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Slovo starosty
Vážení občané, dovolte abych Vás hned v úvodu
svého slova co nejsrdečněji pozdravil a popřál
hlavně hodně zdraví, štěstí, pracovní a rodinné
pohody. Opět velice rychle uběhl kalendářní rok
a máme i více jak rok po volbách do obecního
zastupitelstva a tak je čas bilancovat a zamýšlet
se nad uplynulým obdobím. Kdo chce reálně
vnímat, co všechno se za ten rok v obci událo
a podařilo tak to vidí, ti ostatní budou jen vše
hanit, vedení obce pomlouvat, psát stížnosti,
požadavky a udání bez toho, aby sami s něčím
pomohli anebo získali pro obec jedinou korunu
dotace na občanskou vybavenost. Ti, kteří ještě
neztratili zrak a věcný úsudek jistě zaregistrovali,
že se například dokončila celková rekonstrukce
moštárny, opravilo mnoho místních komunikací,
udělal bezbariérový vstup do zdravotního
střediska a pošty s výměnou vstupních dveří,

možnost výstavby nových
rodinných domů v naší obci
a řešíme zde i využití plochy určené pro
občanskou vybavenost.
Bohužel jsme neuspěli u žádostí o finanční
dotaci na opravu místní komunikace V Rokli a na
celkovou rekonstrukci objektu restaurace
„U Růžového stromu“, kde budou využity další
dotační výzvy stejně jako u vodní nádrže „Kal“,
„koupaliště“ a pěší stezky na hřiště u lesa, které
jsou projekčně a dotačně připravovány. Během
roku také došlo k realizaci všech kulturních
a společenských akcí za velké podpory, pomoci
a účasti většiny občanů.
Samozřejmě, že hlavní akcí, která byla
v letošním roce zabezpečována a také
i zahájena je „Rozšíření ZŠ Hudlice“ o druhý
stupeň základního vzdělávání. Vzhledem k velké
bytové výstavbě v aglomeraci Beroun-Králův
Dvůr se stalo prakticky již nemožné umísťování
naších dětí do druhého stupně škol těchto měst.
Na základě dohody s okolními obcemi tak
jediným řešením je přístavba školy v Hudlicích.
Na tuto akci se podařilo získat mimořádnou
finanční dotaci ze státního rozpočtu MF ČR ve
výši 20 mil. Kč. Bohužel s ohledem na různé
problémy a obstrukce se nepodaří tyto
prostředky profinancovat do konce roku dle
pravidel a došlo k jejich snížení na 1 2 mil. Kč.
Tento výpadek ve financování však bude
doplněn po celý příští rok z infrastrukturálního
fondu Středočeského kraje. Dále bude podána
žádost o finanční dotaci na vybudování nových
odborných učeben ve výši 2 mil. Kč. Financování
celé akce tak není ohroženo a měla by být
dokončena do července 2020 s nástupem žáků
do 6. třídy v září 2020. Přejme si, aby přes
obstrukce, nepochopení a udávání některých
zastupitelů v zájmu našich školních dětí a jejich
rodičů ke zdárné realizaci došlo a provoz
druhého stupně v ZŠ Hudlice byl v uvedeném
termínu skutečně zahájen.

pokračovaly práce na hřišti u lesa, vybudovalo se
a osadily další nové prvky na fit hřišti pod
skálou. Došlo k osazení nových LED svítidel do
ulic u skály, doplnila a rozšířila se sběrná místa
na tříděný odpad a obnovil se ovocný sad pod
skálou. Dále došlo také k zakoupení nového
dopravního automobilu pro jednotku SDH
Hudlice a zajistilo se i proškolení jejich členů.
Byla doplněna zahradní technika a do konce
roku bude ještě dodána Multicara M25 4x4 po
celkové GO včetně příslušenství pro zimní
údržbu komunikací. Byla poskytnuta maximální
podpora investorovi v lokalitě „U Kaštanu“ pro

(pokračování na str. 2)
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(pokračování ze str. 1)

Vážení občané, některé věci se mě píší jen
velice obtížně a nelze je ani věcně pochopit. Je
zde po volbách devět zastupitelů, kteří i nad
rámec svých povinností, na úkor svých rodin
i osobního zdraví obětavě zajišťují všechny věci
ve veřejném zájmu a pak je zde 5 + 1 zastupitel,
kteří si ani neplní své základní povinnosti
zastupitele a naopak všemi způsoby škodí
a blokují řádný chod a rozvoj obce. Nad tím by
se určitě měli zamyslet oni, ale hlavně občané
obce, kteří jim dali ve volbách svoji důvěru
přesto, že v minulém období pro obec nic
neudělali a někteří po volbách i odstoupili. Pro
převzetí „moci“ je nutné pro obec v zájmu většiny
jejich občanů soustavně pracovat a pak si teprve
nárokovat místa ve vedení obce.

v uplynulém roce, za aktivní podíl na zajištění
všech akcí a i osobní účast, protože vše děláme
pro občany a ne pro osobní slávu a nebo
prospěch.
Popřejme si závěrem hlavně hodně zdraví
a štěstí, pracovních úspěchů a rodinné pohody.
Žijeme jen jeden život a záleží jen na nás jakou
roli chceme zastávat na tomto světě a jak
budeme budoucími generacemi hodnoceni.

Závěrem přeji všem šťastné a veselé vánoce,
hodně dárků, pohody a úspěšné zakončení
letošního roku a hlavně hodně sil ke splnění
osobních cílů roku 2020.

Vážení občané, zahájili jsme v obci advent
rozsvícením vánočního stromu a nezadržitelně
se blíží i „Štědrý večer“ a konec roku 201 9 se Mnoho krásně prožitých chvil v naší obci
Silvestrovskou oslavou. Chtěl bych většině přeje Váš starosta Pavel Hubený
zastupitelů, občanů i zaměstnanců naší hezké
obce poděkovat za obětavou práci pro naší obec
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Rada obce
Rada obce na svém zářijovém jednání mimo jiné projednala:

rekonstrukce objektu „Moštárna“, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy
- kontrola, ÚP - Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných
prací k umístění uchazečů o zaměstnání, odpadové hospodářství - likvidace dřeva, nábytku, KÚSK
- „Zaslání rozhodnutí s vyznačenou právní mocí a vrácení spisu“ - ke stížnostem pana
Ing. R. Buroně, žádost ZŠ Hudlice o výjimku počtu žáků, MV - GŘ Hasičského záchranného sboru
ČR - propagační leták pro občany v rámci prevence, Rozhodnutí KÚSK k vybudování domácí ČOV
- pan J.Červenka , čp. 227, Hudlice, sdělení MV - sekce informačních a komunikačních technologií
- internet, mobilní aplikace, usnesení ÚP Olomouc o ustanovení opatrovnictví (Svoboda B.), Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových - zveřejnění aktualizovaného seznamu nemovitých věcí,
kde je tzv. neznámý vlastník, Spolek pro odhalování a medializaci korupce - UPLACENI.CZ
- 1 06/1 99 Sb. poskytnutí informace o fi DOMISTAV CZ a.s. a fi DOMISTAV HK s.r.o., kolaudační
souhlas - Stavební úřad Králův Dvůr pro Hudlice, ul. Libojická - smyčka kNN, MZ opatření obecné
povahy - Podmínky výsadby nových dřevin (kalamita kůrovce) „Berounbike“ - závod horských kol,
přezkoumání hospodaření obce Hudlice za rok 201 9, Řád veřejného pohřebiště, „Rozšíření kapacity
ZŠ Hudlice“ - info o průběhu projektu, školení členů SDH, JPO V, místní komunikace „ V Rokli“
- podání žádosti o dotaci, stavební úpravy u zdravotního střediska a pošty, areál hřiště „U lesa“
- stavební úpravy, MAS - dotace na odpadové nádoby,veřejné osvětlení v ulici „U Pily“, veřejné
osvětlení - výměna, dosazení, kanalizace - výměna plováků, korespondence občanů - stížnost
Z. Huml, Hudlice - Lísek, korespondence občanů, nákup konvektomatu pro ŠJ při MŠ Hudlice
- výběrové řízení, dovybavení společenských prostor ve sportovním areálu „U lesa“, obecní byt na
OÚ Hudlice - ukončení pronájmu, destinační agentura Berounsko, nákup traktůrku RIDER, oprava
místních komunikací, Bureš J. - odstoupení z funkce předsedy komise, Olič R. - obsazení funkce
předsedy komise, MŠ Hudlice - přeřazení paní ředitelky do vyšší platové třídy.

