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Slovo starosty
Vážení občané, dovolte abych Vás
před koncem roku v tomto Vánočním
období ještě oslovil.
Je jistě mnoho věcí, které by šlo za
uplynulý rok zrekapitulovat a
zamyslet se nad celkovou situací v
naší obci. Ne, nebojte se, nebudu
Vás unavovat dalšími prohlášeními a
reakcemi na vše, co se zejména v
období voleb a po volbách v naší
obci událo. Kdo má na tyto věcí
žaludek, může si toho bohatě užít na
diskusním fóru a nebo návštěvou
jednání Obecního zastupitelstva.
Nebudu zastírat, že mě výsledek voleb
a zejména chování některých občanů
výrazně zklamalo. To nemluvím o
představitelích Šance,
ale o
občanech, kteří nám celou dobu
klepali na rameno, vše chválili,
pracovali pro obec za výhodných
finančních podmínek a nakonec
běhali po obci a šířili pomluvy o
úplatcích, nekalých praktikách atd.
Pro svou „ pravdu“ a likvidaci
starosty by neváhali zadlužit obec a
uvrhnout jí do doby temna na několik
let. Dívejme se na věci však i
pozitivně, protože došlo pod
praporem společného nepřítele ke
sblížení občanů, kteří spolu desítky
let nemluvili, okolo krku si padli s
bývalým starostou občané, kteří s
celými rodinami přispěli výrazně k
jeho odvolání a v průběhu let
cestovali z jedné kandidátky do druhé
a nesmířili se s nepřijetím do
pracovního poměru z důvodu
nesplnění požadovaného vzdělání.
Naše obec není tak veliká a tak se
všichni velice dobře známe a jistě víte
o kom je řeč. Samozřejmě, za ta léta
co starostuji, jsme nemohli vyhovět
všem občanům v jejich požadavcích,
protože bylo naší povinností hájit
zájmy celé obce. Rozumný člověk pak
věcné argumenty pochopí a ti druzí se
cítí poškození ve svých právech.
Opravdu je však nutné brát to tak, že
vše špatné je pro něco dobré. Spousta
občanů se otevřeně projevila v
očekávání změny a potřeby zavděčit

se těm druhým s následnými
výhodami a o to větší je dnes pro ně
zklamání z výsledku povolebního
vyjednávání. Jak to nakonec v
Hudlicích dopadlo je pouze výsledek
věcného
pochopení
všech
problematických věcí v naší obci,
čehož si nesmírně vážím a začínám
věřit, že se snad opravdu rozum do
naší obce vrací. “ Naši“ zastupitelé, i
přes zklamaní z výsledků voleb, vedli
pouze věcný dialog a neuchylovali se
k nátlaku a vyhrožování všem, kteří
nešli s nimi, jak to bylo v hojné míře
u jiných kandidátů a příznivců stran.
Několikrát jsme již v zájmu naší obce
nabídli oponentům vstřícnou ruku,
která nikdy nebyla přijata, protože již
ani nejde o kanalizaci a vyřešení
dlouholetých problému, ale o snahu
zlikvidovat současné vedení obce,
ovládnout obecní úřad, základní a
mateřskou školu a dosadit tam své
příznivce ať to stojí co to stojí. Mohu
všem slíbit, že se nikomu nebudeme
mstít, ale nebudeme již ani přehnaně
vstřícní a tolerantní. Jestliže se někdo
neštítí opakovaně podávat trestní
oznámení a obíhat krajský a další
úřady s pomluvami, je nutné na tyto
skutečnosti reagovat. Není možné
nadále tolerovat, aby zaměstnanci
obce ve své pracovní době a za
prostředky obce proti ní bojovali na
úkor plnění svých pracovních
povinností.
Vážení občané, za sebe mohu slíbit,
že vše co budeme v následujícím
období dělat, bude ku prospěchu
občanů naší obce bez ohledu na
jakékoliv osobní zájmy. Samozřejmě,

