejnou Jednoty. Těšíme
se na vás a vaše přátele při
8. ročníku Výšlapu na Vrch.

Přiblížil se čas Vánoc a s ním spojené tradice, které se těší velké oblibě i v
mateřské škole. Zpočátku adventu je to
svátek svatého Mikuláše. Každoročně
k nám dorazí Mikuláš s anděly a čerty
ze základní školy. Tohoto úkolu se vždy
zhostí žáci páté třídy. Čerti děti trochu postraší, předvedou jim „pekelný
tanec“ a potom Mikuláš s anděly rozdá
dětem dárky. Na oplátku požaduje básničky nebo písničky a také přislib, že
už nikdo nebude zlobit.
Personál MŠ také letos před svátkem
Mikuláše upořádal neformální setkání
rodičů a dětí. Sešli jsme se 4. prosince
odpoledne v 1. třídě, abychom společně čekali na příchod čerta a Mikuláše.
Děti, oblečené do stylových kostýmů, si krátily čas při diskotéce, rodiče měli možnost vyměňovat si názory
a diskutovat mezi sebou. Ke spokojené
atmosféře přispělo i občerstvení, které rodiče přinesli pro děti i pro sebe.
Po mikulášské nadílce se návštěvníci pomaloučku rozcházeli domů a my,

učitelky, jsme už přemýšlely, s jakým
programem se s dětmi pochlubíme na
vánočních besídkách.
Vůně jehličí, světla svíček a cukroví,
to vše patří k Vánocům stejně jako sváteční atmosféra a vlídné slovo. Ať vám
vánoční svátky přinesou radost, štěstí,
splněná přání pod stromečkem a spoustu krásných chvil. V roce 2013 Vám
přejeme pevné zdraví, mnoho spokojenosti a úspěchů.
Na přelomu roku děkujeme rodičům,
partnerům a všem, kteří podporovali
naši činnost v uplynulém období. Zároveň se těšíme na další spolupráci.
pracovnice mateřské školy
Zastavit čas v tuto vánoční chvíli,
poslouchat, jak andělé mávají křídly...
A vidět štěstí všude kolem sebe,
a cítit, jak sněhová vločka zebe...
Kéž nejen o Vánocích,
ale po celé další roky
nacházíme cestu k sobě
radostnými kroky!
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SK Hudlice Fotbal

Obalový oddíl zdraví své fanoušky a
přináší pár informací o skončené podzimní sezoně
Přípravka – sehrála turnajově celkem
20 zápasů, 6x slavila výhru, 3x se rozešla se soupeři smírně a 11x prohrála.
Získala 21 bodů při skóre 35 : 65.
Mladší žáci – sehráli 7 zápasů, 1x
slavili výhru, získali 3 body při skóre
10 : 34.
U obou těchto družstev bohužel
doplácíme na nedostatek hráčů, často
se stalo, že trenér neměl nikoho na střídání, za ml. žáky hrají hráči přípravky.
Přesto jsme s těmito našimi nejmenšími
fotbalisty velmi spokojeni, mají snahu
se stále zlepšovat a hlavně hra je baví,
což je vidět jak se dokáží radovat s
každé vstřelené branky. Nemůžeme se
rovnat větším oddílům, které proti nám
často střídají celé sestavy, ale kluci se s
tím perou statečně, nebude dlouho trvat
a začnou nad soupeři vítězit.
Tak jak jsme na tom s počtem hráčů, jsme i s počtem trenérů, již od jara
trénuje tyto dvě družstva Kamil Svoboda, sám při tom ještě stále hraje i za
“A“ družstvo a je jasné, že nemůže vše
stíhat. Občas mu ještě vypomůže Z.
Sklenář, ale to je málo, na turnajích mu
pomáhají rodiče a to není pro nás dobrá vizitka, bohužel se to opakuje stále
dokola, v Hudlicích se prostě nenajde
nikdo, kdo by chtěl pomoc a to je velká škoda. Teď začaly tréninky v sokolovně a máme tu stejný problém, máme
sice přislíbenou pomoc, ale počkáme si,
nerad bych to zakřikl. Přivítáme každou pomoc při práci s dětmi.
Dorost – sehrál 10 zápasů, 8x slavil
výhru, 2x soupeři podlehl, získal 24
bodů při skóre 36 : 14 a jsou na čela
tabulky s tříbodovým náskokem.
Na jaře jsem psal, že je to naše jediná
naděje jak v Hudlicích fotbal udržet, šli
jsme do toho s určitým rizikem, všichni
víme, jaká lákadla dnes pro kluky všude jsou, tato věková hranice má velkou
„úmrtnost“, mnoho hráčů tu s fotbalem
končí. Ale musíme říci, že jsme udělali dobře, jak samotná hra, tak přístup
těchto mladých fotbalistů předčil veškerá naše očekávání. Většina hráčů si
svůj elán přenesla ze starších žáků, kteří pro naši obec získali titul okresního
přeborníka za sezonu 2011/12.
Bylo vidět, že to nebyla žádná náhoda, některé své soupeře doslova přejeli a
na jejich hru se byla radost dívat. Žádné
náhodné góly, ale krásné vypracované
akce a pak úspěšné zakončení. Teď jen

