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PF 2019 vše nejlepší
a mnoho úspěchů

v roce 2019
přeje OÚ Hudlice



Vážení občané, je tu opět konec roku, čas
bilancování práce v uplynulém roce, ale i čas na
zamyšlení nad dalšími životními cíli a
způsobem života. Čas nikoho z nás nešetří a to
je dle mého názoru jediná spravedlnost
současného světa. Jako děti si jej neumíme vážit,
protože ho máme ještě mnoho před sebou, ale s
přibývajícím věkem je potřeba s ním velice
rozumně hospodařit a účelně jej využívat pro
sebe, ale také pro vytvoření hezkého rodinného
i občanského prostředí. Omlouvám se za toto
zamyšlení nad smyslem života, ale o to víc
nechápu, že někteří občané dokáží s tak
nenahraditelnou komoditou hazardovat.
Uvědomuji si, že každý člověk je jiný, ale nikdy
nepochopím co některé spoluobčany vede k
pomluvám, lžím, osočování, udávání, intrikám a
napadání. Zřejmě jsme opravdu každý jinak
založený a tyto lidi to v jejich životě uspokojuje,
já osobně mám jiné priority a vždy jsem
nadřazoval zájem veřejný nad osobním. Velice
si vážím další možnosti většinu z Vás o tom i
nadále ve funkci starosty přesvědčit a ještě
jednou děkuji všem, kteří mě ve volbách
podpořili, ale i těm, kteří mě důvěru nedali.
Člověk se pak zamýšlí, co udělal špatně, proč
viditelný rozvoj obce někoho nepřesvědčil a věří

spíše populistům, kteří nic neudělali. Je to
animozita věcná anebo spíš osobní na základě
závisti a nepochopení.
Vážení občané byl bych velice rád, kdybychom
v dalším volebním období dokázali zapomenout
na vše co nás rozděluje a společnou prací se
zasloužili o další rozvoj naší hezké obce.
Všichni tady žijeme a většina občanů doufám
touží po co největším klidu a příznivém
životním prostředí. Uvědomme si, že budeme
většinou žít tak, jak se o to osobně zasloužíme.
Nejdůležitějším předpokladem pro naplnění
tohoto cíle je pevné zdraví, což si většinou
uvědomujeme až ve chvíli kdy jej ztrácíme.
Osobně bych chtěl i přes určité zdravotní
problémy nadále usilovat o Váš spokojený život.
Nebudu se v tomto předvánočním období
vyjadřovat k různým kauzám, kterými jste
zatěžováni, ale podrobně Vám vše vysvětlím v
prvním čísle zpravodaje v novém roce.
Vážení občané, závěrem chci z celého srdce
Vám všem ještě jednou popřát především hodně
zdraví, štěstí a pohody v práci a rodinném i
společenském životě.

Hezké prožití Vánočních svátku Vám přeje
starosta obce Pavel Hubený.
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Slovo starosty



Informace OÚ Hudlice

Poplatky za odpady v roce 201 9

AVE Beroun zvýšilo od ledna 201 9 plošně poplatky za likvidaci odpadů o celkem 6%. Přes toto
zvýšení pro obec, zůstává poplatek pro občany ve výši 700,- Kč za osobu jako doposud.

Výšlap na Vrch

Obecní úřad Hudlice zve všechny naše občany na tradiční vánoční Výšlap na Vrch.
Sraz účastníků je ve středu 26. prosince 201 8 ve 1 3:00 hodin před hořejší prodejnou COOP.
Těšíme se na Vás a Vaše přátele při 14. ročníku Výšlapu na Vrch.
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Ustavující zasedáníZastupitelstva obce Hudlice

Dne 31 .1 0. 201 8 byli na ustavujícím zasedání ZO Hudlice zvoleni tito funkcionáři obce:

Starosta – Pavel Hubený

Místostarosta – RudolfHrkal

Rada obce – Pavel Hubený, RudolfHrkal, Petra Chaloupková, Dana Žihlová, Jiřina Tejnorová

Předseda Finančního výboru – Petra Chaloupková

Předseda Kontrolního výboru – Ing. Radovan Buroň

Zajištění svozu odpadu o vánočních svátcích

21 .1 2. 201 8 - svoz probíhá standardně – pátek
28.1 2. 201 8 - svoz probíhá standardně – pátek
První týden v lednu 201 9 bude svoz proveden v sobotu 5.1 . 201 9. Od druhého týdne 201 9
bude svoz standardně v pátek.



