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Vážení občané,
dovolte, abych vás závěrem roku touto formou
naposledy oslovil a poděli l se s vámi o některé
základní informace k činnostem a chodu naší
obce. Jak jistě i vy vnímáte, letošní rok byl
i s ohledem na pandemii COVID-1 9 velice
náročný, ale přesto se podaři lo zajistit několik
velice organizačně i finančně náročných akcí pro
další rozvoj naší obce. Celkem byly realizovány
tři větší investiční akce a to zvýšení kapacity
základní školy, oprava místních komunikací
a celková oprava ulice „V Rokli“ za více jak
37 mil . Kč, na které se podaři lo získat finanční
dotace ve výši 26,35 mil . Kč.
Jsem rád, že přes obstrukce některých
zastupitelů se podaři lo včas před zahájením
školního roku dokončit částečnou rekonstrukci
a dostavbu naší základní školy. Nenaplni ly se
jej ich předpovědi, že nezajistíme potřebný
učitelský sbor a ani nebudeme mít žáky pro
6. ročník, asi s ohledem na to, že přesvědčovali
rodiče dětí už od třetí třídy, aby si zaj isti l i
umístění pro své děti v Králově Dvoře
a Berouně. Jsem velice potěšen, že pro příští
školní rok máme kapacitu šestého ročníku téměř
naplněnu. Z Hudlic a okolních obcí je
cca. 1 9 zájemců.
Obec připravovala i další významné akce
a máme již vysoutěženého dodavatele
a začátkem roku začneme s celkovou
rekonstrukcí požární nádrže „Kal“ za více jak
1 ,5 mil . Kč.
Obdrželi jsme rovněž dotaci, více jak 2 mil . Kč na
rekonstrukci sběrného místa na „skládce“ na
sběrný dvůr.
Bude předložena i žádost na další opravy
místních komunikací za více jak 5 mil . Kč, na
kterou intenzivně připravujeme veškeré
podklady.
Obec dále získala finanční dotace od CHKO
Křivoklátska za více jak 1 00.000,- Kč na pasení
a vyřezávání nevhodných dřevin na Kozle Hoře
a na výsadbu dalších dvaceti ovocných stromů
pod skálou. Za zajištění real izace poslední
jmenované akce patří vel iký dík panu Martinovi
Kodetovi, Zahrádkářskému svazu a ostatním
občanům, kteří obětavě, bez možnosti širší
veřejnosti , stromky zasadily.
Pro příští rok také připravujeme a do konce roku
bude vyhlášeno výběrové řízení na

24 kanalizačních přípojek a výměnu hladinových
čidel v domácích čerpacích stanicích, dále pak
celkovou rekonstrukci kapličky Josefa
Jungmanna a rekonstrukci s rozšířením vodní
nádrže „Koupaliště“. Nadále připravujeme
a sledujeme možnost celkové rekonstrukce
restaurace „U Růžového stromu“ s širokým
využitím, výstavbu dalších chodníků, pěší stezky
a cyklostezky ke hřišti , odstavné plochy pro
osobní automobily a další akce.
Vážení občané, mohu vás ubezpečit, že zajištění
uvedených akcí je organizačně, odborně
i časově velice náročné, bohužel se však
musíme neustále zabývat dalšími žádostmi
o informace, podněty ke kontrole obce různým
organizacím, stížnostmi a oznámeními některých
zastupitelů. Tento způsob jej ich práce obci nic
nepřináší a jen zatěžuje obec i další orgány
a stojí nemalé finanční prostředky, které bylo
možné využít ve prospěch všech občanů naší
obce.
Nevím, jestl i by na konci volebního období
uspokoji lo vol iče konstatování, že obec má ve
stoprocentním pořádku „administrativu“, ale nic
pro občany nevybudovala.
Vážení občané, jsem velice rád, že většina z vás
se v uplynulém roce podílela v rámci svých
možností na dalším rozvoji naší pěkné obce a za
to vám patří vel iký dík. Doufejme, že se nám
podaří ve zdraví překonat stávajicí pandemii
a v obci nebude již další úmrtí z důvodu nákazy
COVID-1 9. V této chvíl i je potřeba si uvědomit
o čem je život, jestl i o zdraví, kl idu a spolupráci
anebo o napadání, kriminal izování, udávání
a obstrukcích. Zřejmě každý máme jiné životní
cíle a uspokojení ze své práce.
Vážení občané, chtěl bych vám závěrem popřát
zejména v dnešní době to hlavní, a to pevné
zdraví, štěstí, rodinou a pracovní pohodu. Zbývá
necelá polovina volebního období a i v této době
budu i přes zdravotní problémy se všemi
zastupitel i pracovat hlavně pro vás, pro další
rozvoj naší obce.

