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Obecní úřad Hudlice přeje 
všem krásné a pohodové  

prožití Vánoc a v roce 2010 
hodně zdraví, osobní  

spokojenosti, štěstí a lásky
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Slovo starosty
Vážení občané, dovolte, abych vás 

v tomto adventním čase ještě jednou 
oslovil. 

Vydáváme již tradičně toto vánoč-
ní číslo „Hudlice dnes“, které má být 
spíše ohlédnutím a zamyšlením se za 
uplynulým rokem s naladěním se na 
sváteční atmosféru Vánoc.

Když jsem v loňském roce psal 
tyto řádky, nebylo mi nejlépe, pro-
tože před tím proběhlo shromáždě-
ní některých občanů před obecním 
úřadem. Doufal jsem však, že přeci 
musí zvítězit vzájemné pochopení, 
porozumění problémů toho druhého, 
přátelské jednání a hlavně obyčejný 
rozum. Bohužel, došlo k další eska-
laci všeho špatného a zlého co si jen 
lze představit. V obci bylo založeno 
účelové občanské sdružení, které 
všemi možnými způsoby napadá dal-
ší postup prací na odkanalizování 
naší obce a opakovanými stížnostmi 
a podáními na všechny možné orgá-
ny se snaží paralyzovat i chod celé-
ho obecního úřadu s jediným cílem, 
čím hůř v obci, tím pro ně lépe. Díky 
poukázání na formální nedostatky 
v projektové dokumentaci (obdob-
ná dokumentace prošla v desítkách 
obcí) členy občanského sdružení a 
jejich příznivci dojde pravděpodobně 
k vyřazení naší žádosti o dotaci na 
výstavbu kanalizace z dalšího říze-
ní. Zatím není jasné i s ohledem na 
finanční krizi kdy a zda vůbec bude 
v příštím roce výzva na dotaci znovu 
vyhlášena a tak tato skutečnost není 
výhrou a úspěchem kohokoliv, ale 
naopak prohrou s velkými dopady na 
každého z nás. Já osobně jsem napa-
dán vulgárními články na diskusním 
fóru na webových stránkách obce 
i občanského sdružení, osobně ve 
svém bydlišti panem P.Z. a v posled-
ní době opakovanými anonymními 
dopisy, kde je mi vyhrožováno fyzic-
kým napadením a poškozením mého 
majetku. Věřte, že se mi tyto řádky 
nepíší vůbec lehce, ale jestli si někdo 
myslí, že mě zastraší, tak se veli-
ce plete. Jsem přesvědčen, že jsem 
nikdy nechtěl a nadále nechci niko-
mu v této obci škodit nebo činit jiné 
příkoří a ten, kdo mě zná, ví, že moje 
životné krédo je pomáhat občanům 
a všem blízkým a v žádném případě 
nemám uspokojené z toho, když bych 
někomu škodil.

Doufám, že sváteční dny volna  

a vánoční nálada přiměje někte-
ré spoluobčany k zamyšlení, v jaké 
atmosféře a prostředí budeme nadá-
le v naší hezké obci žít. Celá situace 
mě velice mrzí a přemýšlím, proč již 
spolu nedokážeme rozumně komuni-
kovat a společně klidně žít. 

Vážení občané, když se ohlédnu 
za uplynulým rokem, naštěstí jsou i 
velice pozitivní skutečnosti, které se 
v tomto období udály a stojí za při-
pomenutí.

Je to především dokončení celkové 
rekonstrukce Mateřské školy v Hud-
licích, na kterou se podařilo zajis-
tit 6 mil. Kč ze státního rozpočtu a 
5,7 mil. Kč z rozpočtu Středočeské-
ho kraje. Tím se nejenom podařilo 
výrazně zlepšit prostředí pro naše 
děti, vzhled návsi, zajistit úspo-
ry energií, ale vznikla i ubytovna, 
která jistě pomůže dalšímu rozvoji 
naší obce. Akce se realizovala bez 
výrazného narušení provozu zaří-
zení a za to patří velké poděkování 
všem pracovníkům MŠ v čele s paní 
ředitelkou Danou Žihlovou. Velký 
dík patří také rodičům dětí, kteří 
pochopili situaci a na základě výzvy 
s úklidem pomohli. Dalšího zlepšení 
vzhledu obce bylo dosaženo úpravou 
místa na separovaný odpad u Kalu, 
nádoby na odpad u Činžáku a sezení 
se závěsným kuželníkem pod lipami 
u skály. Po dořešení komplikova-
né administrativy se také podařilo 
konečně zajistit první etapu opravy 

hráze koupaliště s finanční podpo-
rou Středočeského kraje ve výši 200 
tis. Kč. Pro zlepšení vzhledu obce 
se podařilo také vyřešit dlouhodo-
bý problém se svedením dešťových 
vod v ulici Nad Roklí a podařilo se i 
vybudovat plynové teplovodní topení 
v provozovnách kadeřnictví, což jistě 
přispěje k vyššímu komfortu posky-
tovaných služeb. V klidném prostředí 
by se jistě dokázalo udělat i mnohem 
více pro všechny občany naší obce. 