Úplně nebo částečně vyplněný anketní lístek odevzdalo pouze 24 občanů (z toho 11 mužů a 1 3 žen).
Přestože se jedná o vzorek názorů pouze malého procenta ze všech občanů, je možné si z odpovědí
vyvodit určitý obraz o spokojenosti a názorech obyvatel na život v obci.

Většina respondentů vyjádři la spokojenost se životem v obci (spíše spokojeno 1 7x, velmi
nespokojeno 2x).

V oblasti úrovně a kvality služeb a občanské vybavenosti vyjádři la významná většina dotázaných
spokojenost s odvozem a likvidací odpadů, komerčními službami (obchodem). Naopak nespokojenost
s kvalitou pohostinství a dopravní obslužností.

Zejména občané postrádají zubaře (7x), dětského lékaře (4x) kvalitní hospodu se sálem (4x) a dále
např. bankomat, informační turistické centrum, lékárna, služby pro seniory.

Většina dotázaných si myslí, že za posledních 5let se kvalita života v obci zlepšila (1 8x). Zlepšení
nastalo zejména v oblasti odpadů, kanalizace a péče o životní prostředí v obci, v oblasti kultury
a pořádání akcí a zlepšení sportovního zázemí U lesa.

Jednoznačná nespokojenost je s mezil idskými vztahy, s komunikací mezi l idmi a také s nepříznivou
situací ohledně parkování soukromých i firemních aut na veřejném prostranství.

Na dotaz jak v budoucnu využít prostředky obce doporučují dotázaní nejčastěj i provést rekonstrukci
kalu a koupaliště (1 6x), opravy místních komunikací (1 4x), výstavbu chodníků (11 x), podporovat
služby pro seniory (1 0x).

Na otázku zda je v obci dostatek kulturního vyžití odpověděla většina kladně (23x). Někteří dotázaní
by uvítal i akce zaměřené na další vzdělávání (přednášky, kurzy), zájmové kroužky, zábavy, plesy,
diskotéky.

Další otázka se týkala dostatku sportovního vyžití v obci. Dotázaní vyjádři l i spokojenost (20x).
K doplnění nejčastěj i navrhují budování cyklostezek (8x).

Respondenti mimo jiné doporučují, navrhují a upozorňují:
• Neuspokojivé mezil idské vztahy, komunikace, nevraživost
• Nepořádek na dětském hřišti u kostela
• Dětské hřiště má sloužit maminkám s dětmi a ne pro místní omladinu
• Provoz restaurace na úrovni, teplá kuchyň
• Parkování v obci
• Kostel využití, hodiny
• Kvalita místního rozhlasu
• Obnovit krátké zájezdy po Česku a Slovensku
• Zachování dolejší prodejny
• Kvalitní pitná voda
• Vybavení, bezpečnost pracovníků obce (zimní úkl id)
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DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI OBYVATEL OBCE HUDLICE 201 8
VYHODNOCENÍ
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LEDEN 25.01 . DIVADLO PRAHA

ÚNOR 1 6.02. MASOPUST

BŘEZEN 2.03. DĚTSKÝ KARNEVAL /od 1 4:00 hodin v sokolovně/

8.03. MDŽ V SOKOLOVNĚ

23.03. KELTSKÝ TELEGRAF NA ROZHLEDNĚ

29.03. DIVADLO PRAHA

DUBEN 6.04. OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK

1 3.04. TERMÁLNÍ BAZÉN WEIDEN

1 9.04. VELKÝ PÁTEK NA ROZHLEDNĚ

KVĚTEN 8.05. POLOŽENÍ VĚNCE U POMNÍKU

24.05. MUZEJNÍ NOC

ČERVEN 1 .06. DĚTSKÝ DEN /od 1 4:00 hodin – hřiště u lesa/

22.06. DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV

22.06. SLUNOVRAT NA ROZHLEDNĚ

ČERVENEC 1 .-5.07. VÍCEDENNÍ ZÁJEZD

1 3.07. JUNGMANNOVY HUDLICE

ČERVENEC SOBOTNÍ ZÁBAVY NA PARKETU U LESA

SRPEN SOBOTNÍ ZÁBAVY NA PARKETU U LESA

1 0.08. KONCERT-COUNTRY SKUPINA Asonance /od 20:00 hodin – hřiště u lesa/

31 .08. ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI /od 1 4:00 hodin – hřiště u lesa/