vydržet a můžeme se těšit, že tato nová
generace hráčů postupně vrátí Hudlice tam, kam léta patřily, ke špičce na
okrese. Ani o zimní přestávce nebudou
zahálet a mají již zajištěn zimní turnaj
v Praze na Motorletu, kam budou každý
týden dojíždět poměřit své síly se silnými soupeři a to je jen dobře. Nesmíme
zapomenout na trenéry, kteří tyto fotbalisty vedou, p. Vašek, Zíka a Jan Pelc
začali svoji práci úspěšně u žáků a ve
stejném trendu pokračují i s dorostem,
za svoji práci si zaslouží naše poděkování.
Nakonec tradičně naše “A“ – ve své
skupině III. třídy sehrálo 13 zápasů, 6x
slavilo výhru, 3x se rozešlo smírně a 4x
prohrálo, získalo 21 bodů při skóre 24
: 21.
Přes všechny problémy je nutno
vyzdvihnout ty naše hráče, kteří i přes
svůj pokročilí věk stále hrají, věk prostě
zastavit nejde a kdyby tito hráči skončili, tak je dnes nemáme kým nahradit.
Hrajeme, pereme se, ale ten, kdo na
fotbal chodí, vidí sám, že hrajeme to,
na co momentálně máme, přesto jsme
vyrovnaným soupeřem všem a mnohé
jsme nechali za sebou. Zkušenost našich
hráčů a jejich fotbalový um srovnává a
smazává věkový rozdíl. Ti starší budou
muset ještě vydržet a ti mladí si od nich
vzít co nejvíce, věříme, že přes zimu se
kádr dá dohromady, že zranění hráči
budou opět trenérovi Jirotovi k dispozici a hra se pak zlepší. Všichni víme,
že tam kde má každý své jisté, kde není
žádná konkurence těžko dojde ke zlepšení, tak to teď bohužel je.
Ale nebudeme plakat, máme před
sebou ještě spoustu práce, vidíme však,
že to přináší i své ovoce, mnohé se nám
letos podařilo. Žáci získali titul okresního přeborníka, přihlásili jsme dorost,
který si vede velmi dobře, jak přípravka, tak ml. žáci jsou pro nás zárukou,
že fotbal v Hudlicích nevymře. Podařilo se nám společně zorganizovat oslavy
80-ti let od založení fotbalu a myslím,
že velmi úspěšně, že jsme tím potěšili
mnoho našich bývalých hráčů a fanoušků, ohlasy byli vesměs kladné a to nás
těší. Spousta práce se udělalo i v samotném areálu, i když to mnohdy není
vidět. Dnešní doba je pro sport vesměs
těžká, prostředky na činnost se těžko
získávají, jen pár lidí je ochotno obětovat svůj volný čas a mnohdy si ještě
nechat nadávat, přesto stále bojujeme a
máme radost, když se něco povede.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat

všem, kteří nás jakoukoliv formou
podpořili a pomohli tak k úspěšnému průběhu oslav, nejde tady všechny
vyjmenovat, mnozí si to ani nepřáli, ale
hlavní je to, že všichni jste chtěli pomoci dobré věci, to je příjemné zjištění a
zároveň závazek do budoucna pro nás.
Je vidět, že přece jen není Hudlický
fotbal mnohým lhostejný, že když je
potřeba pomohou. Proto musíme všichni společně pracovat dále a posouvat
náš fotbal stále dál.
Zvláštní poděkování patří našemu OÚ
v čele se starostou p. Pavlem Hubeným,
bez jejich pomoci by neproběhly oslavy
a ani činnost klubu by nemohla probíhat tak a v takovém rozsahu jako nyní,
věříme, že spolupráce bude pokračovat
dále.
Na úplný závěr bych chtěl jménem
hudlických fotbalistů popřát všem v
naší krásné obci
hezké prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a osobních úspěchů
v novém roce 2013.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť, za SK
Hudlice V. Sklenička

Tělocvičná
jednota Sokol
Hudlice si dovoluje
popřát všem svým
členům a zároveň
všem občanům Hudlic
krásné prožití
vánočních svátků
a v roce 2013 vše nejlepší, hlavně zdraví
a osobní spokojenosti.

Hudlice dnes, 20.12.2012

Strana 7

Stolní tenis v polovině soutěží

Přiblížila se nám zhruba polovina
soutěžního ročníku 2012/2013 ve stolním tenise, a proto mi dovolte, abych vás seznámil s umístěním našich
družstev.
Družstvo A – 3. liga – 10. místo.
Počáteční úspěchy a vedení skupiny
jsou minulostí. Naše družstvo narazilo na silná družstva a začalo se propadat. Je skutečností, že některá prohraná utkání byla těsná a mohla skončit
opačně. Jsem stále přesvědčen o tom,
že toto družstvo má hráče na udržení
v lize.
Družstvo B – Divize – 3. místo. Příjemné překvapení, družstvo by mělo
tuto soutěž pro Hudlice bez problémů
udržet. Družstvo C – Krajská soutěž 1. třídy – 6. místo. Další nováček
soutěže, má rovněž šanci tuto soutěž udržet. Celkově lze říci, že ligové družstvo a krajská družstva mají
odpovídající výsledky a věřím, že
žádné z nich nesestoupí.
Další 3 družstva máme v okrese.
Družstvo D – Okresní přebor 1. třídy
– 1. místo. Velmi dobré umístění a je
předpoklad postupu do Krajské soutěže 2. třídy.
Družstvo E – Okresní přebor 2. třídy
– 2. místo. Rovněž toto družstvo má
na postup do OP 1. třídy, na vedoucí
tým ztrácí pouhé 3 body.
Družstvo F – Okresní soutěž – 11.
místo.
Předpokládané
umístění
družstva, je třeba si uvědomit, že v
tomto družstvu nastupují naši žáci.
Hrají soutěž dospělých, zatím prohrávají, ale získávají zkušenosti a hlavně
každou sobotu hrají mistrovská utkání.
Pravidelné hraní se určitě časem
projeví a druhá polovina soutěže bude
již lepší.
Je opravdu komplikované a časově
náročné všechna naše družstva obsadit, nahradit chybějící hráče a udržet
odpovídající výsledky v mistrovských
zápasech. Stolní tenis má v naší obci
tradici a my ji chceme dále držet.
V měsíci listopadu jsme byli pořadateli okresních přeborů dospělých
a mládeže. V dospělých naši hráči
dosáhli tyto výsledky: dvouhra - 2.
místo Petr Dřevěný, 3. místo Miloslav
Landa, 3. místo Jan Drož. Čtyřhra

– 1. místo Landa, Dřevěný, 3. místo
Vajs, Stehlík Jan ml., 3. místo Drož,
Zitta. V soutěžích mládeže naši hráči
dosáhli tyto výsledky:
mladší žáci – dvouhra – 3. místo
Jindřich Vaculík, čtyřhra – 3. místo
Jindra Vaculík, Urbánek, starší žáci
– dvouhra – 3. místo David Bartůněk,
3. místo Petr Trousil, čtyřhra – 2.
místo Trousil, Bartůněk.