Uvedl jsem jen výčet nejdůležitěj-
ších akcí, z jejichž realizace mám 
osobně velkou radost, doufám, že 
potěší i mnohé občany. Je to rázná 
odpověď na to, že se v obci nic nedě-
lá, ale přesto se jistě najdou tací, 
kteří budou hledat hlavně nějaká 
negativa. 

Chtěl bych závěrem poděkovat 
všem občanům, kteří pomohli obci 
s plněním nelehkých úkolů. Jedná 
se zejména o úklid listí před nemo-
vitostmi, kolem kontejnerů, pomoc 
při pořádání různých kulturních a 
společenských akcí. Velký dík patří 
panu Pavlu Auředníkovi, který nám 
bezplatně každý rok zajišťuje veli-
ce pěkný vánoční strom. Chtěl bych 
také poděkovat všem zastupitelům, 
členům výborů a komisí, ale i čle-
nům všech složek v obci, kteří v této 
nelehké době se podíleli na zabezpe-
čení chodu a kulturním vyžití v naší 
obci. 

Ještě jednou vám všem přeji šťast-
né a veselé Vánoce a hodně štěstí  
a zdraví do nového roku.

Váš starosta Pavel Hubený
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Dětský karneval

Poslední sobotu v říjnu se uskutečni-
lo v Rychlém občerstvení milé setkání. 
Sešli se tu bývalí žáci hudlické školy, 
kteří letos oslavili kulaté životní jubile-
um, protože se narodili v roce 1949. Po 
úvodním shledání a přivítání se všich-
ni přemístili do jejich bývalé školy, kde 
je velmi ochotně po všech prostorách 
provedla paní učitelka L. Treglerová. 
Zároveň je seznámila se současnou 
prací a nejrůznějšími aktivitami školy. 
Došlo i na fotografování, jehož výsled-
ky všichni obdivovali ještě během té-
hož večera. Organizátorky setkání 
nezapomněly ani na uctění památky 
spolužáků na místním hřbitově.

Po návratu do příjemně vyhřátých 
prostor Rychlého občerstvení následo-
val společný přípitek s výbornou veče-
ří. Pak došlo na vzpomínky ze školních 
let, samozřejmě především na ty vese-
lé. Vzpomínalo se na pana řídícího i 
na paní učitelky. Všichni se společně 
sešli a sdělovali si své životní osudy, 
vždyť někteří se neviděli od školních 
let. Setkání se zdařilo a příští rok bude 
následovat určitě dřív, snad do roka.

Poděkování nás všech zúčastněných 
„šedesátníků“ patří zejména našim 
dvěma spolužačkám, které to vše zor-
ganizovaly a zajistily – paní L. Sklená-
řové a J. Strakové. Děkujeme i vedení 
ZŠ Hudlice a paní učitelce L. Treglero-
vé. Jenom nás trochu mrzelo, že ačkoli 
přijeli „ kluci a holky„ z různých kou-
tů naší země, z místních si na setkání 
všichni čas neudělali. J. Vydrová

Jménem celé redakce Hudlického 
zpravodaje mi dovolte, abych popřál 
všem občanům Hudlic krásné a poho-
dové prožití vánočních svátků a vše 
nejlepší v roce 2010. Zpravodaj doznal 
během několika let určitých změn. 
Došlo ke změně loga, v každém čísle 
umísťujeme aktuální fotografie a roz-
ložením článků jsme se snažili alespoň 
trochu přiblížit klasickým novinám. 
Po obsahové stránce jsme popisovali 
a komentovali všechny důležité akce 
uskutečněné v obci za určité období. 
Zpravodaj dále informoval o problé-
mech, opatřeních, změnách a vyhláš-
kách OÚ Hudlice. Většina obecních 
úřadů vydává místní periodikum za 
účelem lepší informovanosti občanů. 
Vydávání Zpravodaje má svá opodstat-
nění. Za redakční radu Rudolf Hrkal

Setkání po letech

Zpravodaj v roce 2010

Máje 2009

Masopust
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Jungmannovy slavnosti

Vystoupení žáků dramatického kroužku ZŠ při rozsvěcení vánočního stromu

Rozloučení s prázdninami

Budu-li zde vzpomínat na hudlickou 
zimní specialitu, zklamu zřejmě všech-
ny gurmány. Ponecháme dnes stranou 
všechny dobroty z domácího pašíka, 
domácí pečené cukroví nebo návod 
na specielní grog. Mimochodem, těch 
pašíků, aby si člověk pochutnal na 
poctivém domácím, už dneska moc 
není. Navíc vzpomínaná specialita 
nesloužila k nabírání kalorií či joulů, 
spíše naopak.