Přeji vám všem, v rámci současných možností
kl idné prožití svátků Vánočních a ještě jednou
hodně zdraví a štěstí do nového roku 2021 .

Z celého srdce vás všechny zdraví starosta obce
Pavel Hubený

Slovo starosty



Informace z obce

NABÍZÍ MOŽNOST ZAJIŠTĚNÍ NÁKUPŮ STARŠÍM A RIZIKOVÝM OBČANŮM. NÁKUP

BUDE DORUČEN KAŽDOU STŘEDU A NEDĚLI V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH,

OBJEDNÁNÍ JE NUTNÉ NEJPOZDĚJI DEN PŘEDEM DO 20:00 HODIN.

PRO OBJEDNÁNÍNÁKUPŮ VOLEJTE NA TELEFONNÍČÍSLO: 739 617 887
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Dovolte mi, abych poděkoval veřejně všem zaměstnancům naší obce za jej ich celoroční
práci a popřál j im krásné prožití vánočních svátků a v roce 2021 mnoho pracovních
a osobních úspěchů, štěstí a hlavně zdraví. Jsem osobně rád, že nejsme vyloženě jen
„úřad“, ale že přistupujeme ke většině žádostí, opomenutí a přání takovým obyčejným,
l idským přístupem. Je to zásluha všech zaměstnanců obce a jej ich jednání. Každý týden se
řeší takové ty malé a obyčejné problémy. Tyto problémy a upozornění se snažíme řešit
bezodkladně. Každý soudný člověk, který měl nějaký problém a přišel s ním na obec, j istě
cíti l v přístupu snahu o pomoc. To pro mne znamená hodně. Jedná se jak o vstřícnost
pracovníků s Multikárou, ale i přístup všech pracovnic naší obce. Samozřejmě je pořád, co
zlepšovat, ale vidím jasný posun k lepšímu při vyřizování všeho možného. Považoval jsem
za důležité Vám tuto informaci sdělit. Není to úplně samozřejmé a ne vždy se s takovým
přístupem ze strany úřadů setkáme.

RudolfHrkal

Krátké zhodnocení a poděkování pracovníkům OÚ Hudlice

SOCIÁLNÍ A BYTOVÁ KOMISE

Obecní úřad děkuje všem občanům, kteří v letošním roce důsledně třídi l i odpad, pomohli při
sekání trávy u svých nemovitostí, zametl i po zimě posypový materiál před svojí nemovitostí,
sami udržují prostory i za plotem své nemovitosti , atd. Prostě všem, kteří projevi l i obyčejný,
l idský přístup a obci tak výrazně pomohli .

Děkujeme
RudolfHrkal

Poděkování OÚ Hudlice



Informace z ordinace praktického lékaře Hudlice
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Ordinační doba v období svátků:

pondělí 21 .1 2. 2020 7 - 11 hodin

úterý 22.1 2. 2020 8 - 1 0 hodin

středa 23.1 2. 2020 8 - 1 0 hodin

pondělí 28.1 2. 2020 8 - 1 0 hodin

úterý 29.1 2. 2020 8 - 1 0 hodin

středa 30.1 2. 2020 8 - 1 0 hodin

čtvrtek 31 .1 2. 2020 8 - 1 0 hodin

Přejeme Vám krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 hlavně zdraví.

MUDr. Sergej Kafka

Na obecním úřadě jsou k dispozici nové jízdní řády autobusů.

Vyúčtování stočného se posouvá a bude se rozesílat až v měsíci lednu 2021 .