když budeme mít klid na práci a
případnou součinnost většiny občanů,
dokážeme toho daleko více ku
prospěchu nás všech. Ovšem jsme
připraveni pracovat i v ovzduší
pomluv a nátlaku, jak tomu bylo v
uplynulém období. Žádné cinkání
klíčů před našimi nemovitostmi nás
od obětavé práce pro obec neodradí.
Vážení občané, dovolte závěrem
vyjádřit přání skutečného zklidnění
ovzduší v naší hezké obci, přispějme
všichni pro to, aby se nám i novým
občanům co nejlépe žilo. Život je
velice krátký a tak se neutápějme ve
lžích a nenávisti a snažme se o
vzájemné porozumění a sblížení
názorů. Chtěl bych také všem, kteří
napomáhali s plněním nelehkých
úkolů obce,
co nejsrdečněji
poděkovat.
Vážení občané, chtěl bych skutečně
již na závěr popřát Vám všem šťastné
a veselé vánoční svátky, hodně štěstí
a zejména zdraví do nového roku a
vzájemné porozumění.

To Vám z celého srdce přeje starosta
obce Hudlice Pavel Hubený.
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MŠ - rozšíření kapacity

Obec Hudlice oznamuje zahájení realizace projektu: MŠ Hudlice - rozšíření kapacity
Projekt bude finančně podpořen z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy dotací
do výše 6 037 836,23 Kč.
Vrámci projektu bude vytvořena nová třída v podkroví budovy stávající mateřské školy.
Hlavním cílem projektu je: rozšířit kapacitu mateřské školy,
rozšířit infrastrukturu pro služby v oblasti předškolního
vzdělávání, modernizovat budovu MŠ Hudlice, zkvalitnit
zázemí pro výuku a zavést nový speciální obor v rámci výuky logopedii.
Díky realizaci projektu bude kapacita mateřské školy zvýšena
o 20 míst, vzniknou 2 nová pracovní místa a dojde ke
zkvalitnění a rozšíření služeb poskytovaných mateřskou školou.
Předpokládané ukončení fyzické realizace projektu: 15. 5. 2015

Základní kámen rozhledny Máminka

V pátek 28.listopadu 2014 proběhlo slavnostní poklepání na základní kámen rozhledny Máminka na Vrchu za účasti
prof. Ing. arch. Martina Rajniše – autora projektu, Dr. Ing. Jiřího Peřiny – radního Středočeského kraje,
Pavla Hubeného – starosty obce Hudlice a Radka Oliče - „patrona" rozhledny.
Název projektu: Zvyšování atraktivity Hudlicka jako destinace cestovního ruchu
Výše poskytnuté dotace: 5 378 432,37 Kč
Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit atraktivitu Hudlicka jako destinace cestovního ruchu, tedy přivedení většího počtu turistů
do obce Hudlice a jejího blízkého okolí. Obec Hudlice chce tohoto cíle dosáhnout díky
tomu, že vybuduje nové turistické cíle - rozhlednu Máminka na vrcholu Krušné hory, novou
naučnou stezku kolem Krušné hory, revitalizuje areál Památníku Josefa Jungmanna a zajistí
bezpečnější přístup na Hudlickou skálu. Turistickým značením naučné stezky a cesty
vedoucí na vrchol Krušné hory, vzniknou také nástupní plochy pro odstavení dopravních
prostředků pod Krušnou horou. Jednotlivé objekty budou doplněny vhodným mobiliářem.
Přínos projektu: O přírodních krásách Hudlicka se dozvědí potenciální zájemci o návštěvu regionu a najdou zde rozmanitou
nabídku důvodů k putování krajinou. Projekt je určen pro všechny věkové kategorie návštěvníků.

Projekt je spolufinancován Regionálním operačním programem Střední Čechy.
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Rozsvícení vánočního stromu
Dne 28. listopadu 2014 se konalo rozsvícení
vánočního stromu s mikulášskou nadílkou.