31 .08. DISKOTÉKA /od 20:00 hodin – hřiště u lesa/

ZÁŘÍ 21 .09. POLSKO NEJEN ZA NÁKUPY

28.09. ZAKONČENÍ SEZONY NA ROZHLEDNĚ

ŘÍJEN VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

LISTOPAD OLŠANY - KE HROBU J. JUNGMANNA

DVOUDENNÍ ZÁJEZD NA MORAVU

30.11 . ROZSVÍTÍME VÁNOČNÍ STROM

PROSINEC 6.1 2. ADVENTNÍ TRHY DRÁŽĎANY

1 4.1 2. TERMÁLNÍ BAZÉN WEIDEN + VÁNOČNÍ TRHY

26.1 2. PATNÁCTÝ ROČNÍK VÝŠLAPU NA KRUŠNOU HORU

KULTURNÍ KALENDÁŘ PRO ROK 201 9

TERMÍNY AKCÍ A AKCE SAMOTNÉ MOHOU BÝT V PRŮBĚHU ROKU POZMĚNĚNY
NEBO ZRUŠENY, EVENTUÁLNĚ PŘIDÁNY AKCE NOVÉ.



VÁNOČNÍCHVÍLE VEJDE DO DOMU…
Vánoce jsou svátky dárků, cukroví i koled a krásné chvíle plné pohody v kruhu
rodiny a přátel. Čas, který rozsvěcuje světýlka v dětských očích a otevírá naše
srdce. Zázrak, co sbližuje a láska, která spojuje.
Přejeme Vám pohádkově vymalované Vánoce a do nového roku ať vyjdete vstříc
svým snům ve zdraví a spokojenosti .

Mateřská škola Hudlice

Váženíobčané,
s potěšením jsem sledovala příjemnou atmosféru v průběhu předvánoční besídky
žáků naší školy. Tento zážitek ale není dílem jenom žáků a paní učitelek. Svůj podíl
na něm mají všichni, kteří pomohli s přípravou a hlavně – udělal i si na nás v tom
předvánočním shonu čas. Čas při jít, posedět a popovídat si. Do nového roku tedy
všem přeji nejen hodně štěstí a zdraví, ale i spoustu příjemných setkání.

Michaela Holá

ZŠ Hudlice
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Tělocvičná jednota Sokol Hudlice přeje všem svým členům a občanům Hudlic
krásné a klidné prožití vánočních svátků a v roce 201 9 zdraví, spokojenost,
porozumění a osobní pohodu. Zároveň přejeme všem sportovním oddílům dostatek
dospělých vedoucích, talentovanou mládež a hodně sportovních úspěchů.

Za TJ Sokol Hudlice RudolfHrkal

Všichni hudl ičtí fotbal isté děkují svým fanouškům, kteří je podporovali v bojích
o body. Věříme, že spolupráce bude pokračovat i v novém roce 201 9.
Moc si vážíme Vaší účasti na našich zápasech ať přípravky nebo dospělých a chtěl i
bychom Vám všem tímto popřát krásné prožití svátků vánočních, mnoho dárků pod
stromečkem, do nového roku hlavně pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních
úspěchů, kl id, pohodu a splnění vašich přání.

Fotbalový klub SKHudlice

Členové hudlického šipkařského klubu Hroši Hudlice přejí všem
občanům krásné prožití vánočních svátků a v roce 201 9 hodně zdraví,
spokojenosti a klubům hodně sportovních úspěchů.
Při jďte posíl it naše řady, rádi Vás uvítáme.

Hodně zdraví a úspěchů přejí Hroši Hudlice

Spokojené vánoční svátky a v novém roce zdraví, štěstí a kl id přejí členové Českého
zahrádkářského svazu v Hudlicích
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