Rada obce na svém říjnovém jednání mimo jiné projednala:

podání žádosti o dotaci na rekultivaci vodních ploch - „Kal“, podání žádosti o dotaci na projekt
„Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice“ ze Středočeského infrastrukturního fondu, ÚP - Žádost o příspěvek
na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů
o zaměstnání, podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací a úpravu veřejné zeleně
- KÚSK, podání žádosti o snížení přidělené dotace - „Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice“, volné pracovní
pozice na Odboru nemocenského pojištění Pražské správy sociálního zabezpečení, umístění
banneru „Hospůdka u Jungmanna“ na rozhledně „Máminka“, dotace na výměnu kotlů, kácení mimo
les – pan R. Zítek, ČEZ Distribuce - „Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů“,
„Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice“ – technický a stavební dozor, BOZP, ZŠ Hudlice – hokejbalový
kroužek, opravy místních komunikací, prořezání stromů podél cyklostezky, nákup multikáry M25.1 0
4x4 po GO, uveřejnění reklamního inzerátu, přezkoumání hospodaření obce Hudlice za rok 201 9
- zápis, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy - finanční kontrola, nákup traktůrku
RIDER, kanalizace - výměna plováků (plánovaná schůzka), REKULTA Praha s.r.o. - peněžní dar,
rozšíření venkovního fitness pod skálou, souhlas se stavbou a uzavření SOSB na akci „Hudlice
Za Humny p.č. 1 337/29 ; vedení k NN".
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Bible Kralická
četli si v bibli, zpívali žalmy. Jejich vynucený
přechod ke katolické víře byl často jen formální.

Obvykle na prosincové nástěnce přeju všem
spoluobčanům hezké vánoce a šťastný nový rok
a přidám Ladovy pohlednice. Letos jsem se
rozhodl, připomenout nám všem, že život by
neměl být jen úmorné shánění peněz a budování
blahobytu. Měl by být zaměřen i na jeho kulturní
stránku, dříve to byla hlavně víra v Boha, dnes je
ten pojem širší. Měli bychom společně rozvíjet
pokrok, který nám přinesli předkové, pamatovat
na generace příští.

Hudličtí byli zřejmě katolící – máme-li věřit
Kočkovým Dějinám Rakovnicka. Snad proto,
nebo i přesto, neunikli vypálení obce (včetně
Staré vsi) Husity i Švédy. Příliš horliví věřící to
ale asi nebyli. Měli kostel, ale neuživili faráře
a tak na mše museli tu do Berouna, jindy do Zdic
nebo Počapel.
V jiných okolních obcích se však protestanské
hnutí udržovalo po dlouhá desetiletí. Tak
konkrétně v Kublově a Broumech se pod
vedením krejčího Jana Kotase tajně scházeli
ještě v 1 8. století, ale roku 1 775 je dopadl
rychtář s kostelníky, všechny je uvěznili. Nejhůře
dopadl Jan Kotas. Po letech věznění byl násilně
vystěhován i s rodinou do Sedmihradska.

Proč mám Kralickou kroniku tak v oblibě?
Často si čítám v Bibli Kralické. Nejsem „aktivní Je dodnes vydávána v původním znění češtinou
věřící“, ale tahle bible nás provázela celými 1 6. století. Jen transkripce některých hlásek se
upravuje. (třeba w=v, ss=š,
dějinami. Je to jeden z nejvzácnějších
j=í). Byla to neskutečně
dokumentů naší historie. Byla přeložena
krásná řeč, snad hezčí než
z původních pramenů Janem Blahoslavem,
ta dnešní. Libozvučná,
hlavou církve Jednoty bratrské v létech
měkká. Je smutné, jak
1 564 - 1 593, prvně byla vytištěna roku 1 599,
Habsburkové, hlavně Marie
naposledy roku 1 61 3.
Terezie náš lid dokázali
zakrátko tak poněmčit.
Jednota bratrská navázala na husitské hnutí
Jungmann opravdu skoro
a také na učení Martina Luthera. V 1 6. století
začínal na zelené louce.
hrála významnou roli, protože mezi její věřící
patřila většina české šlechty. Vše se rázem
rozpadlo po bělohorské bitvě. Ta navíc Na závěr tedy popřeji všem hudlickým
odstartovala tu hroznou třicetiletou válku. Česká spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků
šlechta prakticky přestala existovat. Představení v kruhu jejich nejmilejších. Do nového roku
Jednoty, mezi nimi i Jan Amos Komenský, museli – neuvěřitelně už 2020 – pevné zdraví, stálou
odejít ze země. Pro ostatní věřící nastaly kruté pohodu – a jak jsem si přál již na počátku
časy. Tlak jezuitů, cizí šlechta, válka. Přesto se – aktivní podporu a účast na veřejném životě
udrželo v obcích po dlouhá desetiletí v obci i ve státě.
Radomír Zíma / 603532109
českobratrské vyznání, lidé se tajně scházeli,
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Evangelium svatého Matouše
Kapitola 1
18: Jezukristovo pak narození takto se stalo: Když matka jeho Maria zasnoubena byla
Josefovi, prvé než se sešli, nalezena jest těhotná z Ducha svatého.

19: Ale Josef, muž spravedlivý jsa, a nechtě jí v lehkost uvésti, chtěl jí tajně propustiti.
20: Když tak on o tom přemyšloval, aj, anděl Páně ve sách ukázal se jemu, řka: Josefe synu
Davidův, neboj se přijíti Marie manželky své, neboť co v ní je počato, z Ducha svatého jest.

21: Porodiť pak syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš: což zajisté vysvobodí lid svůj od hříchů
Kapitola 2

jejich.

Když se pak narodil Ježíš v Betlémě Judové za dnů Heródesa krále, aj, mudrci od východu
slunce vypravili se do Jeruzaléma.

2: Řkouce: Kde jest ten narozený král Židovský? Nebo viděli jsme hvězdu jeho na východu
slunce, a vypravili jsme se, abychom se klaněli jemu.

Šalamounova přísloví:

Kapitola 8
10: Přijměteš cvičení mé raději než stříbro, a umění raději než
zlato nejvýbornější.

14: Má jest rada i šťastný prospěch, jáť jsem rozumnost,
a máťje síla.

Kapitola 9
12: Budeš-li moudrý, sobě moudrý budeš? Pakli posměvač,
sám vytrpíš.

Kapitola 10
27: Kdo pilně hledá dobrého, nalézá přízeň: kdož pak hledá
zlého, potká jej.