Již je tomu více než padesát let, ten-
krát se hrával hokej na rybnících nebo 
se polévala škvárová fotbalová hřiště. 
Mimochodem i prvoligový hokej se po 
válce hrál na Felbabce na rybníku. 
Hudličtí hokejisté měli tu výhodu, že 
na návsi na zasypaném rybníku vznikl 
polní mlat a plocha byla záhy vybeto-
nována. Pak už stačilo plochu polévat 
a udělat dřevěné mantinely, ty první s 
pravoúhlými rohy.

Dříve bývalo zvykem, že většina fot-
balistů hrávala i hokej. Někdy se neda-
lo na kluzišti dopoledne bruslit, aby 
led vydržel na večerní „mač“. Nedělní 
dopoledne po uklizení sněhu a připra-
vení hřiště na utkání bylo dlouhé, tak se 
v Hudlicích začal hrát fotbálek na ledě. 
Postavili se hokejové branky a už se to 
„mastilo“. Mezi prvními aktéry byli 
hudličtí sportovci tělem i duší, Vašek 
Sklenička st., Milda Kulhánek, Ludvík 
a Sláva Křížovi, Vašek Kočí, to byly 
první hvězdy tohoto sportu (omlouvám 
se všem, které jsem nejmenoval). Hrát 
mohli všichni příchozí, sportsmeni i 
pohyboví amatéři, takže na ledě nebyla 
o smích nouze. Na ledě vyrostli i poz-
dější hudličtí plejeři např. Karel Pate-
ra (Taťour), Milda Landa a další.

Když už vzpomínáme na staré doby 
kluziště, nelze nevzpomenout na výše 
jmenovaného Mildu Kulhánka (par-
don Libiše). Tak stříkat kluziště jako on 
neuměl nikdo, snad jen nedávno zesnu-
lý Tonda Kulhánek (Kosík). Navíc byl 
Milda zkušený meteorolog, podle hou-
kání vlaků ze Zdic nebo Nižbora věděl 
kdy stříkat a kdy přijde obleva.

Je nutno vzpomenout, že naše kluziš-
tě mělo mantinely s oblými rohy mezi 
prvními v kraji a halogenové osvětle-
ní, dřív než umělá, tehdy ještě nekrytá 
ledová plocha v Berouně.

Ach, kde že ty staré časy jsou, ach, 
kde je hudlický hokej.

Hudlická zimní  
specialita

fejeton se vzpomínkou  
na staré časy
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Mateřská škola v Hudlicích po rekonstrukci

Kulturní komise OÚ zve srdečně 
všechny hudlické občany na tradiční 
vánoční výšlap na Vrch. Sraz účastníků 
je v sobotu 26. prosince 2009 ve 13:00 
hodin před hořejší prodejnou Jednoty. 
Přijďte se protáhnout s přáteli příjem-
nou procházkou na Vrch. Těšíme se na 
vaši účast při 5. ročníku výšlapu.

Výšlap na Vrch

Copak nás čeká příští rok?

Hudlice

Hodláme rozšířit stávající web naší 
obce o stránku s „katalogem“ hudlic-
kých podnikatelů. Zde bude možné 
vyhledat z nabídky žádanou službu a 
získat kontakt pro další informace či 
objednávku.

Prosíme Hudličáky, kteří mají co 
nabídnout a kteří mají zájem o tuto 
reklamu, aby nám poskytli svolení a 
příslušné údaje:
- jméno (název firmy),
- předmět činnosti, co nabízí,
- kontakt (kde objednat, případně zís-

kat další informace),
- adresa vlastní webové stránky.

Údaje můžete zaslat elektronicky 
na adresu podatelna@obec-hudlice.cz 
nebo telefonicky na tel. OÚ Hudlice 
311 697 179 nebo je doručit osobně do 
kanceláře úřadu.

Propagace  
hudlických podni-

katelů na webu

Na barevný tisk  
vánočního zpravodaje  

„Hudlice dnes“  
přispěla společnost

dodavatel informační-
ho systému PROXIO 
pro státní a veřejnou 

správu.

mc one a.s.
Wenzigova 1861/7, Praha 2

tel. 225 028 512
www.mcone.cz
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Komise pro sport 
a mládež OÚ 
Hudlice přeje 
všem našim  

sportovním oddí-
lům v roce 2010  
hodně sportov-
ních úspěchů. 

Zejména  
přejeme vyšší 
podchycení  

hudlické mládeže 
a získání  
dospělých  
vedoucích.

Tělocvičná  
jednota Sokol 
Hudlice přeje 

všem svým  
členům v roce 

2010 především 
hodně zdraví, 
štěstí a osobní 
spokojenosti.

Fotografie (se shora dolů):

Oddíl mládeže kopané SK Hudlice
Oddíl mládeže stolního tenisu  
TJ Sokol Hudlice
Oddíl přátel přírody TJ Sokol 
Hudlice