RudolfHrkal

DŮLEŽITÉ ZMĚNY



Ekologie a životní prostředí
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Od ledna 2021 dochází k jedné zásadní
změně v oblasti odpadů a to konkrétně
změna intervalů vývozu popelnic.
V letošním roce se vyváží popelnice
každý pátek, od ledna 2021 bude
interval vývozu popelnic 1 x za 1 4 dní.
Seznámím Vás s důvody této změny.
Podle Obecně závazné vyhlášky obec
vybírá ročně na odpady 700,- Kč na
osobu. To přináší do našeho rozpočtu
cca 800.000,- Kč. Náklady na likvidaci
všech odpadů, zdůrazňuji všech druhů
odpadů, dosáhnou v letošním roce cca
1 ,800.000,- Kč. Na základě sdělení AVE
Beroun se předpokládá zvýšení cen za
likvidaci odpadů v roce 2021 o cca
1 0 - 1 5 %, dále bude zvýšen poplatek
za skládkovné z 500,- Kč za 1 tunu na
částku
800,- Kč za 1 tunu. A to uvádím jen část
zvyšování cen za odpady. Podíl obce na

l ikvidaci odpadů se zásadně zvýší.
Obec nechtěla jít cestou zvyšování
poplatků za likvidaci odpadů od občanů.
V současné době může být poplatek na
osobu až 1 .000,- Kč a rok. Pro Vaši
informaci jen za odvoz popelnic
zaplatíme každý měsíc 75.000,- Kč.
Prodloužením intervalu vývozu ušetříme
ročně minimálně 300.000,- Kč ročně.
Dojde nejen ke snížení podílu obce na
likvidaci odpadů, ale doufáme i k ještě
lepšímu třídění.
V průběhu 1 . pololetí roku 2021 dojde
k označení popelnic všech nemovitostí
v obci.
Od 1 . července 2021 se tak budou
vyvážet pouze označené popelnice.
K těmto opatřením bude v příštím čísle
Zpravodaje podrobnější informace.

RudolfHrkal

Odpady v roce 2021

V neděli 1 8.1 0. v době od 9:00 do1 0:30
hodin proběhl na kluzišti sběr
nebezpečného odpadu. Naši občané při
něm odevzdali 1 59 ks pneumatik, cca
250 kg starých barev, ředidel a j iné
chemie, 290 l vyjetého oleje, 2 ks
akumulátorů a 40 kg eternitu. Tento
odpad je dále zpracováván a neskončí

mezi nevytříděným odpadem na skládce.
Je to hezká ukázka pomoci přírodě
a životnímu prostředí. Proto děkujeme
a přejeme klidné prožití vánočních svátků
a vše dobré do nového roku 2021 .

Komise pro životní prostředí
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Zanedlouho se u nás doma rozzáří vánoční
stromeček a my se budeme těšit na všechna
splněná přání. Letos budeme víc než kdykoliv
předtím chtít hlavně pevné zdravíH
V září jsme nastoupil i do školy a těši l i jsme se na
kamarády, paní učitelku, zajímavý a pestrý
výukový program. Přivítala nás krásně upravená
školní budova s novými funkčně vybavenými
učebnami pro žáky druhého stupně, do kterých
poprvé zasedli šesťáci. Vše vonělo novotou a my
jsme se pusti l i s chutí do aktivního získávání
nových poznatků a vědomostí. Po jarním
přerušení školní docházky to byl opravdu
radostný start do nového školního roku.
Sice s drobnými omezeními, ale byl i jsme opět
spolu a ve škole!
V polovině října přišel opět šok - distanční výuka!
Najednou jsme se ocitl i v domácí izolaci a denně
jsme povinně zasedali k počítačům. Výuka
probíhala formou videokonference. Naším
novým prostorem se stal Office 365 a díky práci
v TEAMS se z nás rychle stal i počítačoví
přeborníci. Obrovský podíl na tom, že jsme vše
bravurně zvládl i , mají naši skvělí rodiče. Bez
jej ich obětavosti a pomoci by to zcela j istě nešlo.
Moc děkujeme!
Před několika dny jsme se znovu vráti l i do školy.
Nesmíme zpívat! Nesmíme cvičit! Nesmíme si