Dorost – dvouhra – 3. místo Stanislav Vaculík ml., čtyřhra – 3. místo
St. Vaculík., Bláha.
Celkově lze konstatovat, že naši
hráči rozhodně neudělali ostudu a
dobře reprezentovali náš sport.
Na závěr mi dovolte jménem všech
stolních tenistů popřát všem do nového roku vše nejlepší, zdraví, štěstí
a pohodu. Všem sportovcům hodně
sportovních úspěchů.
Rudolf Hrkal
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Zakončení turnajem na Slavii

S blížícím se koncem roku je u konce i podzimní část turnajové sezóny.
Házenkářky zakončily podzimní sezónu moc hezkými výsledky zápasů.
Na turnaji, pořádaném oddílem DHC
Slavia Praha, který se uskutečnil začátkem prosince, vybojovaly hudlické
házenkářky dvě remízy a dvě vítězství.
Díky tomuto úspěchu si tak zajistily
druhé místo v pořadí tohoto turnaje.
Nebyl to však jediný turnaj podzimní
sezóny, hráčky se zúčastnily též turnaje
ve Zruči nad Sázavou a také v Kutné
Hoře.
Zde se snažily vybojovat vítězství
hráčky přípravky, které začaly s tréninky od letošního září.
Holky se zhostily svého úkolu velmi
dobře a podávaly hezké výkony. Jejich
dalším velkým bojem byla účast v Praze - Vršovicích, kde vybojovaly krásné

druhé místo.
Oddíl házené SK Hudlice má tedy k
dnešnímu dni již dvě družstva hráček.
Dveře do oddílu jsou však stále otevřené pro nové hráčky, které by se také
rády zapojily do tohoto pěkného kolektivního sportu.
Již tradičně nás s koncem roku čekal
také mikulášský trénink, na který i
letos zavítal Mikuláš s čertem a andělem a přinesli dětem mikulášské odměny za jejich dobré sportovní výkony.
Pro hráčky byl připraven zábavný program formou všeobecných sportovních
aktivit.
Závěrem mi dovolte vám všem, příznivcům sportu, ale i našim hráčkám
popřát krásné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a úspěšný krok do
nového roku.
za oddíl házené Jarka Kulhánková

Ještě něco z kultury - adventní koncert souboru Slavoš

Ze života

Učitel filozofie jednoho dne přišel, do třídy. Když se studenti usadili, vzal ze šuplíku nádobu a naplnil
ji až po povrch kameny. Potom se
zeptal studentů, zda si mysli, že je
nádoba plná?
Studenti s ním souhlasili, že je.
Potom profesor vzal krabičku s
kamínky a vysypal je do nádoby s
kameny, zatřásl nádobou a samozřejmě, že kamínky popadaly mezi
kameny. Profesor se zeptal znovu.
Je teď nádoba plná?
Studenti se pousmáli a souhlasili,
že je.
Ale profesor vzal krabičku s velmi jemným pískem a vysypal ho do
nádoby. Samozřejmě písek vyplnil i
ty nejmenší mezírky mezi kameny.
Ted už byla nádoba opravdu plná.
Potom profesor řekl:
„Touto ukázkou jsem chtěl znázornit, že život je jako tato nádoba.
Kameny znázorňují důležité věci ve
vašem životě. Jako jsou vaše rodina,
partner, zdraví, děti, všechno, co je
tak důležité. Kdybyste to ztratili,
bylo by to velmi zničující. Kamínky
znázorňuji ostatní, méně důležité
věci. Například vaše zaměstnáni, dům, auto… A písek je všechno
ostatní. Drobnosti. Když dáte písek
do nádoby jako první, nezůstane
vám žádné místo pro kameny. To
stejné platí v životě. Když budete
ztrácet čas a energii na drobnosti, materiální věci, nikdy nebudete
mít čas na věci, které jsou skutečně důležité. Věnujte pozornost rozhodujícím věcem ve vašem životě.
Hrajte si se svými dětmi, vezměte
svého partnera tancovat… Vždy
bude čas jit do práce, uklidit dům,
uvařit oběd, nakoupit… Dejte si
záležet na kamenech. Určete si své
cíle. To ostatní jsou jen kamínky a
písek. Hodně štěstí, doufám, že se
vám to podaří.“.
Pak přistoupil student - šprýmař a
ptá se profesora. „Myslíte, že nádoba už je plná?“. Profesor připustil,
že ano. Student vzal půllitr piva a
vlil ho do nádoby. Pivo vsáklo do
písku.
Ponaučení? Na pivo se vždycky
místo najde!