Radomír Zíma / 603532109
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Blíží se čas vánoční....

severský chlad. Znají ho děti v Rusku. Dárky
Víte, kdo nosí dárky, od kdy se zdobí stromeček vozí společně s vnučkou Sněhurkou na saních,
v noci na 1 . ledna. K pravoslavným však přijíždí
a proč k Vánocům patří jmelí?
až 7. ledna.
Oslava Vánoc je pro některé země doba od
začátku adventu (první neděle v prosinci) až do Symbolem vánoc je ozdobený stromeček. Jeho
první neděle po 6. lednu (Tři králové ). Někde se původ je už někde v pohanských dobách, kdy se
za Vánoce považuje jen čas od 25. prosince do v období slunovratu uctíval návrat bohů, spojený
se sluncem. I proto církev dlouhou dobu zdobení
zmíněné lednové neděle.
stromku zakazovala a začalo se objevovat až
Štědrovečerní jídla - kapr nebo řízek v 1 6. století, kdy se zdobil jako dárek Evě
s bramborovým salátem - tato sestava se dá a Adamovi, kteří mají 24. 1 2. svátek.
označit jako novodobá klasika. Dříve bychom na O rozšíření tohoto zvyku se u nás zasadil ředitel
stolech našich předků našli hlavně kaši z prosa, Stavovského divadla, Jan Karel Liebich, který
hrachu nebo krup, chleba, polévku z luštěnin nechal ozdobit stromek v roce 1 81 2 jako
a později i rybí. Tradičním pokrmem byl vánoční překvapení při hostině pro přátele. Zvyk převzaly
kuba - hubník. Místo cukroví bylo sušené ovoce ostatní bohaté rodiny a postupně se rozšířil i do
a med. Maso a alkohol bylo dlouho zapovězeno. běžných domácností. Už kolem roku 1 850 se
K slavnostní večeři patřily i zvyky, které měli o vánočním stromečku píše jako o tradici.
rodině zajistit štěstí, zdraví a bohatství. Například Stromky se zdobily sušenými jablky a švestkami,
se dával navíc talíř pro náhodného hosta. Pod ořechy a perníčky, sladkým pečivem a stuhami.
talíře se dávali mince nebo rybí šupina, aby se
domu držely peníze a bohatství. Nohy stolu se První český betlém postavili prý v roce 1 560
svazovaly řetězem nebo provazem, aby rodina jezuité v kostele sv. Klimenta v Praze jako
držela pospolu. Aby se za rok zase všichni ve připomenutí narození Ježíška. Líbil se tolik, že si
zdraví sešli, nesměl nikdo od večeře vstávat, ho lidé začali stavět i doma. Základními
postavami jesliček je Marie, Josef, Ježíšek, oslík,
dokud všichni nedojedli.
vůl, pastýři s ovečkami a postavy tří králů.
Kdo nosí dárky? V posledních letech se do Stavění betlémů bylo dokonce nejrozšířenějším
našich Vánoc vkrádá Santa Claus - pán vánočním zvykem, a to právě do chvíle, než se
v červeném oblečku s čapkou na hlavě, kterého jím stalo zdobení stromků.
vozí po obloze saně tažené sobím spřežením.
S naším Ježíškem, který nikým nepozorován, Proč k vánočním dekoracím patří jmelí? Již
nosí dárky 24. 1 2., nemá nic společného. Santa v dobách keltských druidů bylo považováno za
je ve své podstatě náš Mikuláš, tedy reálný posvátnou rostlinu s kouzelnými účinky, která
biskup, který proslul svou štědrostí. Santa Claus chrání před čaroději a zlými duchy. Legenda
se nejspíš vyvinul ze zkomoleniny názvu Sint vypráví, že ze dřeva stromu jmelí (v legendách
Nicolaas, tedy svatý Mikuláš. Prý měl v USA se povídá, že jmelí byl samostatný strom) byl
nahradit různé vánoční tradice přistěhovalců. vyroben Kristův kříž. Strom pak hanbou uschnul
Z Ameriky se pak začal šířit po celém světě. a změnil se v rostlinu, která má vykoupit
Jeho červený obleček mu dala v reklamní umučení Krista tím, že přinese štěstí každému,
kampani firma Coca-Cola. Dárky nosí v noci kdo je jí obdarován.
z 24. na 25. prosince. Děda Mráz je historický
Jiřina Tejnorová
skřítek zimy nebo slovanský duch, který ovládá
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ŠKOLA V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE ;

stejně to opět bude úžasný zážitek. No a pak
hned Vánoce! Při pracovním vyučování začneme
vyrábět přáníčka, papírové ozdoby na stromek,
drobné dárečky. Do školy pozveme i rodiče,
abychom společně nasáli kouzlo Vánoc.
Posedíme, ochutnáme vánoční cukroví
a zazpíváme si všichni koledy. Každá třída si
prožije „Vánoce nanečisto“ během třídních
vánočních besídek. Popřejeme si krásné prožití
svátků a do nového roku vše nejQ

A je to tady ! Pro nás děti přichází nekrásnější
období školního roku – předvánoční čas.
Doba těšení, radostného očekávání,
obdarováváníQ Doba štěstí, klidu a bezpečíQ
Bezpečí domova, bezpečí školního prostředí.
Paní učitelky vynakládají maximální úsilí pro
naplnění této představy. Snaží se z nás
vychovávat osobnosti, které se budou vzájemně
ctít a respektovat. Vysvětlují nám, že o všem se
spolu můžeme přátelsky domluvit. Spolupracují
i s odborníky. Momentálně nás čeká hravý
preventivní program pražské skupiny PROXIMA
SOCIALE. Někteří kamarádi už prožili aktivity
zaměřené na upevňování kamarádských vztahů
ve třídě s Mgr. J. Sixtou. Mít pocit bezpečí je fajn.
A ten, kdo má problém a bojí se někomu svěřit,
může využít anonymní školní schránku důvěry.
Školní preventivní tým je připraven každému
poradit a nabídnout pomoc.

I škole přejeme v roce 2020 samé nejQ
Budeme rádi, když nám s tím pomůžete.
Uvítáme každý dobrý nápad a iniciativu. A kdyby
snad měl někdo nějaké výhrady k naší práci,
prosím, přijďte nám to povědět.
Dovolte, abychom všichni, kdo do hudlické školy
chodíme, vám popřáli opravdu šťastné
a radostné prožití vánočního času!

Přejeme vám lásku, radost a bezpečí;.

Momentálně se těšíme na mikulášskou nadílku.
Víme, že v kostýmech čertíků budou páťáci, ale Za děti i paní učitelky napsala Mgr. Vlasta Humlová.

Ježíšek pomalu zapřahá saně,
za okny vidět je prskavek svit,
zavři teď oči a nastav dlaně,
lásku a štěstí si do nich chyť.
V období celoroční rekapitulace a novoročních
předsevzetí děkujeme všem našim příznivcům
a podporovatelům za dosavadní spolupráci.
Přejeme Vám krásné, klidné a pohodou vonící Vánoce a do nového roku 2020 pevné zdraví, štěstí
a spoustu energie.
Za MŠ Dana Žihlová
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S.K. Hudlice - oddíl házené
zlepšil dojem z naší hry a dokonce se nám
podařilo jednoho ze soupeřů přehrát.
Vezmeme-li v úvahu, že soutěž hrajeme prvním
rokem a nemáme žádného hráče, jak mi trenéři
říkáme „dvouročáka“, tedy hráče, který má již
jednu sezonu v dané kategorii odehranou a kteří
převážně tvoří hru daného týmu, máme
radost s výkonnostním posunem týmu.
Další spolupráci jsme navázali s týmem mladších
žákyň Příbrami, Mělníka a Kolína, kde za tým
mladších žákyň nastupují pravidelně některé
naše hráčky a dokonce s nimi byly i na třídenním
turnaji v Tachově. Pocit ze spolupráce našich
týmů mám velice kladný, hráčky se
spřátelily s házenkářkami z jiných oddílů, a při
turnajích nabývám dojmu, jako by mezi sebou
hrál jeden velký tým, vzájemně si trénujeme
společné hráčky a spíše se jedná o všeobecnou
spolupráci, než o snahu bojovat proti sobě, což
posouvá trénování házené na vyšší úroveň.
Některé dívky zjistily, při přespávání na turnajích,
že nocovat na tvrdé zemi není jako na postýlce
od maminky, ale zvládly to a vrátily se
o zkušenost bohatší. Budily se sice několikrát za
noc, ale pořád lepší, než každý den vstát
a přesto se neprobuditQ
Spolupráce s týmy ve středočeském kraji je
vynikající a nyní máme pro každého hráče, který
o to projeví zájem, možnost trénování u nás
a v případě, že nebudeme schopni vytvořit tým
jeho věkové kategorie, příležitost nastupovat za
ostatní týmy v kraji.
Děkujeme tímto všem trenérům, a organizačním
pracovníkům klubu za jejich obětavou činnost.
Hráčům za zápal a chuť do hry. Rodičům za
jejich pomoc. Řediteli ZŠ Loděnice,
Mgr. Veverkovi za výtečný vzorový přístup
k našemu klubu. Za celý podzim jsme měli pouze
2 víkendy, kdy žádný z našich týmů, nebo hráčů,
nebyl na nějakém turnaji s naším doprovodem,
takže jsme působili velmi aktivně. Byly také
víkendy, kdy byly na turnajích tři naše týmy
současně. Všem občanům přejeme krásné
prožití blížících se vánočních svátků a vše
nejlepší do Toho novéhoQ

Oddíl házené při SK Hudlice z.s., trénuje
a eviduje celkem 43 aktivních hráčů, kteří
pravidelně trénují. Většina hráčů jezdí na turnaje.
Takto širokou základnu se nám podařilo získat
díky vedení kroužku házené při ZŠ Loděnice,
odkud k nám někteří hráči dojíždí na tréninky.
Podzimní část sezóny jsme jako vždy zahájili
soustředěním, které se konalo poslední týden
v srpnu o prázdninách.
Trénujeme družstvo přípravky a dvě družstva
minižactva. Tato družstva jezdí na turnaje
pořádané Pražským svazem házené a hrají
v sestavě 4+1 na poloviční hřiště a hrají formou
osobní obrany.
Družstvo mladších žáků je přihlášené v soutěži
u Středočeského svazu házené. V tomto týmu
hrají kromě chlapců i dívky, což pravidla soutěže
umožňují a nejsme jediný klub, který tímto
způsobem v soutěži nastupuje. Hraje se již
házená v sestavě 6+1 na celé hřiště, přičemž
prvních 1 0 minut je nařízeno hrát systémem
osobní obrany a zbytek utkání se hraje klasická
zónová obrana. Skóre se v této soutěži při
soutěžních utkáních ještě nepočítá, ale jsou již
řízena školenými rozhodčími. Toto opatření, pro
udržení mladších kategorií hráčů u sportu,
postupně přebírají i ostatní sporty. Jedním
z důvodů je, aby děti nebyly zklamané
případnými vysokými porážkami a soustředily se
na hru od začátku utkání do jeho konce a měly
příležitost lépe se připravit na vyšší věkovou
kategorii, kde se již bude hrát na výsledky.
Věděli jsme, před přihlášením do soutěže
mladších žáků, že náš tým nemá herně na co
navazovat a začneme se nanovo učit zcela jinou
hru, než kterou jsme doposud hráli
a výkonnostně se budeme muset hodně učit
a dohnat herně ostatní týmy. Tak tomu také je.
Mladší žáci mají odehrané čtyři soutěžní turnaje
a nyní nás čeká dvoudenní závěrečný soutěžní
turnaj podzimní části ve Zruči nad Sázavou.
Odehráli jsme domácí turnaj v Hudlicích, hráli
jsme katastrofálně. Následoval turnaj v Úvalech,
hrůza. Při třetím turnaji ve Zruči se začal dojem
z námi předvedené hry měnit. Téměř na každou
akci soupeře odpovíme protiútokem a zpravidla
zakončíme střelou. Čtvrtý turnaj v Mělníce ještě

za SK Hudlice, oddíl házené Libor Vydra
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S.K. Hudlice - oddíl kopané
Skončila podzimní sezona a mi se nyní musíme porážky ke sportu patří. Hra byla ve
pečlivě připravit na tu jarní která bude hodně většině zápasů dobrá, ale co nás trápí je
koncovka, sice máme druhý nejmenší počet
tvrdá, o postup může bojovat čtyři až pět klubů.
inkasovaných branek 1 9, ale na druhou stranu
A mi chceme být rozhodně mezi nimi, hned po našich vstřelených je jen 29 ve třinácti zápasech
skončení posledního zápasu si trenér a hráči Na tom musíme nutně zapracovat jinak ve
domluvili zimní přípravu která by měla vyvrcholit vyrovnaných zápasech budeme opět zbytečně
únorovým soustředěním v domácích ztrácet.
podmínkách. To znamená že využijeme plně náš
areál U Lesa a jeho okolí včetně čtyř nocí kdy Rád bych poděkoval všem hráčům i trenérovi za
budeme spát v kabinách, zároveň využijeme předvedené výkony a reprezentaci naší obce,
i možnost stravování v naší školce. Toto je spolu s vámi diváky a společnou děkovačkou po
přesně to po čem jsem dlouhá léta volali, dnes každém zápase jste ukázali že máte na to růst
máme podmínky doma, nemusíme jezdit dálky a jít dál jak po sportovní, tak lidské stránce.
a platit velké peníze za soustředění jako
v minulých letech, úspora pro nás je citelná. My SK a jeho členové se taky během roku zapojili do
všichni si toho nesmírně ceníme a jistě je to spousty akcí v naší obci, jen namátkou, v samém
výhodné i pro rodiny našich hráčů, kdyby bylo areálu provedli úpravy oplocení a svépomocí
postavili nové střídačky. Samotný areál a kabiny
potřeba, jsou kousek od domova.
vzorně udržují manželé Ciprovi i jim patří náš
Po nepovedené podzimní sezoně 201 8-1 9, jsme velký dík, v listopadu jsme poskytli náš traktůrek
na jaře rozjeli obrovskou stíhačku, kdy jsme i s řidičem panem Veselým který tak
nakonec skončili na první nepostupové třetí pomohl s odklízením napadaného listí v obci.
příčce, v jednu chvíli vypadalo že dokážeme
nemožné a postoupíme do okresního přeboru, Rádi bychom chtěli poděkovat všem, kteří
bohužel skóre a vzájemný zápas hráli pro Tetín. Hudlické kopané věnují svůj čas a pomáhají dle
Neprohráli jsme jediné mistrovské utkání, svých možností, aby klub fungoval tak, jak má.
a i proto jsme v nadcházející podzimní sezoně Všem sponzorům, kteří nám ať finančně nebo
chtěli navázat na úspěšné jarní tažení. Ale materiálně pomáhají a usnadňují nám tak
podobně přemýšlí spousta družstev a mi po v mnohém naši práci, OÚ Hudlice za
úspěšném začátku začali ztrácet zbytečně body dlouhodobou podporu našeho sportu. Bez vás
se soupeři které bychom měli porážet. Ať již všech by to pro nás bylo hodně těžké, děkujeme.
vinou zranění některých opor nebo
neproměňování spousty šancí jsme nakonec po Na závěr mi dovolte jménem fotbalistů
podzimu na třetí příčce. Deset ztracených bodů a funkcionářů SK popřát všem obyvatelům naší
bolí, ale situace není beznadějná, ztráta na krásné obce hezké a pohodové prožití vánočních
prvního je pět bodů což není moc, dá se to svátků, do nového roku 2020 pak hlavně hodně
smazat. Naši hráči se o to určitě pokusí zdraví spokojenosti a úspěchů.
a společnými silami i s vámi diváky budeme věřit
že se nám to všem podaří.
Kádr je dnes ustálený, vypadá že i parta je
dobrá, hráči jsou opět o něco zkušenější, a i ty
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Sportu zdar a fotbalu zvlášť

Za SK Hudlice fotbal předseda Sklenička Václav

S.K. Hudlice - oddíl kopané - PŘÍPRAVKA
Starší přípravka pokračovala v soutěži
o přeborníka okresu. Hrála ve skupině C, ve
které bojovala se svými soupeři o výchozí pozici
do jarních bojů, které povedou ke konečnému
pořadí v okresním přeboru. Ve skupině skončila
přípravka na čtvrtém místě, které zaručuje na
jaře zařazení do skupiny, ve které můžeme
zabojovat o 1 8. místo z 27 účastníků okresního
přeboru. O body do podzimní tabulky se
zasloužili následující hráči: Jan Svoboda (vstřelil
28 branek), Jan Šlejmar (5), Jakub Kulhánek (5),
David Pánek (5), Vojta Kokeš (3), Ondra Rippl
(2), Petr Všetečka (1 ), Kryštof Panský (1 ), Ondra
Šilhák (1 ) a Dan Kokeš.

pouze hráli individuálně s míčem. I když
jsme skončili na 8. místě, klukům se turnaj
líbil a v pondělí se ve škole ukazovaly medaile.
Pro zimní období jsou zajištěny další halové
turnaje. Pro starší jsou to 3 turnaje. V Hořovicích,
znovu v Rokycanech a v Králově Dvoře. Pro
mladší to bude turnaj v Králově Dvoře.

Děkuji panu Michalu Kolmannovi (fa Elektro Kolmann) a panu Otovi Pánkovi (fa HOOT
CAR, s.r.o.) za materielní přispění na chod
družstev. Děkuji také OÚ Hudlice za podporu
sportu a samozřejmě všem, kteří se podílejí na
chodu oddílu kopané. Nesmím opomenout
1 6.11 .201 9 jsme se účastnili halového turnaje hudlický „Sokol“, jehož cvičební prostory
v Rokycanech. Z osmi zúčastněných jsme využíváme v době, kdy vládne pod širým nebem
nepříznivé počasí.
obsadili hezké 5. místo.
Mladší přípravka trénuje na podzim 2x v týdnu Všem hráčům, rodičům a příznivcům, přeji
a není zatím přihlášena do pravidelné soutěže. příjemné prožití svátků a mnoho úspěchů v roce
1 7.11 .201 9 jsme zkusili první halový turnaj 2020.
v Rokycanech. Samozřejmě, že jsme nedosáhli
takového výsledku jako starší přípravka o den
Antonín Havlíček, trenér
dříve, ale kluci nakoukli do fotbalu. Doposud si

Šipkaři – Hroch team Hudlice
Zdravíme všechny občany a chtěli bychom je seznámit s naší činností.Náš oddíl má nyní 8
členů. Hrajeme již osmou sezonu 1 .ligu, ve které se jsme vždy do 1 0. místa. Trénujeme
dvakrát až třikrát týdně, v neděli hrajeme mistrovská utkání. 1 .liga se hraje po celém středočeském
kraji. V letošní sezoně jsme změnili hrací místo. Nyní hrajeme v "Hospůdce u Jungmanna", kde si
šipky může zahrát každý kdo přijde. A tak bychom byli rádi kdyby se naše řady rozšířily o nové členy.
28.1 2 pořádáme šipkový turnaj pro každého kdo přijde a bude si chtít zahrát. Podrobnosti budou
včas zveřejněny. Pravidelně propagujeme náš sport při akci "Rozloučení s prázdninami". Také máme
jedno až dvě stanoviště na dětském dni.

Nakonec bychom chtěli popřát všem občanům krásné prožitívánočních svátků a v roce 2020
hodně zdraví a štěstí
přejí Hroši Hudlice
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TJ Sokol Hudlice - oddíl stolního tenisu
Tělocvičná jednota Sokol Hudlice bilancuje
Rok 201 9 utekl jako voda, blíží se vánoční
a novoroční svátky.
Dovolte mi, abych krátce shrnul naší činnost
v letošním roce. TJ Sokol Hudlice se stal
dlouholetým a osvědčeným pořadatelem mnoha
sportovních a kulturních akcí v naší obci. Jen
stručně: Dětský karneval, Dětské čarodějnice,
Turnaj pro neregistrované stolní tenisty, Dětský
den, zajištění občerstvení na Jungmannových
slavnostech, Bludný kořen a vystoupení skupiny
Asonance, Rozloučení s prázdninami
a závěrečná diskotéka. Dále se spolupodílíme na
dalších akcích pořádaných obcí a ZŠ.
Jak jsem již několikrát psal, nemáme jen
nataženou ruku při žádostech o finanční dotace,
ale na oplátku odvádíme kus poctivé práce pro
občany, děti a obec. Dosavadní způsob
prezentace Sokola chceme zachovat i v roce
2020. Naše hlavní pozornost bude zaměřena na
děti.

Stolní tenis TJ Sokol Hudlice

Nezadržitelně se blíží polovina soutěžního roku
201 9/2020 ve stolním tenise. Jen krátkou
informaci o našich výsledcích se k listopadu
201 9. Družstvo A – Divize na 6. místě, družstvo
B – Krajská soutěž 1 . třída na 11 . místě, družstvo
C – Regionální soutěž 1 . třída na 1 . místě
a družstvo D – Regionální soutěž 3. třída na 1 2
místě. Naše družstva si zachovávají svůj
standart, velmi dobré výsledky zatím prokazuje
družstvo C v Regionální soutěži 1 . třídy, jejich
1 . místo je zasloužené. Družstvo D v Regionální
soutěži 3. třídy je zatím na 1 2, předposledním
místě. Toto družstvo je složeno pouze z našich
žáků. Zatím prohrávají, ale tím že hrají každou
sobotu mistrovská utkání s dospělými, bude mít
jejich výkonnost stoupající tendenci. Již teď
dokáží hrát docela rovnocenné zápasy. Tím že
nehrají jen za sebe, ale za družstvo, se mezi
nimi utváří prima parta, která se podporuje
a fandí si. Jsem si jistý, že příští sezonu budou
hrát o umístění v horní polovině tabulky. Naši
žáci se dále zúčastňují turnajů družstev žáků

Naposledy v tomto roce musím poděkovat všem
členům Sokola a ostatním obětavým lidem naší
obce, kteří nám při zajišťování těchto akcí
nezištně pomáhají. Bez jejich obětavosti by to
opravdu nešlo, zejména chci vyzdvihnout
práci Mildy Landy. Naprosto spolehlivý, obětavý
kamarád, který zařídí neskutečné množství
úkolů. S takovou partou lidí je pak radost
spolupracovat. Dík všem.
Nejbližší naší akcí v příštím roce bude tradiční
Dětský karneval v naší sokolovně, který se koná
v sobotu 1 8. ledna 2020 od 1 4,00 hodin.
Na závěr mi dovolte, abych jménem Sokola
Hudlice popřál všem členům a občanům naší
obce hodně zdraví, štěstí, osobní pohody, lásky
a vzájemného pochopení.
Rudolf Hrkal, starosta TJ Sokol Hudlice

našeho okresu. Na prvním turnaji v Králově
dvoře skončili ze 7 mužstev na 4. místě. Dále se
zúčastňují turnajů Region Tour mládeže
201 9/2020, kde podávají velmi slušné výsledky.
Prostě vše směřujeme k dětem, to je naše
priorita. V současné době máme dětí dostatek,
byli jsme nuceni ty nejmenší přesunout v pátek
na 1 6,00 hodin, protože se nám na trénink
všichni do sokolovny nevejdou. Aktivita s mládeží
samozřejmě přináší i vyšší nároky na doprovody
dospělých. Postupně do této činnosti zapojujeme
i rodiče našich žáků. Prostě se nám v současné
době docela daří, kolem stolního tenisu se
vytvořila pohodová parta.
Dovolte mi, abych popřál všem stolním tenistům
a vůbec všem sportovcům a občanům naší obce
hezké a pohodové vánoce a v roce 2020 hlavně
zdraví, spokojenost a lásku.
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Rudolf Hrkal, stolní tenis TJ Sokol Hudlice

Český zahrádkářský svaz
Vážení spoluobčané
Chtěl bych tímto posledním článkem letošního
roku shrnout práci členů ČZS v Hudlicích
a připomenout, co jsme dělali od jara do zimy.
Naše aktivita začala organizací 3.úklidové akce ,
Ukliďme Česko, kde se ke členům svazu přidalo
i dost našich spoluobčanů a odvedli jsme kus
práce při úklidu v blízkosti koupaliště.
Další tradiční akcí byla Selská slavnost sečení
sena, která proběhla za hezkého počasí.
Následující víkend jsme pomohli zajistit jedno
stanoviště při dětském dnu, pořádaném
Hudlickými sportovci. Letní období zpříjemnil
výlet na výstavu do Čimelic. A o posvícení jsme
měli výstavu výpěstků našich členů a přátel.
V průběhu roku jsme zalévali nově vysazené
stromky u skály s pomocí hudlických hasičů.

Proběhla také další část rekonstrukce moštárny
a přístavba toalety.
Všechny akce již byli ve zpravodaji popsány, ale
chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se
podíleli na jejich chodu, nebo se i jenom
zúčastnili. Jsme rádi, že máte zájem
o volnočasové vyžití a jste i ochotní
pomoci s realizací. Za to Vám patří velký dík.
Doufám že se nám bude dařit i v příštím roce
a dobrovolníků přibude.
Také jménem zahrádkářského svazu přeji všem
krásné prožití adventu, Vánoc i nového roku
a štěstí a zdraví v roce 2020.
Martin Kodet

Myslivecký spolek Habrový potok
Myslivecký spolek Habrový potok působí
v katastru obcí Hudlice, Nižbor, Otročiněves
a Nový Jáchymov již více než 40 let.
V současné době čítá naše členská základna
44 členů a honitba se rozkládá na ploše 1 642 ha.
Hlavní činností spolku je výkon práva myslivosti,
dle schváleného plánu mysliveckého
hospodaření. Nedílnou součástí tohoto práva je
nejen regulace stavu zvěře, ale i péče o ní,
zejména její přikrmování v zimních měsících.
Dalšími činnostmi spolku jsou spolupráce na
pořádání různých vzdělávacích, kynologických
a kulturních akcí, např. spolupořádání dne dětí,
pořádání zkoušek psů loveckých plemen či
mysliveckého plesu.
Rádi bychom připomenuli, že není vhodné zvěř
přikrmovat pečivem či různými sladkostmi
a zbytky - po požití způsobuje zvěři poruchy
trávení a průjmy. Taková zvěř rychle zeslábne

a často hyne. Nejvhodnějšími krmivy jsou
suché seno bez plísní, oves, kukuřice,
ječmen, kaštany, žaludy a dále dužnatá krmiva
(jablka, mrkev, řepa) a pro doplnění minerálů
kamenná sůl.
Děkujeme všem přátelům přírody za pomoc s její
ochranou, udržováním čistého životního
prostředí a respektu ke zvěři, která je její
nedílnou součástí.
Touto cestou bychom za Myslivecký spolek
Habrový potok – obvod Hudlice rádi popřáli všem
občanům klidné prožití vánočních svátků
a v novém roce hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody.
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Za MS Habrový potok – obvod Hudlice napsal
Michal Vičan

Klub dětí a rodičů v Hudlicích
Za pět let svého působení v Hudlicích už se
Rezeda stala neodmyslitelnou součástí dění
zaměřeného na rodiny s dětmi v obci. Rádi
bychom využili tento prostor pro představení
celého spektra naší činnosti. Hlavní náplní je
klubová činnost pro rodiče s dětmi, pořádání
prázdninových pobytů pro děti, účast na
kulturních akcích v obci. Smyslem našeho
působení je zejména vytvářet prostor pro
vzájemná setkávání rodin s dětmi, předávání
zkušeností mezi rodiči, pomoc s rodičům s péčí
o děti v průběhu prázdnin. Chceme posilovat
vztah k místu, kde žijeme, rozvíjet přátelské
vztahy mezi rodinami a napomáhat obnově
venkova i ochraně kulturních hodnot a tradic.
V zimním období provozujeme díky vstřícnému
přístupu obce Klub dětí a rodičů formou volné
herny pro nejmenší děti v podkrovních
prostorách obecního úřadu. Když se venku brzy
stmívá a počasí je nevlídné, vítají
maminky s nejmenšími dětmi prostor pro hru
a posezení u teplého čaje. Hernu jsme vybavili
množstvím hraček a výtvarných potřeb. Klub je
v provozu jedno odpoledne v týdnu, v letošní
sezóně vždy ve středu od 1 5:30 do 1 8:00 hodin.
Pokud se vaše děti doma nudí, přijďte se určitě
mezi nás podívat.

a doufáme, že když budeme v dětech
pěstovat cit pro lidový tanec a písně od malička,
nebude v budoucnu nouze ani o velké májovníky.
Děti s tanci vystoupily také v červenci na
slavnosti Jungmannovy Hudlice. Nedílnou
součástí tradice je i lidový oděv, středočeský kroj.
Pustili jsme se do jeho rekonstrukce, protože
jsme zjistili, že většina v současnosti
používaných „krojů“ je více z říše fantazie než
historie. Jedná se o časově i finančně dosti
nákladnou záležitost, ale věříme, že jednou
budou obnovené kroje chloubou naší obce.

O prázdninách jsme v třetím týdnu v červenci
zorganizovali už pátý ročník Příměstského
tábora pro hudlické děti. Zázemí máme
v klubovně na obecním úřadu a stravování
dětem zajišťuje Hospůdka u Jungmanna. Tábor
je určen pro 25 dětí od 4 do 8 let, jejichž rodičům
se snažíme pomoci s hlídáním dětí v době
prázdnin, neboť se jedná o děti, které většinou
ještě nejsou zralé na pobytové tábory mimo
domov. Do příměstského tábora docházejí
obdobně jako do školky/školy, se shodnou
provozní dobou. Vyjít vstříc rodičům se snažíme
i příznivou cenou, rodiče hradí jen stravovací
náklady. Všichni vedoucí vykonávají svoji činnost
Od začátku března každoročně pořádáme kurz dobrovolnicky, na výlety a program čerpáme
českých lidových tanců pro děti, který je finanční dotaci od obce.
nácvikem na Staročeské máje, jež se konají
v Hudlicích tradičně třetí květnovou sobotu.
V letošním roce se vystoupení účastnilo 1 6 dětí
společně s 5 maminkami. S velkou chutí jsme se
(pokračování na str. 15)
do této folklorní akce zapojili letos již po čtvrté
14

(pokračování ze str. 14)

Rodiče se mohou do táborových aktivit podle
svých možností také zapojit a vždy jsme za to
velmi rádi. Přínosem pro děti je více věkově
smíšená skupina a hry zacílené na spolupráci.
Příměstský tábor je tematicky zaměřen na
některé období lidské historie. Už jsme byli
v pravěku, mezi indiány, piráty, středověkou
šlechtou i venkovským českým lidem. Využíváme
prvky projektové výuky, hudbu, tanec, divadlo,
výtvarné techniky. Trávíme s dětmi také hodně
času venku. Letos jsme v rámci tábora Piráti
v Rezedě navštívili i berounský aquapark, vloni
jsme se Středověkem v Rezedě vypravili na hrad
Křivoklát.

V srpnu tradičně pořádáme Tábor s koňmi. Je to
aktivita, kterou vlastně celá činnost naší
organizace před lety, ještě na jiném místě,
započala. Letošní jedenáctý tábor se konal
v Penzionu U kopyta v Pavličkách na
Českolipsku. Byl určen pro děti od 7 do 1 5 let
a zúčastnilo se jej 1 6 dětí a 6 dospělých. Děti
denně absolvovaly jezdeckou výuku, vyjížďky do
terénu, učily se pečovat o koně a zároveň je po
celý týden provázela celotáborová hra. Ta letošní
byla inspirována příběhem Malého prince od
Antoina de Saint-Exupéryho. Zakončení tábora
jsme pojali komunitně, a to divadelním
představením pro rodiče, které děti sehrály před
tím, než jsme se všichni rozloučili. Byl čas vše
v klidu společně prožít a snad nikomu se
nechtělo odjíždět. Celý provoz tábora včetně
vaření si zajišťujeme opět sami dobrovolnicky.
Tím částečně kompenzujeme vyšší náklady,
které přináší ubytování v komfortním penzionu

se sociálním zařízením na pokojích. I na tento
tábor čerpáme dotaci od obce na zajištění
programu, odměn pro děti a celodenní výlet.
Letos jsme byli v České Lípě na hradě Lipý, kde
si děti kromě prohlídky hradu také vyzkoušely
sítotisk v textilní dílně.

Základní informace o našem spolku najdete na
webových stránkách obce Hudlice. Podrobné
informace o činnosti pak na stránkách
www.rezeda.estranky.cz a aktuality zveřejňujeme
na Facebooku ve skupině Hudlice dětem.
Děkujeme všem, kteří se do našich aktivit letos
zapojili, a těšíme se, že i v novém roce se
budeme společně setkávat. Přejeme všem
občanům Hudlic pokojné Vánoce a hodně zdraví
do nového roku.
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Mgr. Kristýna Hulová, DiS.
předsedkyně Spolku Rezeda

Informace z obce
Venkovní fitness hřiště

Obměna úklidové techniky

Venkovní fitness hřiště u skály bylo rozšířeno
o další 4 cvičební stroje. Jedná se o další
dodávku cvičebních strojů od firmy Colmex
Praha. Máme zde v současné době umístěn
ucelený počet cvičebních strojů, které splňují
i náročnější podmínky pro venkovní cvičení.
Hřiště
je
umístěno
v
krásném
prostředí s výhledem na okolní krajinu. Pro příští
rok počítáme s menším dovybavením pro
maminky s dětmi. Uvedené hřiště je
v souladu s plánem Komise pro sport a mládež.

Úprava cyklostezky

Údržba místních komunikací v zimních měsících
byla poslední roky prováděna našimi pracovníky
na nekrytém traktůrku se silničním kartáčem.
Od letošního roku se tato neutěšená situace
změní. Začátkem prosince OÚ bude dodána
Multikára M 25 po GO, 4 x 4 s příslušenstvím.
Multikára bude prakticky nová a zásadně zlepší
pracovní podmínky našich zaměstnanců. Jako
příslušenství bude dokoupen nový, silniční
zametač a nový sypač. Pro I. čtvrtletí roku 2020
plánujeme ještě nákup cisterny s čerpadlem,
která bude sloužit i k zalévání stromů
Rudolf Hrkal a tlakovému čistění jímek kanalizace
u nemovitostí. Stará Multikára bude prodána
OÚ Kublov.
Rudolf Hrkal

Minulý měsíc byla provedena údržba
cyklostezky, která vede kolem ČOV Hudlice přes
lávku na Lísek. Bylo provedeno ruční prořezání
zhruba 250 m silně zarostlé cyklostezky.
Vyřezané křoví bylo firmou přímo na místě
naštěpkováno. Cyklostezka je opět bez problému
průchozí a průjezdná. Další akcí, která se bude
ještě letos realizovat bude prořezání opravené
komunikace na Lísek z důvodů prorůstání křoví
do této komunikace. Prořezání této komunikace
bude zajišťováno speciální technikou firmy
AVE Kladno.

Hřbitov

U vchodu na hřbitov jsou umístěny 2 betonové
odpadkové koše a ve spodní části hřbitova je
umístěn velkoobjemový kontejner na odpady.
Logicky do kontejneru patří větší věci a do košů
drobný odpad. Opak je ale pravdou. Pracovníci
OÚ musí několikrát týdně pracně vyndavat
z košů narvané květníky, věnce a baly. Žádáme
naše občany, aby rozměrnější odpad odnášeli
o cca 1 00 m níže do kontejneru. Děkuji za
Rudolf Hrkal pochopení jménem pracovníků naší obce.
Rudolf Hrkal

Parkování a zastavování před MŠ Hudlice

Na základě požadavku AVE Beroun, která
zajišťuje páteční svoz popelnic se obracím
s velkou prosbou na rodiče, kteří vozí v pátek
děti do MŠ, aby při zastavení a předávání dětí
do školky, svá vozidla zastavovali až v rozšířené
části této komunikace před MŠ. V této době jezdí
touto ulicí i velké popelářské auto kolem MŠ
a má problémy s průjezdností. Prosíme rodiče
o respektování této prosby.

Rudolf Hrkal

Výměna svítidel

V ulicích U Skály I, II, III a Za Humny byla
realizovaná výměna 1 7 ks svítidel veřejného
osvětlení. Byla instalovaná LED svítidla s nižší
spotřebou el. energie a zároveň došlo i ke
zvýšení osvětlenosti v těchto ulicích. V ulici
U Skály I byly instalovány 2 nové sloupy a na 1 0
svítidlech byla instalovaná přepěťová ochrana.
Příští rok se bude pokračovat s výměnou svítidel
v dalších ulicích naší obce.
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Rudolf Hrkal

Opravy místních komunikací

Firma AVE Kladno realizovala v naší obci opravy
některých místních komunikací. Jednalo se
o odbočku na osadu Lísek, příjezdovou
komunikaci ke skládce, část komunikace pod
OÚ, příjezd k nemovitostem Na Skovárničce,
prostor před prodejnou pod kostelem,
komunikace u činžáku a opravy turbem po celé
obci. V příštím roce se bude dle finančních
možností pokračovat v postupných opravách
dalších ulic.

Informační servis

Vánoční stromek

Každý rok jsme s lesním hospodářem řešili
problém výběru vhodného vánočního stromu na
akci Rozsvěcení vánočního stromu. Vhodných
stromů výrazně ubylo a přístup k nim byl každý
rok komplikovanější. Samozřejmě i zajištění
dovozu nepoškozeného stromu k OÚ stálo určité
finance. Hlavně z těchto důvodů jsme zakoupili
vzrostlý strom (kavkazská jedle s balem), výška
cca 5,5m. Strom jsme zakoupili v Chýni a nechali
odborně zasadit zahradnickou firmou. Většina
Rudolf Hrkal nákladů byla pokryta sponzorským darem ve výši
30 000,- Kč, takže náklady byly minimální
a problém s vánočním stromem máme na
dlouhou dobu vyřešen.
OÚ

Rudolf Hrkal

Informace dlouhodobého charakteru jsou
zveřejňovány na obecních stránkách, úřední
desce, případně i místním rozhlasem. Urgentní
a mimořádné události (např. poruchy dodávek
energií atd.) lze zveřejnit na webu, ale ten
nepoužívají všichni.
Komise pro informatiku a média zvažuje
možnost aktuálnější informovanosti občanů
a to formou zasílání SMS zpráv.
Systém bude zcela anonymní a nebude
evidovat jména, ale pouze mobilní čísla pro
zasílání SMS. Služba je bezplatná.
Zavedení a rozsah informací je podmíněn
zájmem o tuto službu. Pokud budete chtít tuto
službu využívat, dejte nám prosím vědět
například prostřednictvím e-podatelny OÚ
(nemusíte uvádět své jméno ani mobilní číslo,
pouze vyjádříte ZÁJEM) do 31 .1 2. 201 9.

Bližšíinformace budou zveřejněny na webu
a na úřední desce.

Děkujeme za vyjádřenívašeho názoru.
za komisi zapsal E. Žihlo

Nabídka zaměstnání
Obecní úřad Hudlice přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou pracovníka veřejné zeleně.
Nástup do konce ledna 2020. Jedná se o celoroční, venkovní práci v Hudlicích.
Podrobnější informace na OÚ Hudlice.

RudolfHrkal, místostarosta, tel. 73296945
mistostarosta@obec-hudlice.cz
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Beatový festival Hudlice 2020
Po zkušenostech, které jsme získali díky
pořádání
větších
koncertů
Druhé
trávy s Robertem Křesťanem a skupinou
Asonance jsme se rozhodli potěšit i příznivce
svižného beatu. V sobotu
20. června 2020
budeme pořádat ve sportovním areálu hřiště
u lesa BEATFEST Hudlice 2020. Tento festival
bude mít charitativní účel, chceme pomoci
rodině, která prožívá opravdu těžké životní
zkoušky. Na festivalu vystoupí 11 beatových
skupin z našeho okresu a kraje. Vzhledem
k tomuto počtu bude festival probíhat v sobotu
od 11 :00 hodin do 23:00 hodin. Vystupující
kapely nám vzhledem k hlavnímu účelu festivalu
upravily finanční požadavky za vystoupení,
přesto se bude jednat o zatím nejnáročnější akci
Sokola po finanční a zejména organizační
stránce. Přijďte podpořit svoji účastí charitativní
účel festivalu a snahu pořadatelů. Účast nám
přislíbily kapely Kabát revival West, Anopheles,
Pohoda, Rolling Stones revival Praha, Black Hill,
Matyas, Roxor, Bugr, Drac, Moped 56 a Beatles
Revival. Samozřejmě může dojít k nepatrným
změnám ve vystupujících skupinách. Myslím, že
uspokojíme i náročnější posluchače. Celé akci
bude předcházet potřebná reklama a propagace.
Moderátorem celé akce bude moderátor Radia
Beat.
Rudolf Hrkal

Plánované akce Sokola Hudlice v roce 2020
Sobota 18. ledna 2020 od 14:00 hodin - Dětský karneval - sokolovna
Sobota 29. února 2020 od 08:30 hodin - Turnaj neregistrovaných - Stolní tenis - sokolovna
Čtvrtek 30. dubna 2020 od 18:00 hodin - Dětské čarodějnice - sraz u hořejší prodejny COOP
Sobota 30. května 2020 od 14:00 hodin - Dětský den - sportovní areál u lesa
Sobota 20. června 2020 od 11:00 hodin - BEATFEST Hudlice 2020 - sportovní areál u lesa
Sobota 29. srpna 2020 od 14:00 hodin - Rozloučení s prázdninami - sportovní areál u lesa
Sobota 29. srpna 2020 od 20:00 hodin - Diskotéka - sportovní areál u lesa
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LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN

4. 1 . Zájezd na zámek do Lán Masarykovo muzeum na výstavu ,,Jak jsme slavili Vánoce"
22.2. Masopust
6.3. Oslava MDŽ
21 .3. Zájezd do termálního bazénu Weiden
DUBEN
1 0. 4. Velký Pátek na rozhledně
24. 4. Otevírání studánek
KVĚTEN
7.5. Položení věnce k pomníku padlým
1 6. 5. Muzejní noc
ČERVEN
doplníme plán
ČERVENEC 3. - 6. 7. Vícedenní zájezd na Slovensko
11 . 7. Jungmannova Hudlice
SRPEN
Zábavy u lesa
ZÁŘÍ
1 9. 9. Polsko nejen za nákupy
28. 9. Zakončení sezony na rozhledně
ŘÍJEN
Morava sklípek - termín upřesníme
Vítání občánků - termín upřesníme
LISTOPAD 1 4. 11 . Pietní akt na Olšanech u hrobu J. Jungmanna spojený s komentovanou prohlídkou
28. 11 . Rozsvícení vánočního stromu
PROSINEC 4. 1 2. Adventní trhy Drážďany
1 2. 1 2. a event. ještě 1 9. 1 2. zájezd do termálního bazénu Weiden + vánoční trhy

Kulturní kalendář na rok 2020

Některé termíny a akce mohou být změněny a doplněny.
V období leden, únor, listopad a prosinec připravujeme termíny na zájezdy do divadla.
V období od začátku a v průběhu do konce roku 2020 chystáme besedy se spisovatelkou Danou
Šimkovou, která poutavou formou dokáže vyprávět o příběhu Titaniku, životě Marie Terezie,
Napoleonu Bonapartovi, o životě šlechtičen v 1 8. století, odkryje příběhy ukryté v hymnách,
připomene texty a melodie vánočních koled a osvětlí vznik Velikonoc. Ke každé besedě přijde
v příslušném kostýmu.
Nejen pro seniory připravujeme jednodenní zájezdy a to jak do okolí našeho kraje, tak i třeba
do podhůří Krkonoš a Německa, v plánu je zájezd do Prahy s následnou hodinovou plavbou lodí
po Vltavě.
Vícedenní zájezd na Slovensko je vhodný pro všechny věkové kategorie, bude bez
přejezdů, s ubytováním na jednom místě, odkud se bude vyjíždět na jednotlivé výlety, tudíž, kdo
nebude chtít jet na výlet, zůstane na ubytování. Těšit se můžete na lázně Vyšné
Ružbachy s travertinovým jezírkem a travertinový lom s přírodní galerií, hrad Ĺubovňa, chybět
nebude památník na Dukle - místo těžkých bojů Karpatsko-dukelské operace za II. sv.
války s muzeem, unikátní dřevěné kostelíky v Radomírově, Hunkovicích a Nižném Komáriku,
skanzen ukrajinsko-rusínské dědiny, výlet do pohoří Vihorlat - vrchy sopečného původu, Sninský
kameň, Mořské oko, Zemplínská Šírava, Prešov a jeho solivar, Herlany a jejich světoznámý gejzír,
lázně Bardějov, dle dohody i možnost plavby na pltích a večer s cimbálovou muzikou. Pro zájemce
o tento zájezd je připravena schůzka 3.1 . 2020 v 1 8 hodin na OÚ Hudlice.
Věříme, že si každý v našem kulturním kalendáři najde něco, co ho zaujme. Samozřejmě rádi se
přizpůsobíme Vašim požadavkům a uvítáme Vaše nápady a doporučení.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na našich akcích.
Našim občanům přeje kulturní komise klidné Vánoce, spokojený rok 2020, zdraví a štěstí.
NEZAPOMEŇTE, SETKÁME SE JEŠTĚ V LETOŠNÍM ROCE A TO 26. 1 2. 201 9, PŘI PATNÁCTÉM
ROČNÍKU VÝŠLAPU NA KRUŠNOU HORU - ODCHOD VE 1 3. HODIN OD HOŘEJŠÍ
SAMOOBSLUHY. DOBRÁ NÁLADA S SEBOU !
předsedkyně kulturní komise Tejnorová Jiřina
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