celý den sundat roušku! Nesmíme se k sobě
moc přibl ižovat! Máme mnoho omezení a je pro
nás náročné vše pochopit, ale paní učitelky nám
hodně pomáhají a snaží se připravovat pro nás
výuku co nejvíce zajímavou a zábavnou. Učivo
zvládáme přesně podle plánu. Funguje i školní
družina - jel ikož se nesmí mísit děti z různých
tříd, zaj isti la nadstandardně paní ředitelka další
třetí oddělení, aby mohli docházet i žáci třetího
ročníku.
Díky za krásné venkovní hřiště v areálu pod
skálou! Chodíme tam v rámci povolených
vycházek místo hodin tělocviku a moc si to tam
užíváme. To byl fakt super nápad!
Vánoce se rychle blíží a my jsme plni očekávání
a těšení. Jasně, že si představujeme ty kopy
krásných dárků - hraček, oblečení, elektronikyH.
Věřte, že ze všeho nejvíc si přejeme, aby se vše
vráti lo co nejrychlej i do obvyklého „normálu“.
Ať se nám všem daří co nejlépe, ať jsme zdraví
a spokojení, ať se už nemusíme ničeho obávat
a před něčím se schovávat a izolovat se.
Až se letos ten vánoční stromeček rozzáří,
budeme si přát hlavně pevné zdravíHH.

Za všechny žáky i pedagogy ZŠ Hudlice napsala
Mgr. Vlasta Humlová, učitelka

Děti se těší na VánoceC

Vánoce to nejsou vždycky jen hračky a mobily
a počítače, co děti chtějí. Dnešní doba je
uspěchaná, plná shonu, touhy po dokonalosti .
Přípravy na Vánoce jsou obrovské, počínaje
generálním úklidem domácnosti, velkým
pečením a nákupním šílenstvím od dárků přes
potraviny nekonče. Ale to přece nejsou úplně
Vánoce, jaké by měly být. Ty pravé jsou
o pohodě, o radosti , o tom, že jsou rodiny spolu.
Je to o upřímném radování se z něčeho nového,
co je před námi, o vzpomínání na to, co bylo
a na ty, kdo už s námi být nemohou. Z paměti
neodejde světlo svíček
a vůně pokrmů, které se
podle tradice objevily na
stole jen jednou za rok.
Nevymizí vánoční příběh,
neutichne zvuk varhan ani
melodie koled. Ze starých
jesl iček se nepřestane
něžně a tiše usmívat
Panna Maria opatrující
Jezulátko.

Co na tom, že nemáme umytá okna nebo
vycíděné všechny vitrínky se sklem. Svátky
při jdou i bez toho. Kouzlo Vánoc se dostaví
samo, pokud je doma pohoda, štěstí a láska.
Letošní rok byl poněkud jiný, zvláštní
a nepředvídatelný. Dovolujeme si Vám touto
cestou poděkovat za trpělivost a ohleduplnost při
řešení nenadálých komplikacích, které na nás
všechny dolehly.
Využijte vánoční doby a oprostěte se od
zbytečných starostí a shonu. Pusťte do svých
srdcí lásku, něhu, radost a pochopení pro druhé.