Již tradičně nejpůsobivější dojem udělala
vystoupení dětí ze základní školy a mateřské
školky na kluzišti.
Dorazil i Mikuláš s čertem, kteří odměnili
všechny přítomné děti sladkostmi.
Děkujeme všem pedagogům za přípravu
vystoupení a všem, kteří se podíleli na
přípravě této akce.

Přání sportovních klubů

Dovolte, abych jménem všech sportovních klubů a
oddílů v naší obci poděkoval všem našim občanům a OÚ
Hudlice za přízeň a podporu, kterou jste nám projevili
v letošním roce a Vám všem popřál krásné prožití
vánočních svátků a vše nejlepší v roce 2015.
Děkujeme.
Tělocvičná jednota Sokol Hudlice přeje všem svým
členům a občanům Hudlic klidné a pohodové vánoční
svátky a v roce 2015 především zdraví, spokojenost
a osobní pohodu.

RudolfHrkal
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Zprávy z mateřské školy v Hudlicích

☻ Koncem října byly do šatny dětí
v 1. třídě zakoupeny nové šatní
skříňky. Nábytek je přizpůsoben
výšce dětí tak, aby všechny dosáhly
ke svým věcem. I když to byl
nesnadný úkol, podařilo se nám
zvětšit prostor pro ukládání obuvi,
vyřadit ramínka, která představovala
při manipulaci i nebezpečí poranění
dětí a také jsme omezili údery do
hlavy při otvírání dvířek. Celkově se
šatna opticky zvětšila a děti získaly
větší komfort při oblékání. Skříňky
vyrobila na zakázku firma Linea
Trubín. Tím byla dokončena vnitřní
rekonstrukce přízemí a doufáme, že v
příštím roce provedeme totéž i
v 1. patře.
☻ Podzimní období je ve školním
vzdělávacím
programu
MŠ
zpracováno jako oslavy bohaté
sklizně, pestrých barev a veselé
zábavy. Nastalo už začátkem října,
kdy nás manželé Ledvinovi pozvali
na svůj statek a připravili pro děti
pestrý program. Víla Díbřenka je
provedla po jejich hospodářství,
seznámila děti se zvířaty, které zde
žijí. Kromě běžně známých domácích
zvířat děti nejvíc zajímal pštros.
Ledvinovi také zakoupili dýně, které
si děti za pomoci učitelek dozdobily a
přivezly jako dárek. Tento počin
uskutečnili bez ohledu na svůj volný
čas a patří jim poděkování. Jejich
přístup jako rodičů je k MŠ zcela
ojedinělý.

☻ Dne 31.10. uspořádala MŠ další
ročník Halloweenských oslav. Děti
ve strašidelných maskách se za
doprovodu rodičů shromáždily před
budovou školy a čekaly na vyhlášení
výsledků soutěže o nejkrásnější
vydlabanou dýni nebo podzimní
výzdobu. Všichni soutěžící se
umístili na prvním místě a za svou
snahu obdrželi diplomy a dárkový
balíček. V podvečer se konal
lampiónový průvod po obci. Na
závěr na všechny čekalo občerstvení.
Drobné dárky a sladkosti do balíčků
nám věnoval oddíl stolního tenisu
Sokola Hudlice.

☻ V listopadu byl na školní zahradu
nainstalován nový herní prvek –
balanční síť, na jehož pořízení byly
použity finanční prostředky z
výtěžku akce „Hudlický bludný
kořen“, který školce věnovala kapela
SekecMazec.
☻ 4. prosince proběhlo již tradiční
Mikulášské setkání rodičů, dětí a
personálu školky. V průběhu
podvečera přišel i Mikuláš s čertem a
anděly. Děti dostaly od Mikuláše
balíčky se sladkostmi, na které
přispěla firma Rekulta Praha a oddíl
stolního tenisu Sokola Hudlice. Pro
děti pokračovala zábava při hudbě a
tanci, dospělí se mohli bavit, hovořit
o svých radostech i starostech nejen s
dětmi a vyměňovat si své zkušenosti.
K dobré náladě přispělo i bohaté