Za kolektiv MŠ Dana Žihlová

Vánoce - už po kolikáté



David Attenborough je asi největší milovník
přírody a zároveň její obránce. Všichni jste určitě
j iž viděl i v TV některý z mnoha jeho
přírodopisných fi lmů nebo četl i některou z jeho
knih. Teď je mu 93 let a vydal takový svůj odkaz
lidstvu, jak zabránit dalšímu ničení přírody a tím
zachránit tenhle živočišný druh „Homo sapiens“.
Fi lm „Život na naší planetě“ je tak přesvědčivý,
tol ik mě zaujal, vystraši l a svým závěrem potěšil ,
že chci znovu připomenout, v jak mimořádně
složité době žijeme.
I mně stále znovu překvapuje, jak se za můj
dlouhý, ale vlastně kratičký život, vývoj l idstva
neskutečně zrychli l . O co všechno se máme lépe
než naši rodiče, neřku-l i prarodiče. Ale
současně s tím, jak daleko jsme se vzdáli l i od
přírody, jak jí drancujeme. Zabral i jsme si jí,
máme se za její vládce - nejstručněji , „poroučíme
větru dešti“. Zaráží mě na tom právě to prudké
zrychlování všeho dění kolem nás.
Před mnoha mil iony let - ani vědci se dost
přesně neshodují - se přírodě povedl mistrovský
kousek. Kdesi v Africe vyvinula nový druh opice,
zvlášť šikovné, adaptabilní a fyzicky vybavené.
Byla schopná stále se zlepšovat. Slezla ze
stromů, naučila se chodit po dvou. Brzy objevila
výhody vlastního ohně. Byla sice všežravec, jak
je vlastně dodnes, ale lov zvířat jí šel nej líp. Loví
se líp v tlupě, proto místo pouhých zvukových
signálů za čas zdokonali la řeč a s ní možnost
pamatovat si po generace zkušenosti. Díky
všemu tomu se postupně šíři la po celém světě.
Přesto to pořád byl jen normální živočišný druh.
Kočovník.
Až pak - asi před 1 0.000 lety - vlastně docela
nedávno, se vše změnilo: v úrodné krajině
Mezopotámie (česky meziříčí - Tigris a Eufrat)
jednu línou a zároveň chytrou ženskou přestalo
bavit pracně sbírat semínka pšenice, ječmene
a jiných užitečných, divoce rostoucích bylin, hrst
si schovala, zjara zasela a její produktivita práce
tím prudce vzrostla! Její manžel, taky mudrc,
pochopil , že místo lovu prasat, ovcí, koz H
mnohem snazší je pochytat jej ich mláďata a jíst
je postupně.
To je ten náhlý zvrat: z opice byl skutečný člověk
- zemědělec. Vše se změnilo. Jídla bylo
najednou nadbytek. Nastala special izace

a civi l izace. Vznikl i řemeslníci, kněží a králové,
malíři a sochaři. Bohatí a chudí. Rychle se
muselo objevit písmo. Začalo se válčit o lepší
polnosti . Tohle vše už sami důvěrně znáte.
Proto se mohu vrátit do Hudlic: Také u nás se
žilo vlastně stejně až do roku 1 945 jako v té
Mezopotámii. Ves vznikla ve 1 4. století jako
výlučně zemědělská a přes změny v 1 9. století to
plati lo dál. Vždyť i ke každému domu
„V chaloupkách“ nutně patři lo políčko, stodůlka,
chlévy a chov všech domácích zvířat. A pak
náhle: společné ustájení, rozorání mezí, konec
husí i králíků. Kolem obce vlastně nezůstal
široko daleko kousek přírody. Hudlice bývaly
skoro soběstačné, celý život běžel v kolektivu,
dnes je to jen náhodná ubytovna lidí a okolo
továrna na benzin, nebo ještě spíš dobře
organizovaná fabrika na peníze.
Znovu opakuji : ten prudký dějinný zvrat za jeden
l idský život. Attenborough proto do roku 21 00
předpovídá možnost konečné katastrofy pro
lidstvo. Ale zároveň navrhuje konkrétní rozumná
řešení, i když se zdají být hodně těžká:
nejstručněji - vrátit se k přírodě. Omezit nárůst
obyvatelstva na Zemi tím, že všechnu pozornost
těch bohatých zaměříme na vzdělávání l idu
chudých zemí - hlavně jinou výchovou žen.
Zastavit znečišťování ovzduší tím, že
přestaneme ničit lesy a pralesy. Podíl lesů na
ploše Země se musí výrazně zvýšit! Aby to bylo
možné, drasticky snížit spotřebu masa. Neničit
moře, ale najít j iné rozumnější cesty k jeho
využití. Příroda si vždy vystačila s energií
Slunce. To je reálné a nutné i pro člověka.

Posuďme: najdou lidé včas dost kvalitních
vůdců, kteří budou ochotni a schopni to
organizačně uspořádat a nás občany přesvědčit,
že je snížení spotřeby všeho nutné a možné?

Radomír Zíma

7

Homo sapiens - Člověk
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TJ Sokol Hudlice - oddíl stolního tenisu

Nezadržitelně se blíží vánoční a novoroční
svátky. Dovolte, abych krátce shrnul naší činnost
v letošním komplikovaném roce. Pro rok 2020
jsme měli v plánu pořádat naše tradiční akce pro
děti a naše občany.
Bohužel v souvislosti s COVID - 1 9 se některé
akce musely zrušit. Přesto se nám podaři lo
uskutečnit tradiční Dětský karneval v sokolovně,
turnaj neregistrovaných hráčů stolního tenisu,
dále naší největší akci - charitativní hudební
festival HUDLICEFEST 2020 a na konci srpna
Rozloučení s prázdninami a Diskotéku pro starší.
Na to, jaká byla omezující opatření pro

pořadatele si myslím, že těch akcí bylo dost.

Za to všem pořadatelům těchto akcí moc
děkuji.

Na závěr mi dovolte, abych jménem Sokola
Hudlice popřál všem členům, občanům
a sportovcům naší obce hodně zdraví, štěstí,
osobní pohody, lásky a vzájemného pochopení.
Zanechme zbytečných a malicherných sporů
a snažme se být vstřícní k ostatním lidem. Je
přece příjemné mít takový ten normální, lidský
přístup v jednání s ostatními.

Tělocvičná jednota Sokol v roce 2020

O přesných termínech pořádání nebo zrušení akcí budete včas informováni. Věříme, že vše dopadne
dobře a naše akce zejména pro děti proběhnou.

RudolfHrkal

Leden - únor
Dětský karneval - sokolovna
Turnaj neregistrovaných hráčů stolního tenisu - sokolovna

30. dubna Čarodějnice pro děti - u skály

29. května Dětský den - Pohádkový les - hřiště u lesa

26. června 2. ročník HUDLICEFEST 2021 - hřiště u lesa

Červenec - srpen Taneční zábava s živou hudbou - hřiště u lesa

28. srpna
Rozloučení s prázdninami - hřiště u lesa
Diskotéka - hřiště u lesa

Situace s COVID 1 9 je stále komplikovaná a není vůbec jisté, jaké podmínky pro pořádání kulturních
a sportovních akcí budou stanoveny. Přesto nám dovolte, alespoň v hrubých rysech, seznámit
Vás s akcemi, které bychom chtěl i v roce 2021 uspořádat.

Plánované akce TJ Sokol Hudlice v roce 2021
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S.K. Hudlice - oddíl házené

Oddíl házené při SK Hudlice z.s. , eviduje celkem
38 aktivních hráčů, kteří pravidelně trénují.
Většina hráčů jezdí na turnaje a mistrovská
utkání Středočeské ligy mladšího žactva.
Trénujeme družstvo přípravky a družstvo
minižactva. Tato družstva jezdí na turnaje
pořádané Pražským svazem házené, hrají
v sestavě 4+1 na poloviční hřiště a hrají formou
osobní obrany. Družstvo mladších žáků je
přihlášené v soutěži u Středočeského svazu
házené. Hrají zde chlapci i dívky. Hraje se
házená v sestavě 6+1 na celé hřiště.
Podzimní část sezóny jsme jako tradičně zaháji l i
soustředěním a to 3. týden v srpnu oddíl
mladších žáků pod vedením Petry Chaloupkové,
Kateřiny Bulské a pomoci chodí také Olina
Svobodová. Poslední týden v srpnu bylo
soustředění pro oddíl MINI a přípravky pod

vedením Jarky Kulhánkové a za pomoci Gabriely
Jurkové. Samozřejmě jsme přivítal i také nováčky,
jak do oddílu mladších žáků, tak i těch
nejmenších do přípravky. Od září trénujeme vždy
2x týdně a již jsme také odehrál i mistrovská
utkání mladších žáků.
Děkujeme za přízeň všem členům naší základny
a také za podporu rodičů našich svěřenců.
Samozřejmě máme stále místo i pro nové členy,
tak že uvítáme mezi námi nové sportovní
nadšence.

SKHudlice z.s. , oddíl házené přeje všem svým
členům a občanům krásné a klidné prožití
vánočních svátků a v roce 2021 hodně zdraví,
štěstí, spokojenost a osobní pohodu.

SKHudlice z.s. , oddíl házené



V letošním posledním vydání Zpravodaje přeji
všem krásné Vánoce a šťastný nový rok.
Nynější svátky jsou poznamenány
protiepidemiologickými opatřeními, ale věřím, že
se nenecháme zbytečně rozhodit a rozčíl it. Moje
zkušenost je taková, že l idé si najdou vždy
nějaký způsob, jak pomáhat a být v pohodě. Za
sebe mohu jmenovat přikrmování šesti ježčích
mimin na hřbitově nebo pomoc s výsadbou

stromků v sadu za skálou. V obou případech se
našli l idé ochotní se zapojit. Za jej ich akčnost j im
posílám velký dík. Pokud tedy chcete mít dobrý
pocit a dobrou náladu, snažte se dívat na svět
kolem sebe s optikou vděčnosti za každou,
i sebemenší radost. To přeji jménem zahrádkářů
všem a doufám, že budete šířit dobrá přání
a skutky dál.