občerstvení, které si návštěvníci
donesli.
☻ Ve dnech 17. a 18. prosince se v
jednotlivých třídách uskutečnily
slavnostní vánoční besídky pro
rodiče. Po besídkách přináší dětem
dárky pod stromeček Ježíšek. Letos
byla nadílka opravdu překvapivá.
Kromě nových hraček zakoupených z
finančních prostředků od zřizovatele,
věnovala dětem hračky a didaktické
pomůcky také Obec Otročiněves.
Jejich výběr projednal starosta obce
pan Josef Šinkner s ředitelkou a tak
byly zakoupeny pomůcky, které jsou
pro školu přínosné a dětem udělají
radost. Hodnota daru dosahuje
dvaceti tisíc korun. Tímto dárci
děkujeme a jsme rádi, že se rozvíjí
spolupráce mezi mateřskou školou a
sousední obcí, jejíž děti do našeho
zařízení dojíždějí.

VOzdobený
ánoční přání
stromeček, světla svíček,
čerstvě napadaný sníh, pohádky, vůně
cukroví. To vše patří k Vánocům
stejně jako sváteční atmosféra a
vlídné slovo, ale především láska,
porozumění a štěstí. Přejeme Vám, ať
je po Vašem boku vždy někdo, s kým
se můžete o to všechno podělit.
Veselé Vánoce a hodně štěstí v
novém roce.
za MŠ Dana Žihlová
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Základní škola v Hudlicích

Dne 11. 12. 2014 se děti z hudlické
základní školy pod vedením paní
učitelky Aleny Spilkové zúčastnily
oblastního kola soutěže Dětské Porty
v Hořovicích. Jedná se o hudební
celorepublikovou soutěžní přehlídku
dětí a mládeže, kteří hrají a zpívají
folk, country a jim příbuzné hudební
žánry.
Máme velikou radost, že naše dětská
skupina "Tři od skály“ ve složení
Adam Veselý (kytara a zpěv), Tonda

Med (trubka a zpěv) a Vašík Med
(flétna a zpěv) vyhrála 1. místo v
kategorii „Tria a hudební skupiny do
15 let“ a postoupili do
celorepublikového finále, které se
koná 30.1. – 1.2. 2015 v Praze.
Zároveň nás i těší též velice dobré
umístění naší dětské skupiny
"Hudci", a to na 2. místě v kategorii
"Skupina dětí do 15 let s
pedagogickým doprovodem".
Děkujeme všem našim muzikantům

Radostné prožití vánočních svátků
v kruhu nejbližších, mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce 2015
přeje kolektiv ZŠ Hudlice

a zpěvákům za výbornou reprezentaci
školy a obce Hudlice a paní Aleně
Spilkové za čas a energii, které dětem
věnovala. Držme jim dál palce!
Stanislav Veselý
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Jen jeden turnaj, ale přesto velký úspěch

Letošní sezónu v házené jsme začali
v polovině září. Jelikož družstvo
MINI hráček opustily tři nejstarší
dívky a v tomto oddílu bez nich není
dostatek hráček, nemohli jsme
postoupit do kategorie mladších
žákyň, což nám udělalo trochu čáru
přes naše budoucí plány. Řada z nás
tím byla zklamána, ale i přesto tyto
hráčky vydržely a chodí s námi
trénovat i nadále. Odměnou jim za to
bude plánovaný turnaj MINI 6+1,
na který jsme pozvané do Ledče
n./Sázavou.
V podzimní části sezóny se nám
turnaje moc nepovedly. Nemyslím
tím, že bychom neměli úspěch ve hře,
ale fakt, že jsme za poslední měsíce
odehráli pouze jeden turnaj.
První adventní neděli jsme si udělali
výlet do Zruče n./S., kde jsme
odehráli turnaj za účasti dalších
5 družstev. Naše družstvo na turnaj
jelo ve složení jak hráček oddílu
MINI, tak i hráček PŘÍPRAVKY.
A jak jsme se umístili? Velice dobře.

Přivezli jsme si diplom za 2. místo.
Od vytouženého prvního místa nás
dělil pouze jeden gól.
I přesto, že se nám letos na podzim
povedla účast jen na jednom turnaji,
odjeli jsme všichni spokojeně
a s úspěchem domů.
Na podzim jsme stihli ještě jednu
věc a to brigádu na házenkářském
hřišti v areálu u lesa. Tímto bychom
rádi poděkovali všem, kteří se této
akce zúčastnili a pomohli nám uklidit
hřiště před nastávající zimou.
Na jednom z posledních letošních
tréninků nás také navštívil Mikuláš,
čert a anděl a přivedli si s sebou
dalších pět malých čertíků. Byl to
moc hezký trénink, nejmenší děti
byly vystrašené, ale i přesto nakonec
zazpívaly písničky a předvedly i své
házenkářské dovednosti. Na závěr si
každý z třiceti dětí odnesl domu
mikulášskou nadílku.
Blíží se konec roku a nastává jedno z
nejkrásnějších období, čas Vánoc,
čas lásky, klidu a pohody. Dovolte mi

„Klub dětí a rodičů v Hudlicích“

V současnosti probíhají v Hudlicích
aktivity okolo založení „Klubu dětí a
rodičů“ a to v prostorách posledního
patra obecního úřadu. Jedná se o
svépomocnou aktivitu maminek,
která má vytvářet všestranný
program pro děti předškolního věku.
Zároveň by měla nabídnout vhodnou
alternativu pro vyžití samotných
maminek, poskytnout společenství,
solidaritu a otevřenost všem
generacím. Děti naleznou přirozené
společenství vrstevníků a navážou
nová přátelství.
Hlavní náplní a posláním „Klubu“ je
nabídnout aktivní, příjemné a tvůrčí
trávení volného času. Rodiče i děti
naleznou prostor pro uplatnění svých
dovedností a nápadů. Mohou
plánovat výlety, připravit sportovní či
dovednostní soutěže, hudební hrátky,
divadélko, uplatnit nejrůznější
výtvarné techniky, cvičit a tancovat,
zkrátka předvést své dovednosti, na
které v běžném shonu všedního dne
nezbývá čas.
Srdečně vítány jsou i nastávající

maminky, pro které chce „Klub“
vytvořit podmínky pro předávání
rodičovských zkušeností i odborných
poznatků o výchově, zdraví a
psychologii rodinného života. Do
určité míry se veškerá tato činnost dá
považovat za prevenci proti
sociálnímu vyloučení rodičů na
rodičovské dovolené. Umožní jim tak
vyjít z izolace, kam se celodenní péčí
o dítě dostávají. Do budoucna jsou v
plánu i programy pro rodiče ve
smyslu přednášek o rodičovství,
výchově, životním stylu či jóga nebo
meditační cvičení.
Počátek činnosti „Klubu dětí a
rodičů“ je plánován po Novém roce,
přičemž
veškeré
provozní
podrobnosti byly předmětem jednání
na schůzce rodičů 10. prosince 2014.
O závěrech a informacích z této
schůzky budou zájemci o činnost
„Klubu“ včas informováni. Jakékoli
návrhy a připomínky jsou
samozřejmě vítané.
Eva Hocká

závěrem popřát Vám všem krásné a
klidné prožití vánočních svátků,
naším házenkářkám jen samé
úspěchy ve hře a do nového roku
všem jen to dobré.
za oddíl házené Jarka Kulhánková

Kulturní kalendář
na rok 2015

14.02. masopust
06.03. oslava svátku žen
28.03. termální bazén ve Weidenu
11.04 Zahrada Čech Litoměřice
25.04. otvírání studánek
07.05. položení věnce u pomníku padlých
15.05. muzejní noc
20.-21.06. dvoudenní zájezd
27.06. Český Krumlov–otáčivá scéna
11.07. Jungmannovy Hudlice
12.09. vítání občánků
19.09. Zahrada Čech Litoměřice
24.10. nákupní zájezd Polsko
14.-15.11. sklípek Morava
21.11. pietní akt na Olšanech
27.11. vánoční strom–slavnostní rozsvícení
04.12. vánoční trhy Drážďany
19.12. termální bazén ve Weidenu
26.12. výšlap na Vrch–jedenáctý ročník
Bližší informace během roku.

Kulturní kalendář může být dle
situace změněn a doplněn.
V plánu je návštěva divadel v Praze,
jarní vycházka, dětský bazar, vánoční
koncert, kreativní dny a jiné.
Zájezdy se uskuteční dle počtu
přihlášených osob – v případě
malého počtu zájemců bude akce
zrušena.
Jiřina Tejnorová
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Pietní akt na Olšanech

Dne 15.listopadu 2014 uctili občané
Hudlic na Olšanech památku výročí
umrtí Josefa Jungmanna.
Delegace vedená starostou obce
Pavlem Hubeným a předsedkyní
kulturní komise Jiřinou Tejnorovou,
položila věnce k památníku našeho
významného rodáka.
* 16.7. 1773 Hudlice † 14.11. 1847 Praha

Informace OÚ

1. Poplatek za svoz komunálního

odpadu zůstává pro rok 2015 ve
stejné výši, tj. 500 Kč za osobu a rok.
Splatnost celé částky do konce
března 2015, nebo na 2x, tj. polovinu
do konce března a druhou do konce
září 2015.
Žádáme občany o dodržování těchto
termínů.
Poplatek za psa zůstává ve stejné
výši jako v r. 2014. Splatnost do
konce března 2015.

2. V prvním čtvrtletí r. 2015 budou

postupně uzavírány nové nájemní
smlouvy na hrobová místa na
místním hřbitově. Nájemní smlouvy
budou uzavírány na 10 let.
Žádáme naše občany, aby si před
návštěvou OÚ ověřili své nové číslo
hrobového místa, polohu hrobu,
případně staré hrobové číslo a starou
smlouvu.

Výšlap na Vrch

Vánoční koncert

V neděli 14. prosince 2014 se konal v hudlické sokolovně vánoční koncert.
Sváteční směs koled a vážné hudby si přišlo poslechnout několik desítek
občanů Hudlic všech věkových skupin, včetně dětí.
Vystoupení komorního souboru mělo velký ohlas a přítomné obecenstvo si
„vytleskalo" přídavek, na kterém se samo pěvecky podílelo.
ÚČINKOVALI :
Pavla Švestková - mezzosoprán
Komorní soubor
ATLANTIS COLLEGIUM
Jitka Jiříčková - housle
Jan Sládeček - violoncello
Vítězslav Podrazil - um. vedoucí,
cembalo

OÚ Hudlice zve srdečně všechny
naše občany na tradiční vánoční
Výšlap na Vrch. Sraz účastníků je v
pátek 26. prosince 2014 ve 13:00 hod
před hořejší prodejnou Jednoty.
Těšíme se na Vás a Vaše přátele při
10. ročníku Výšlapu na Vrch.

Dětský karneval
Tělocvičná jednota Sokol Hudlice
pořádá v sobotu 31. ledna 2015 od
14:00 hod. v místní sokolovně
tradiční Dětský karneval. Pro děti
jsou připraveny soutěže, taneční
diskotéka a soutěž o nejhezčí masku.
Občerstvení zajištěno.
Všechny srdečně zveme.
RudolfHrkal

Diskotéka

TJ Sokol Hudlice pořádá v sobotu
31. ledna 2015 od 19:00 hod. v
místní sokolovně Diskotéku. Budou
se hrát písničky ze 70. a 80. let.
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vaši účast.

RudolfHrkal