Hezké svátky přeje M. Kodet

1 0

S.K. Hudlice - oddíl kopané

Český zahrádkářský svaz

Hezký den všem příznivcům našeho klubu.
Bohužel kvůl i známým skutečnostem ohledně
nákazy kovid-1 9 se přerušila i naše soutěž,
jakým způsobem a zda situace vůbec na jaře
dovolí jí dohrát dnes nikdo neví.
Naše Áčko sehrálo 7 zápasů a má jeden
odložený s bilancí 3-1 -3 máme 1 0bodů při skóre
11 -1 6. V každém zápase si sice vytvoříme
dostatek šancí ale s jej ich proměňováním je to j iž
tradičně horší a i proto nám v tabulce patří
sedmé místo, se kterým nemůžeme být
spokojeni. Uvidíme, zda se soutěž na jaře
rozjede, víme, že pro všechny to bude těžké a již
dnes záleží na každém jednotl ivci v jakém stavu
se na hříště vrátí, ten kdo nezahálí a něco pro
sebe dělá na tom může jen vydělat, každopádně
to bude pro všechny stejné.
Soutěž sice stojí, ale na hřišti se musela
udržovat travnatá plocha a prováděla se běžná
údržba areálu, hráči také při loži l i ruce k dílu
a sami své pomocí postavil i nové střídačky, tak
též vybudovali kolem horní lajny pod hříštěm na
házenou odvodnění což byla dost náročná práce
pro všechny a zde nám velmi pomohl pan Karel
Veselý který se jinak stará o údržbu hřiště.

Musím všechny kteří se akcí na hřišti účastni l i
pochválit za přístup s jakým se k nim postavil i
a vše zvládl i . O tom kolik rozvezli koleček hlíny
po hrací ploše, kol ik ki logramů traviny a hnojiva
se spotřebovalo, kol ik hodin se zalévalo a při tom
vysekávalo kolem hřiště se snad ani nemá cenu
bavit, kluci si to vzali za své, sami se domlouvali
a bylo to prostě super.
Taky bych chtěl poděkovat všem, kdo nám
vychází vstříc ať už je to obecní úřad Hudlice
v čele se starostou panem Hubeným, elektro
Kolman, tradičně Pila Zíma, správci manželé
Míra a Jitka Ciprovi, pan Karel Veselý za údržbu
hrací plochy. Trenérům dětí v čele Antonínem
Havlíčkem za trpělivost, jej ich čas a obětavost
kterou jim věnují. I oni sehrál i jen část turnajů,
kdy a jestl i vůbec na jaře budou v soutěži
pokračovat dnes také nikdo neví.
Na závěr bych chtěl jménem SK Hudlice fotbal,
všech hráčů a členů poděkovat za přízeň
a popřát Vám krásné prožití vánočních svátků,
šťastný nový rok 2021 , hodně zdraví, štěstí
osobních i pracovních úspěchů.

Za SKHudlice fotbal předseda Václav Sklenička



Leden - Únor Divadelní představení v Praze

Březen
5.3.
6.3.
1 3.3.

MDŽ
Zájezd do termálního bazénu do Weidenu
Masopust

Duben
2.4.

24.4.

Velký Pátek na Mámince

Otevírání studánek

Květen
1 5.5.

22.5.

Jednodenní zájezd - Poznáváme naše okolí

Muzejní noc

Červenec
3 - 6.7.
1 0.7.
25.7.

Vícedenní zájezd
Jungmannovy Hudlice
Divadelní představení v Českém Krumlově

Září
25.9.

28.9.

Zájezd do Polska

Zakončení sezony na rozhledně Máminka

Říjen 30 - 31 .1 0. Sklípek Morava

Listopad
1 3.11 .

27.11 .

Pietní akt na Olšanech

Rozsvícení vánočního stromu

Prosinec
3.1 2.
11 .1 2.
26.1 2.

Zájezd do Drážďan
Zájezd do termálního bazénu ve Weidenu
Výšlap na Krušnou horu

Vážení občané, předkládáme Vám návrh kulturního kalendáře pro rok 2021 . V současné situaci
nevíme, jak, kdy a zda se tyto akce vůbec budou moc uskutečnit, ale doufáme, že se
epidemiologická situace na celém světě uklidní a my se budeme opět moc setkávat, cestovat
a kulturně vyžívat. V roce 2020 se nám podaři lo několik pěkných zájezdů a pár akcí v úvodu roku. . . .
dále se situace nevyvíjela příznivě a nebylo v naší moci to nějak změnit. Věříme, že rok 2021 bude
v tomto ohledu příznivější a naše plány nic nepokazí.
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Informace kulturní komise

Akce budou během roku doplněny o další termíny (letní kino, zábavy u lesa, vítání občánků, divadla,
jednodenní výlety a jiné).

Do roku 2021 přejeme všem občanům pevné zdravía spokojený život v našíobci.

předsedkyně kulturní komise Tejnorová Jiřina

NÁVRH KULTURNÍHO KALENDÁŘE PRO ROK 2021



1 3,00 - 1 4,00 hodin BADYS

1 4,00 - 1 5,00 hodin BUGR

1 5,30 - 1 7,30 hodin ODYSSEA

1 8,00 - 1 9,30 hodin DIVOKEJ BILL REVIVAL

20,00 - 21 ,00 hodin ANACREON

21 ,30 - 23,00 hodin KABÁT REVIVAL WEST

23,30 - 00,30 hodin ZAKÁZANÝ OVOCE

26.6. 2021 od 1 3 hodin se uskuteční ve sportovním areálu v Hudlicích druhý ročník charitativního
festivalu Hudlicefest 2021 , který pořádá TJ Sokol Hudlice.
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Pozvánka na Hudlicefest 2021

Posláním druhého ročníku bude tentokráte
finančně pomoci Dětskému domovu
Beroun s handicapovanými dětmi, které
procházejí těžkými životními zkouškami. Děti
byly soudně svěřeny do ústavní péče, neboť
jej ich rodiče se o ně nemohou nebo nechtějí,
vzhledem k jej ich postižení, starat. Jedná se
o děti s kombinovaným postižením a narušenými
komunikačními schopnostmi, které se již od
začátku svého života statečně perou s nelehkým
osudem. Chceme těmto dětem pomoci
a z výtěžku z festivalu j im zajistit financování
různých podpůrných terapií, které mají
blahodárný vliv na jej ich všestranný rozvoj
a které by jim ulehčily překonávat jej ich velké
zdravotní handicapy. Jedná se především
o muzikoterapii , hiporehabil itaci, plavání,
psychoedukační činnosti a různé zájmové

kroužky. Je to všechno to, co přináší dětem
velkou radost a prospívá jej ich zdraví. Po
zkušenostech z prvního ročníku jsme se rozhodli
uspořádat ve sportovním areálu v Hudlicích
druhý ročník festivalu Hudlicefest 2021 . Program
bude probíhat od 1 3,00 hodin do 00,30 hodin.
Na festivalu vystoupí 7 kapel z celé České
republiky. Doufáme a pevně věříme, že situace
kolem pandemie Covid 1 9 už bude mnohem
lepší než v roce 2020 a festival bude moci
proběhnout bez omezeních. Zkušenosti máme
a tak doufáme, že nezklameme a vše se vydaří
stejně tak jako při prvním ročníku, kdy převládala
velká spokojenost jak návštěvníků, tak
i účinkujících a sponzorů festivalu. Věříme, že
naši charitativní akci podpoříte a společně
Dětskému domovu pomůžeme.

Změna programu vyhrazena

Hudlicefestem 2021 Vás bude celý den provázet známý moderátor rádia HEYTomáš Vladeka.

Pro děti do 1 5 let bude v době od 1 3,00 -1 8,00 hodin ve sportovním areálu zajištěn zábavný
program, který bude zajišťovat společnost Lezeto a Vše pro dětský úsměv.

www.hudlicefest.cz
Miloslav Landa

Na Hudlicefest 2021 vystoupí:




