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Vážení občané,
dovolte, abych Vás oslovil ještě jednou závěrem
roku v tomto předvánočním období. Je j istě čas
na určité bilancování výsledků v tomto roce, ale
i od počátku volebního období. Celé vedení obce
a koaliční zastupitelé se snažil i v tomto nelehkém
covidovém období udělat co nejvíce pro další
rozvoj naší obce a zlepšení životního prostředí.

Z větších akcí se podaři lo dokončit jen celkovou
rekonstrukci požární nádrže „Kal“ a sběrné místo
na obecní skládce, kde zbývá dodat několik
kontejnerů a byl j iž pořízen výkonný štěpkovač,
který bude velkým pomocníkem při l ikvidaci větví
a zeleně od spoluobčanů a klestí v obecním lese.
Z důvodu zdlouhavého stavebního řízení nebylo
zatím zahájeno rozšíření tlakové splaškové
kanalizace u 24 nemovitostí i z důvodu, že SPÚ
pobočka Králův Dvůr nedal zatím
souhlas s uložením přípojky do svého pozemku.
Bohužel až do tohoto období se posunula
realizace další větší akce finančně dotované
MMR ČR a to celková oprava místních
komunikací v Chaloupkách, Zahrádkách,
Cingrova a Na Škaličce.

Podaři lo se však dojednat s Vak Beroun výměnu
starých vodovodních řadů, kterou plánovali j iž
několik let a tak naši občané v této lokalitě získají
další benefit v lepším zásobování pitnou vodou.
Snažíme se vyjednat i lepší podmínky při nutnosti
výměny vodovodní přípojky do nemovitostí, aby
finanční dopady na vlastníka byly co nejmenší.

Kromě těchto akcí obec řešila v uplynulém
období spoustu menších oprav a opatření.
Jednalo se např. o opravy místních komunikací
turbomechanismem. Vyčištění příkopu na odvod
dešťové (bohužel spíše splaškové) vody do
Libojic a i větší úprava této komunikace ve
spodní části se zajištěním průjezdnosti.
Došlo také k rozsáhlejšímu prořezání obecní
zeleně zejména s ohledem na bezpečnost
občanů a průjezdnost po místních komunikacích.

V současné době ještě probíhá odstranění křovin
a náletových stromů z příkopu u hřiště pro
vyřešení odvodu dešťových vod, úpravu plochy
a při lehlé místní účelové komunikace.
Došlo také k objednání dvou rychlostních radarů
a to za poškozený u mateřské školy a nově se
solárním napájením u vjezdu do obce od hřiště.
Do konce roku by také mělo dojít k instalaci
přístřešku nad občerstvením v kabinách na hřišti
u lesa. Pro zlepšení zásobování vodou v tomto
areálu, zejména na zalévání jsou také řešeny
společně s SK Hudlice nové kapacitně
dostatečné vodní zdroje.
Velké poděkování patří oddílu fotbalu SK Hudlice,
který z velké části zaj isti l demolici komínu na
bývalé kotelně nutnou pro celkovou rekonstrukci
tohoto prostoru.

I v posledním roce tohoto volebního období
bychom chtěl i maximálně přispět k dalšímu
zlepšení prostředí naší obce. Usilujeme o získání
finanční dotace na rozšíření školní jídelny v MŠ,
realizaci chodníků u hřbitova a ze Skovárničky
až na konec obce směrem ke hřišti , další celkové
opravy s odvodem dešťových vod v ulicích
Lomená, na Vršíčkách a Ke Staré vsi. Usilujeme
také o opravu kapličky, další výměnu svítidel
a rozšíření veřejného osvětlení, cyklostezky
a chodníku ke hřišti , vybudování keramické dílny
a školních pozemků pro základní školu
a celkovou rekonstrukci a rozšíření vodní nádrže
„Koupaliště“. Největší investiční akcí je pak
celková rekonstrukce a dostavba restaurace
„U Růžového stromu“. Realizace zejména této
akce je závislá na získání potřebných finančních
zdrojů a já osobně i přes velké zdravotní
problémy pro realizaci udělám maximum
a všechny uvedené akce jsou projekčně
i dotačně připravovány.
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V uplynulém období bylo mimo jiné radou obce projednáno:

vítání občánků, rozpočtové opatření č. 7 na rok 2021 , žádost o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les, protokol o kontrole (VZP) - ZŠ Hudlice, INSAT spol. s r.o. - smlouva o zřízení věcného
břemene, komplexní pozemková úprava v k.ú. Stradonice u Nižboru, okresní soud Beroun -
předvolání ve věci odstranění l iniové stavby, žádost o proplacení materiálu na rekonstrukci vnitřních
prostor č.p. 64, prodej pozemku z majetku obce Hudlice ,plná moc k zastupování člena svazu měst
a obcí české republiky na XVI I I . sněmu, opis výsledku hlasování ve volebním okrsku Hudlice,
výstavba, rozšíření kanalizačních sítí (3. etapa výstavby 24 kanalizačních přípojek), demolice komína
(odstavená kotelna), nalezený pes, oprava místních a účelových komunikací, směna pozemků,
pasport hřbitova v obci Hudlice - aktual izace, škodní události , finance obce Hudlice, OZV č. 2/2021
o úhradě vodného ve dvousložkové formě, finanční kontrola VZP Hudlice.

Údržba místních komunikací
! Důležité upozornění !

Při zimní údržbě místních komunikací je nutné zajistit bezproblémový a bezpečný průjezd pro
obecní Multikáru se smetákem.
Žádáme Vás opětovně, abyste omezil i v zimních měsících parkování vozidel na místních
komunikacích. Ulice, kde nebude zaručen bezpečný průjezd, nebudou zameteny od sněhu.
Dalším důležitým důvodem proč neparkovat na místních komunikacích je svoz popelnic velkým
popelářským vozem v pátek, každých 1 4 dní.
Srozumitelně řečeno, nebude bezpečný průjezd, nebude zametena ulice od sněhu a tím
pádem nebudou vysypány popelnice.

Děkuji všem rozumným občanům naší obce.
RudolfHrkal

Vážení občané, pro realizaci těchto cílů je však
zásadní dobrý zdravotní stav a kondice nás všech.
Snažme se zejména s ohledem na covid-1 9
chovat maximálně odpovědně, abychom i v naší
obci přispěli k brzkému ukončení této pandemie
a návratu k normálnímu občanskému,
sportovnímu i kulturnímu životu. Je na nás na
všech jak ještě dlouho se budeme potýkat s touto
nepříznivou situací.

Vážení občané, chtěl bych Vám závěrem
poděkovat za pomoc a pochopení při zaj išťování

chodu naší obce po celý uplynulý rok. Vítáme
všechny aktivní občany, kteří se chtějí na
zabezpečení náročných úkolů podílet, protože to
není jen úkol obecního úřadu, ale zájem nás
všech, jak budeme nadále v Hudlicích žít.

Závěrem mně dovolte Vám všem popřát

hlavně hodně zdravía štěstí, krásně prožité

vánočnísvátky a šťastný Nový rok.

Váš starosta Pavel Hubený
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Veřejná zeleň v obci
Pracovníci obce zajišťovali průběžně celý rok úklid celé naší obce. Jej ich činnost je opravdu

různorodá. Začíná to každodenním úklidem kolem kontejnerů, nepořádek kolem

odpadkových košů, úkl id okolí rozhledny Máminka, úkl id dětských hřišť, drobné opravy na

obci, v ZŠ a MŠ, úkl id a sekání celé obce, sběr l istí, drobné opravy na obecní technice

a spousta dalších činností. Krátce ke sběru l istí, máme na návsi krásnou kaštanovou alej, ale

je z ní neskutečné množství l istí. Pracovníci obce k době opadávání l istí denně vozil i

minimálně 1 0 plných Multikár. Snažíme se vycházet našim občanům vstříc při zaj ištění

odvozu odpadu od jej ich nemovitosti . Jedná se většinou o starší občany, kteří nevlastní

auto s vlekem. Tuto vstřícnost zachováme i do budoucna. Je nutné ovšem najít rozumný

kompromis v požadavcích na odvoz. Nemůžeme zajišťovat odvoz u většího počtu

nemovitostí. Prostě na to není kapacita.

Chtěl bych touto cestou poděkovat jmenovitě Standovi Vintrovi, J irkovi Vlachovi a Josefu

Zímovi za jej ich celoroční práci při údržbě veřejné zeleně v obci a udržování velmi dobrého

vzhledu naší obce.

RudolfHrkal

IInnffoorrmmaaccee zz oobbccee

Údržba veřejné zeleně Následky vichřice U Kříže
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1 ) V souvislosti s novým zákonem č. 541 /2020
Sb. , o odpadech začnou od 1 . 1 . 2021 v naší obci
platit dvě nové Obecně závazné vyhlášky (OZV)
o odpadech. OZV č. 3/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství, která
upřesňuje složky komunálního odpadu, umístění
sběrných nádob v obci, jej ich označení a celkový
systém v naší obci. Nově budou občané moci
l ikvidovat i jedlé oleje a tuky ve sběrném dvoře -
U pily. Sběrný dvůr je určen pouze pro občany
Hudlic. Druhá OZV č. 4/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství řeší
definici plátce poplatku za komunální odpad
(popelnice), jeho výši a ostatní povinnosti
poplatníka. Nově je v OZV povinnost zaplatit
poplatek (za popelnice) jednorázově do 31 .3.
příslušného kalendářního roku. Výše poplatku
zůstává stejná tj . 700,- Kč za osobu a rok. Zákon
umožňuje obci tento poplatek stanovit až do výše
1 200,- Kč.

Podle zákona č. 541 /2020 Sb. , o odpadech budou
v roce 2022 platit vyšší sazby za likvidaci odpadů.
Sazba na třídící slevu je 500,- Kč za
1 tunu. Tato částka je určena pro množství
komunálního odpadu 235,22 tuny. Toto množství
pro rok 2022 se vypočítá:
1 238 (počet obyvatel) x 0,1 9 (1 90 kg na
1 obyvatele = 0,1 9 t) = 235,22 tunu. Jakmile toto
množství vyčerpáme, platí obec již 900,- Kč za
tunu (v roce 2020 to bylo 800,- Kč za tunu a na
1 obyvatele byla norma 200 kg = 0,2 tuny. Každé

další roky se snižuje množství odpadu na
1 obyvatele a zvyšuje se sazba nad třídící slevu.
Například pro rok 2025 - na 1 obyvatele bude
norma 1 60 kg = 0,1 6 tuny a sazba na třídící slevu
stoupne z 500,- Kč na 1 500,- Kč za tunu. Další
zvýšení cen nám pro rok 2022 oznámila
společnost AVE Beroun - všechny činnosti
spojené s l ikvidací odpadu zvyšuje o 4,9 %.
Náklady obce stoupnou v roce 2022 celkem
zásadně, ale poplatek zůstává 700,- Kč na
obyvatele a rok. V dalších letech se zvýšení
poplatku asi nevyhneme a je třeba připravit
a zvážit variantu změny způsobu výpočtu
poplatku za „popelnice“ nově podle hmotnosti
odevzdaného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob pro tříděný odpad
po obci byla doplněna dalšími kontejnery na papír
a plast, 2 kontejnery na plast a papír byly
přiděleny ZŠ Hudlice, 1 kontejner na BIO odpady
byl umístěn u kuchyně MŠ Hudlice.
Dále byly instalovány na stanovišti pod COOP Na
Vršíčkách další 2 bílé kontejnery na texti l .
Uprostřed této sestavy je umístěno zařízení
PENGUIN BOX. Je to samoobslužná exteriérová
výdejna a sběrna zásilek, hygienická a přístupná
24 hod denně, 7 dní v týdnu. Bl ižší informace na
www.penguinbox.cz. Dále plánujeme v příštím
roce úpravy a rozšíření sběrných míst na tříděný
odpad v naší obci.
Dokončuje se vybavení Sběrného dvora (bývalá
skládka) U pily. V rámci dotačního titulu je sběrný
dvůr vybaven novými velkoobjemovými kontejnery
na tříděný a směsný komunální odpad, sběrnými
nádobami na jedlé oleje a tuky, novou buňkou pro
obsluhu, skladovým přístřeškem a novým
výkonným štěpkovačem. Celý, nový provoz
sběrného dvora bude zpřesněn počátkem příštího
roku ve Zpravodaji a stránkách obce. V současné
době se řeší s ČEZ Distribuce zřízení nového
odběrného místa pro elektřinu pro sběrný dvůr
a osvětlení celé této lokality.
Závěrem bych rád poděkoval všem občanům naší
obce, kteří třídění odpadu věnují pozornost
a pomáhají obci snižovat náklady na likvidaci
odpadů.

RudolfHrkal

OOddppaaddoovvéé hhoossppooddáářřssttvvíí

Lenost, nebo pohodlnost. Spíše obojí!
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Sběrný dvůr - instalace nových kontejnerů Sběrný dvůr - nové kontejnery

Nový štěpkovač Zásilkovna a dva kontejnery na texti l



V červnu letošního roku byla zahájena po obci
výměna problémových sond za plováky. Ke konci
l istopadu byla provedena výměna u cca 1 1 0
nemovitostí. Výměnu provádí pracovník obce
pan Štanc. Zároveň se provádí celková kontrola
technologie čerpadel. Výměna prováděná naším
pracovníkem je finančně výhodnější než řešení
dodavatelským způsobem. V průběhu roku došlo
k připojení dalších nemovitostí na kanalizaci,
které se projevi lo i zvýšením nátoku na ČOV
Hudlice, předkládané množství nátoku bude
28 500 m3. Na ČOV se řešily drobné opravy, byl
zaj ištěn závoz síranu železitého, průběžně je
zajišťován odvoz kalu na ČOV Beroun. Rozbory
vypouštěných odpadních vod se provádí
special izovanou firmou každý měsíc. Výsledky
rozborů vypouštěných odpadních vod byly bez
závad. Systém pracovní pohotovosti na
nahlášené poruchy kanalizace je bez problémů.
Chtěl bych ještě ocenit přístup technika
kanalizace pana Štance. Díky jeho iniciativě
a odborné zdatnosti se podaři lo zásadně snížit
náklady na opravy čerpadel, v roce 2020 byly
náklady na opravy čerpadel cca 375 000 Kč,
v letošním roce náklady klesly na 92 000 Kč.

Této velké úspory bylo dosaženo tím, že pan
Štanc dokáže většinu čerpadel opravit sám ve
své dílně, kde má zkušební stol ici a obec zajisti la
náhradní díly na opravy. Snížení nákladů na
opravy a vyšší nátok do ČOV pozitivně ovlivní
stanovení výše stočného pro rok 2022.

Závěrem bych Vás všechny chtěl požádat
o dodržování splatnosti faktur za stočné.
Jedná se o celkové vyúčtování a termín
splatnosti záloh. Od příštího roku, zhruba
vměsíci dubnu, bude za stočné stanovena
pouze jedna záloha. Obec byla dosud
benevolentní k úhradám po termínu
splatnosti těchto faktur, ale přece nenímožná
někdy i půlroční prodleva. Vůči velkým
dodavatelům plynu a elektřiny si to
domácnosti nedovolí. Obec je ale ve stejné
pozici jako velcídodavatelé energií, prosím
respektujte termíny splatností, to samé se
týká i poplatků za „popelnice“.

Děkujeme.

RudolfHrkal

KKaannaall ii zzaaccee
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Před plánovanou, dotovanou, opravou ulic
V Zahrádkách, V Chaloupkách, Cingrova a Na
Škaličce provádí VaK Beroun výměnu starých
hlavních řadů a kontrolu, případnou výměnu,
vodovodních přípojek.
Na opravu těchto ul ic jsme obdrželi dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
3 500 000 Kč.
Vodovod je opravován v režii VaK Beroun.

Zemní práce v obci



Čtyřleté volební období současného zastupitelstva a vedení obce má před sebou ještě necelý rok
činnosti . Nechci vyjmenovávat všechno, co se za ty tři roky postavilo, opravilo a zlepšilo. Není
toho opravdu málo. Člověk, který to chce vidět, tak to uzná. Člověk, který to nechce z jakýkoliv
důvodů vidět, tak to prostě neuzná. Tak to prostě je a bude a je jedno jestl i v čele obce je
Hubený s Hrkalem a nebo někdo jiný.
Mnoho se podaři lo, ale zůstává stále hodně problémů, které současné zastupitelstvo zcela
nevyřešilo a nedotáhlo do konce. Zbývá ještě necelý rok na dokončení plánovaných akcí. Bude to
náročné, ale ty zásadní úkoly splnit chceme. Já osobně za ty tři roky považuji za úspěch to, že
obecní úřad není občany vnímán jen jako „úřad“, ale snaží se vystupovat více l idsky, v mezích
zákona a občanům vychází vstříc při řešení jej ich každodenních problémů.
Příští rok budou další komunální volby. Je asi nutné již teď začít přemýšlet nad výběrem možných
kandidátů do zastupitelstva a vedení obce.

RudolfHrkal

II nnffoorrmmaaccee zz oorrdd iinnaaccee pprraakkttii cckkééhhoo lléékkaařřee HHuudd ll ii ccee

Aktuální informace z ordinace PL Hudlice

Ordinační doba o vánočních svátcích - pro akutní pacienty po telefonickém objednání:

čtvrtek 23.1 2.2021 neordinujeme

pondělí 27.1 2.2021 8-1 0 hod.
úterý 28.1 2.2021 8-1 0 hod.
středa 29.1 2.2021 8-1 0 hod.
čtvrtek 30.1 2.2021 8-1 0 hod.
pátek 31 .1 2.2021 8-9:30 hod.

V ordinaci PL Hudlice očkujeme proti Covid-1 9 vakcínou Comirnaty od společností
Pfizer/BioNTech.

Posilovací dávka se podává jako třetí dávka po očkování dokončeném vakcínami Comirnaty,
Spikevax a Vaxzevria a jako druhá dávka po aplikaci látky Janssen. Přeočkování lze podstoupit
6 měsíců po dokončeném očkování. Osoby starší 60 let, rizikové a chronicky nemocné pacienty
očkujeme již po 5 měsících. Na očkování je nutno se objednat. Od 1 . ledna 2022 dojde ke zkrácení
platnosti očkovacích certifikátů na 9 měsíců.

Přejeme Vám krásné a klidné prožitívánočních svátků a do nového roku 2022 hlavně zdraví.
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Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům Obecního úřadu v Hudlicích za jejich
celoroční, dobrou práci. V komplikované, covidové době plně zabezpečovali chod
obecního úřadu. Věřím, že i v příštím roce zůstane jejich přístup k našim občanům
a jejich požadavkům a problémům vstřícný. Ještě jednou děkuji.

RudolfHrkal, místostarosta

Poděkování pracovníkům obce

Vánočnízamyšlení



Zatímco děti netrpěl ivě počítají, kdy budou
vánoční prázdniny, a ty menší se ptají, kol ikrát se
ještě vyspinkají, než při jde Ježíšek, mnozí
dospělí říkají: "Už aby bylo po svátcích - to zase
bude blázinec!"

Slavit je umění, kterému se člověk musí naučit.
Dětská spontánní radost, se kterou jsme slavíval i
Vánoce, v dospělosti nezůstává. Slavení má svá
pravidla a svůj řád. Svátky jsou dny, kdy se
můžeme a máme věnovat tomu, na co ve všední

dny nemáme dostatek času. To ovšem
neznamená dohánět resty nebo celý čas
prospat. Svátky nejsou dny lenošení, jsou to dny
pro jinou činnost. Věnujme se rodině, mysleme
na děti, hrajme si s nimi, čtěme jim pohádky,
choďme na společné procházky, zkrátka buďme
spolu. Zkusme myslet i na druhé, navštívit
příbuzné a přátele, povídat si, vyslechnout je
a sdílet s nimi radost. Vždyť na svátcích je
krásné, že můžeme připravit radost druhým.
Ve světle jej ich radosti se pak rozsvítí i radost
naše.

Nechtějme všechno přesně naplánovat,
nechtějme řídit Vánoce jako režisér, ale nechme
se řídit Vánocemi.

Děti i zaměstnanci Mateřské školy Hudlice vám
přejí pohodové prožití vánočních svátků a mnoho
štěstí, zdraví a úspěchů v dalším roce. Slavte
Vánoce ve svém srdci a snažte se je tam udržet
celý rok.

Za MŠ Hudlice Dana Žihlová
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Vánoční zastavení

Hezké vánoční svátky,
Aťmáte čas na pohádky,
Ať se na vás štěstí směje,
ať vás láska stále hřeje,
ať vás úspěch provází
i  v  roce, který přichází.Děti z mateřské školy v Hudlicích
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Čas očekávání, chystání, těšení - doba, kdy přemýšlíme, čím bychom
naše nejbl ižší nejvíce potěšil i . Jasně, pro nás, děti školou povinné, je
na prvním místě škola. A my se opravdu snažíme. Prvňáčci už pěkně
čtou, druháci počítají do stovky, ve třetí třídě žáci odříkávají
vyjmenovaná slova, čtvrťáci jsou parta koumáků a badatelů a páťáci
finišují s učivem prvního stupně. A na druhém stupni se už potkávají
dvě třídy.

Čas, kdy si užíváme vyrábění nejrůznějších vánočních ozdob, kterými
pak zdobíme vánoční stromečky. Letos jsme naparádil i ty u kapličky,
aby udělaly radost všem lidem v Hudlicích. Sami jsme jel i užít
adventní atmosféru do Prahy. Vlastně plul i , protože ochutnávka
vánočního cukroví, pití horké čokolády a kochání se pohledem na
nejkrásnější město - Prahu - to vše proběhlo na jedné z mnoha lodí
na řece Vltavě. Výletů jsme v letošním školním roce už prožil i několik.
Všechny dotovala dětem škola z „Šablon I I “. Byl i jsme v Mirákulu,
v Praze v planetáriu, v Čechově stodole na programu „Vánoční
stodola“ a v Rodasu, kde jsme vyráběli svíčky a čokoládu. Tento
dotační program jsme již vyčerpali a začínáme další - „Šablony I I I “.

Čas andělůM a my jich máme na dramatickém kroužku hned devět.
Škoda, že své krásné taneční vystoupení nemohli předvést na kluzišti ,
jak bylo původně plánováno. Určitě jím potěší své spolužáky na škole.

Čas pohádek! Čtvrťáci se přihlási l i do výzvy agentury
„Rosteme s knihou“. Jej ich úkolem bylo vybrat si knihu, nebo alespoň
jednu kapitolu, kterou přepracují a výsledné scénické čtení natrénují
jako malé divadelní vystoupení, natočí a pošlou porotě k posouzení.
Musím říci, že mě i děti naše „Židle“, jak jsme naše výsledné tvůrčí
dílko nazvali , velmi obohati la. Společnými si lami jsme tvoři l i ,
upravovali , rozděli l i role a nacvičovali a nacvičovali . Postaral i jsme se
i o kul isy a celkovou choreografi i . Super práce.

Čas tvořeníM . Pozvali jsme do školy pana Vydru - malíře z blízké
Svaté. Třeťáci namalovali pod jeho odborným vedením úžasná
výtvarná díla. Měli jedinečnou možnost vidět skutečného mistra štětce
při tvorbě obrazu. Své dílo pan Vydra škole daroval.

Čas čertíků a Mikuláše! I letos nám mladším udělal i páťáci radost
mikulášskou nadílkou.

Do Vánoc zbývá ještě rozsvítit dvě poslední adventní svíce. A pak
při jde konečně ten dlouho očekávaný den splněných přání. Myslím,
že ze všeho nejvíc si všichni budeme přát hlavně zdraví. Děti i učitelky
hudl ické školy přidávají i přání štěstí v kruhu každé rodiny
a obrovskou náruč lásky a porozumění.

Mějte se rádi! Za děti i pedagogy 1. stupně sepsala Mgr. Vlasta Humlová
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Druhý stupeň prezentují sami žáci pod
vedením Mgr. L. Kuthanové.

Žáci 2. stupně naší školy, tedy 6. a 7. třída,
společně vyjíždí na různé výlety.

V září prožili GO kurz (stmelovací výlet). Kde
byli a jak se jim kurz líbil? To se můžete
dozvědět přímo od nich:

Na začátku školního roku jsme společně šestá
a sedmá třída jel i na třídenní výlet. Výlet probíhal
v rekreačním středisku svatý Štěpán
v Cheznovicích. Odjezd byl v pondělí 1 3. září
z vlakového nádraží v Berouně. Za necelou
hodinu jízdy vlakem a kus cesty pěšky jsme
dorazil i s batohy na zádech do cíle.

Paní učitelky pro nás připravily velmi zajímavý
program. Rozděli ly nás do různých týmů,
abychom se naučil i spolupracovat, plni l i jsme
v týmech různé úkoly a hrál i jsme spoustu her.
Např. jsme vyřešil i šifru a splni l i několik úkolů a za
to jsme dostal i zprávu, že procházka bude jen 4,5
km a ne 30 km. Užívali jsme si procházky po
okolí, koupání v rybníku, večerní bojovky
a poslední večer jsme měli diskotéku.

Velice rychle nám výlet utekl, ani se nám nechtělo
věřit, že už je čtvrtek a my odjíždíme zpět domů.
Tento výlet se nám líbi l , uži l i jsme si to a věříme,
že spolu zažijeme ještě mnoho takových výletů.

Tereza Havlíčková, Samuel Červeňák

A v říjnu společně vyjeli do plzeňské
Techmania Science Center:

1 4. října ve čtvrtek jsme se vlakem z Berouna
vydali do Plzně do Techmanie. Techmania je
zábavní park, kde můžete poznávat vědu na
vlastní kůži. Můžete vstoupit do pokoje, který je
nakřivo, navštívit palubu lodi, rýžovat zlato,
vyzkoušet si různé pokusy nebo vidět, jak fungují
technické vynálezy.

My jsme měli program v 3D kině o dnešních
moderních technologiích - dozvěděli jsme se
např. o partě l idí, která se pokusila sestavit auto
na solární pohon z nejzákladnějších
a nejlevnějších věcí a zúčastni la se soutěže,
kterou vyhrál i . Po skončení programu jsme mohli
prozkoumávat různé atrakce a prostředí samotné
Techmanie.

Eliška Sklenářová, Tereza Havlíčková

Třeťáci malují s malířem
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Blíží se Vánoce a s nimi i konec roku. Budeme
opět hodnotit, co jsme udělal i , co jsme ještě
udělat mohli a porovnávat právě končící rok, rok
2021 s rokem předcházejícím. Dávat si
předsevzetí a stanovovat cíle pro rok nový, rok
2022.

Pokud se na výše uvedené podíváme pohledem
příznivce SK Hudlice, budeme rok 2021 hodnotit
jako rok úspěšný. Nebudu rozebírat úspěch
největší, což je j istě 1 . místo mužů ve I I I . třídě
okresu Beroun po podzimní části a z toho
plynoucí reálnou šanci na postup do okresního
přeboru, ale úspěch využij i pro vstup do povídání
o naší fotbalové mládeži, protože výchova hráčů
a úspěchy spolu úzce souvisí.

Většina našich nyní úspěšných hráčů v mužské
kategori i začala s fotbalem v Hudlicích.
Vzhledem k tomu, že se v Hudlicích dlouho
nedaří zrealizovat plynulý postup mezi věkovými
kategoriemi od přípravky až po dorost
a následně muže, rozešl i se jako nevyužití hráči,
většinou v žákovském věku, do okolních klubů.
Po svém návratu a nyní pod vedením trenéra
Milana Komendy, který má mimochodem svojí
hráčskou kariéru také spojenou s Hudlicemi,
vytvoři l i „vyhrávací“ partu. Jedná se o Honzíka
Červenku, Zděndu Pateru, Lukáše Forejta, J irku
Vostárka, bratry Markvartovi, Honzíka Merhauta,
Víťu Sklenáře, Jirku Zímu, Petra Svobodu, bratry
Bergmanovi, Fi l ip Kryštof. Když je sečteme, je to
mančaft i s náhradníky. To jsem určitě ještě na
někoho zapomněl (tímto se omlouvám).
Předcházejícími řádky chci pouze zdůraznit
důležitost práce s mládeží, která se fotbalovým
klubům vrací.

A nyní j iž k současné mládeži. Rok 2021 budeme
na jeho konci hodnotit určitě jako lepší než rok
201 9. Lepší bude hodnocení z pohledu „prostojů“
z viny coronaviru i z pohledu realizovaných
tréninků a tím i fotbalových výsledků. Povedlo se
realizovat i letní týdenní soustředění
v Heřmanicích v Podještědí, kde byl organizován
dvoufázový trénink, který se projevi l vzestupem
výkonnosti účastníků v oblasti herních činností
jednotl ivce.

V soutěžním ročníku 2021 /2022 máme
v soutěžích tři družstva. Mladší žáky a dvě
družstva starší přípravky. Plusem při hodnocení
družstva mladších žáků je skutečnost, že jsme
jej ich přihlášením do soutěže udrželi fotbal
v Hudlicích pro čtyři fotbal isty, kteří už věkem
nepatří do starší přípravky, ale na družstvo
mladších žáků (potřeba min.8 hráčů) je j ich málo.
Zariskovali jsme a podaři lo se nám je do
potřebného počtu daného pravidly, doplňovat
fotbalově vyspělejšími hráči starší přípravky. Tím
jsme dosáhli předpokládaných výsledků. Udržení
těch starších u fotbalu a těm mladším umožnění
konfrontace se staršími a více odehraných
utkání. Tuto pozitivní skutečnost nezastíní ani
umístění „mladších žáků“ v tabulce jej ich
soutěže. Poslední místo s ohledem na skóre.
Nutno připomenout, že poslední tři družstva ze
sedmi hodnocených, mají stejný počet bodů.

Hráče, patřící věkem do kategorie přípravky,
jsme rozděli l i do dvou družstev. Hudlice „A“
a Hudlice „B“. Kritériem nebyla ani tak
výkonnost, jako spíš věk. V „A“ převažovali starší
a v „B“ mladší hráči. Po podzimu obsadilo „B“
družstvo druhé místo a „A“ družstvo čtvrté místo
v tabulce o pěti týmech. Druhé místo je dobrou
výchozí pozicí do jarních bojů o konečné
umístění v rámci okresu. Hrát se bude o 7. až 1 1 .
místo z 27 týmů v soutěži.

(pokračování na str. 13)
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Kladně musíme hodnotit i stav členů (fotbal istů
a fotbalistek) do 1 5ti let. Sportuje s námi 24 dětí,
pro které jsou pohybové aktivity j istě přínosem.
Přínosem je určitě i život v kolektivu.
Mezi dětmi holdujícími fotbalu jsou i tři dívky,
které patří mezi opory. Dvě z nich, Niki Pánková
a Terezka Havlíčková, se kromě našich tréninků
v oddíle, zúčastňovaly i náborových tréninků pro
nominaci do okresních dívčích výběrů. Obě dvě
naše fotbalistky byly po výkonech na trénincích
do okresních výběrů (dle věku - starší, mladší)
nominovány a startovaly na turnaji výběrů děvčat
OFS Praha východ, Praha západ, Benešov,
Beroun. Turnaj se uskutečnil ve středu
3. l istopadu v Benešově. Berounská děvčata si
z Benešova odvážejí vítězství z obou věkových
kategorií. Hudl ická děvčata svými výkony
nereprezentovala pouze okres Beroun, ale i SK
Hudlice (z 33 branek vstřel i ly 6, tj . 1 8%). Na
meziokresním turnaji byl přítomen skaut mládeže
Sparty Praha a jednu z našich dívek pozval
k trénování s hráčkami Sparty.

Cíle do roku 2022 vyplývají z věkového složení
hráčů a hráček. Prvním cílem bude dohrát jarní
soutěže mladších žáků a obou přípravek, které

patří do ročníku 2021 /22. Následným cílem bude
správně rozhodnout o účasti družstev
v soutěžích ročníku 2022/23. Abychom se
pokusil i o naplnění požadavku na možnost
plynulého přechodu hráčů a hráček mezi
věkovými kategoriemi, bude potřeba rozšířit
portfol io družstev o družstvo starších žáků, při
zachování starší přípravky a mladších žáků. Pro
naplnění cíle bude nejdůležitějším kritériem
personální zabezpečení týmů, hlavně
trenéry(kami) a vedoucími družstev.

Závěrem bych chtěl všem, kteří se o fungování
mládežnických družstev zasloužil i , poděkovat.
Vedení SK Hudlice za vytvoření odpovídajících
materiálních a tréninkových podmínek. TJ Sokol
za umožnění absolvovat tréninky v zimním
období a za trpělivost při řešení občasných
problémů. Rodičům, babičkám a dědečkům
sportujících dětí, za jej ich dopravu na tréninky
a utkání a samozřejmě za to, že svoje ratolesti
vedou k tělesné výchově a sportu. Zároveň
dovolte, abych využil této příležitosti a popřál
všem hezké svátky a hlavně pevné zdraví.

Antonín Havlíček

(pokračování ze str. 12)

Zdravíme naše fanoušky i všechny příznivce
sportu v Hudlicích.
Dnes to nebude těžké psaní, po letech hledání
a tápání kdy byly sezony, jako na houpačce se
konečně zadaři lo dle představ všech členů klubu.

Naši fotbal isté nyní prodávají to, na co mají,
museli sami pochopit, že bez tvrdého dri lu není
cesty na vrchol. Věřím, že nyní když vidí tabulku
naší soutěže mají dobrý pocit a radost s dobře
vykonané práce. Za výkony po celou podzimní
sezonu si zaslouží naše velké poděkování,
reprezentují naši obec a musím říct, že jej ich
suveréní jízda má na okrese velký ohlas,
najednou se o Hudlicích zase mluví, jako
o fotbalové baště kde hrají výborní fotbal isté
a kam se jezdí na fotbal dívat fotbalový fajšnekři
z celého okresu.

Posuďte sami, třináct zápasů - třináct výher -
plný počet bodů 39, k tomu suveréně nejlepší
střelec celé soutěže Víťa Sklenář ml. Kdy rozvlni l
25x síť za soupeřovým brankářem, na třetím
místě je Zdeněk Patera s 1 5 brankami, fantazie.

Není to však jen o těchto dvou, všichni hráči bez
vyjímky podávali po celý podzim velmi dobré
výkony, často se sestava lepila a někdy byl na
střídačce pouze jeden hráč. Na poslední zápas
do Oseka jsme jel i z důvodu zranění nebo
vyloučení bez sedmi hráčů a to už je velká
ztráta. Přesto jsme ani tam neztrati l i a po
výborném výkonu kdy soupeř dostal od
rozhodčího dva pokutové kopy (jeden Víťa
Sklenář st. chyti l) jsme si vezl i tři body.

(pokračování na str. 14)
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(pokračování ze str. 13)

Vyplati lo se nám, že se podaři lo poslední
přestupový den posíl it družstvo o dva hráče a tak
bylo kde brát. Do sestavy podzimu v naší třídě
se dostal i tři naši hráči, Víťa Sklenář ml. , Zdeněk
Patera a Daniel Markvart což je velký úspěch pro
náš klub i Hudlice samotné. Ale jak jsem již psal,
všichni hráči bez vyjímky si plni l i své povinnosti
na hřišti skvěle a mnozí svými výkony překvapil i
možná i sami sebe. Teď jen neusnout na
vavřínech a pokračovat i na jaře tak jak jsme na
podzim skončil i , porazit se můžeme jen sami
když přestaneme pracovat a dávat fotbalu to co
dosud, těšíme se všichni na jaro a budeme držet
palce. Trenér Milan Komenda, který má
k Hudlicím, jako náš bývalý hráč, velkou vazbu
a na vzestupu má také svůj podíl si hráče jistě
pohlídá.

SK Hudlice fotbal není ale jen o fotbale, hráči se
starají o náš areál U Lesa, zorganizovali velmi
úspěšný sběr železného šrotu a svou aktivní
činnost prokázali při dost náročném bourání
starého komína kotelny pod hasičskou zbrojnicí,
kdy rozebíral i cihlu po cihle.

Touto cestou bychom chtěl i poděkovat
sponzorům, kteří náš klub podporují ať už
finančně nebo materiálově, není to vždy lehké
a mi si toho nesmírně vážíme. Hlavní sponzor
zůstává stále OÚ Hudlice v čele se starostou
panem Hubeným, dále tradičně Pila Zíma kde již
dlouhé léta máme zajištěn veškerý servis, co se
dřeva týče, mládež podporuje elektro Kolman,
Hromosvod.net a nakonec velký fanoušek
našeho klubu a srdcař Pepa Malý - pozemní
stavitelství s.r.o. Nesmíme zapomenout také na
naše správce areálu manžele Ciprovi
a trávníkáře Karla Veselého. Děkujeme.

Závěrem přejeme všem v našich krásných
Hudlicích pohodové a klidné prožití Vánočních
svátků, mnoho dárků pod stromečkem.
Do nového roku 2022 mnoho osobních
i pracovních úspěchů a hlavně pevné zdraví.

Mějte se rádi.

Za všechny členy SKHudlice
předseda Václav Sklenička

Tabulka výsledků
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Přejeme všem členům Sokola a našim občanům krásné prožití vánočních svátku a v příštím roce
všechno nejlepší a hlavně zdraví a osobní pohodu.
Pro příští TJ Sokol plánuje tradiční akce tj . dětské čarodějnice, Dětský den - pohádkový les,
Hudlicefest 2022 a Rozloučení s prázdninami s diskotékou. Bohužel vše je odvislé od
epidemiologické situace a v té době platným, omezujícím nařízením Ministerstva zdravotnictví.
Budeme doufat, že vzhledem k tomu, že se jedná o venkovní akce, se nám je podaří uspořádat.

RudolfHrkal, starosta TJ Sokol Hudlice

Okresní přebory muži Okresní přebory mládeže

Dětský den v roce 2020
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SS..KK.. HHuudd ll ii ccee -- ooddddííll hháázzeennéé

Oddíl házené při SK Hudlice z.s. , eviduje celkem
49 aktivních hráčů, kteří pravidelně trénují.
Většina hráčů jezdí na turnaje a starší žáci na
mistrovská utkání Středočeské ligy staršího
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 starších žáků je
přihlášené v soutěži u Středočeského svazu
házené. Hrají zde chlapci i dívky. Hraje se
házená v sestavě 6+1 na celé hřiště.
Letošní sportovní sezónu 2021 /2022 jsme
zaháji l i j iž tradičně letní intenzivní přípravou a to
na konci srpna. Děti z řad MINI žáků, přípravky
a starších žáků se zúčastni ly dopoledních
a odpoledních tréninků na našem venkovním
hřišti . Třetí týden v srpnu oddíl starších žáků
a poslední týden v srpnu bylo soustředění pro
oddíl MINI a přípravky. Velice si to užily, jel ikož to
bylo po dlouhé době, co jsme v rámci situace
v ČR zaháji l i opravdu intenzivní tréninkovou
přípravu.
V září se k nám přidalo mnoho nových členů a to
z řad nejmenších dětí, které se začaly
seznamovat s míčem a házenkářskou technikou
hry. Jej ich radost z kolektivního sportu je úžasné
sledovat.
Družstvo přípravky se v podzimních měsících
zúčastni lo svého prvního velkého turnaje v hale
Hostivic, hráčky předvedly opravdu skvělý výkon
a odvezly si domů svá první vítězství. Máme
z toho obrovskou radost, je vidět, že do hry
dávají maximální nasazení a mají chuť bojovat.
Starší družstvo MINI žáků je složené převážně
z děvčat, ale máme také dva chlapce, kteří jsou
velice rádi, že se mohou zúčastňovat, jak
tréninků, tak pražských turnajů.
V podzimním období se nám podaři lo odehrát
dva velké turnaje v Praze právě s tímto oddílem
a děti byly nadšené, jel ikož i zde jsme perfektně
skórovali .
Zimní část sezóny jsme již zaháji ly přípravou
v místní sokolovně a trénujeme silová cvičení

a hru s míčem. Tréninky jsou velice zábavné
a děti si to skvěle užívají.

Posledním týmem oddílu je družstvo starších
žáků a žákyň. Kluci a holky společně, proto jsme
museli přihlásit mistrovskou soutěž žáků, kde
můžou hrát i děvčata. Od září trénujeme vždy
2x týdně a již jsme také odehrál i několik
mistrovských utkání. Některé turnaje byly díky
covidové situaci zrušené. Soutěž je j iž opravdu
na velmi vysoké úrovni, tak jsme zatím prohrál i .
Nicméně chuť bojovat nás neopouští a s radostí
se vrhneme do jarní části .
V současnosti má oddíl házené v Hudlicích
4 družstva plná skvělých a nadějných sportovců.

(pokračování na str. 17)
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V říjnu letošního roku, když to situace opět
dovoli la, obnovil po roce svou činnost Klub dětí
a rodičů v Hudlicích. V podkrovních prostorách
klubu na obecním úřadě se scházejí rodiče,
zejména maminky s malými dětmi, pod vedením
Jany Merhautové jednou týdně ke společným
setkáním a hrám. Často se maminky dohodnou
na nějakém společném tvoření a pod rukama jim
vznikají nápadité dekorace. V letošním roce je
klub otevřen obvykle v úterý od 1 5:30 do 1 8:00
hodin . Pokud se Vaše malé děti v sychravém
počasí už doma nudí, vezměte je do klubu, který
je bohatě vybaven neokoukanými hračkami
a různými výtvarnými potřebami. K dispozici je
i kuchyňka, kde si můžete uvařit čaj nebo kávu
a připravit dětem svačinku. Samozřejmostí je, že
do klubu chodí jen děti zdravé a za dodržení
platných protiepidemických opatření. Stačí
v provozní době klubu zazvonit u vchodu OÚ na
„zasedací místnost“. Pro j istotu se předem
podívejte na Facebook do skupiny Hudlice
Dětem, kde jsou aktuální informace k provozu
klubu.

Máme pro Vás tip z Rezedy na vánoční dekoraci,
kterou jsme společně vyráběli :
Vzpomínáte s nostalgií na sněžítko, do jehož
snové krajiny jste jako děti chtěl i v mysli vplout?
Můžete si jej vyrobit podle vlastních představ.

Děkuji všem svým kolegyním trenérkám za
trpělivost, vedení a skvělou spolupráci při
trénování.

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.

SK Hudlice z.s. , oddíl házené přeje všem svým
členům a občanům krásné a klidné prožití
vánočních svátků a v roce 2022 hodně zdraví,
štěstí, spokojenost a osobní pohodu.

trenérky házené

(pokračování ze str. 13)

(pokračování na str. 18)

Vyrobená sněžítka
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Říká se, že úsměv nic nestojí, ale hodně dá. Proto přeji všem nejen o vánočních svátcích, ale
i v roce 2022 spoustu důvodů k úsměvům, hodně štěstí a zdraví.

20.1 1 .2021 proběhl druhý letošní svoz nebezpečného odpadu. Naši občané při něm odevzdali 98 ks
pneumatik, 7 ks akumulátorů, 1 23 l vyjetého automobilového oleje, asi 1 60 kg barev, 1 50 l různých
chemikálií, 400kg eternitu a dalších asi 1 00 kg ostatního nebezpečného odpadu.
Děkuji obecnímu úřadu za zorganizování akce a členům komise životního prostředí, pánům Ciprovi
a Klánovi za aktivní pomoc.

Příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2022 pevné zdraví, štěstí , lásku a řadu správných
rozhodnutí na cestě ke splněným snům přeje za komisi životního prostředí Martin Kodet.

Za Hudlické zahrádkáře Martin Kodet
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Budete potřebovat:
menší zavařovací sklenici, nej lépe soudkového tvaru se
šroubovacím uzávěrem, malé figurky např. z kinder vajíčka,
postříbřené větvičky apod. , umělý sníh, třpytky nebo
rozdrcenou skleněnou vánoční ozdobu, dekorační pásku,
glycerol (z lékárny), desti lovanou vodu, tavnou
pistol i s lepidlem.

Kouzlo pomalého padání třpytek tkví v přidání glycerínu do
vody, kapalinou s větší hustotou padají ke dnu pomalej i
a připomínají snášející se sněhové vločky. Nejprve si na vnitřní
stranu víčka nalepte tavnou pistolí figurku a ostatní dekorace,
vyzkoušejte, zda vám projdou hrdlem skleničky, aby šla
uzavřít. Nechte dobře zaschnout. Pak naplňte skleničku směsí
2/3 glycerínu a 1 /3 vody, přidejte třpytky a umělý sníh. Naplňte
až po okraj, aby nevznikla vzduchová bublina po uzavření
sklenice. Víčko můžete po okraji zaj istit voděodolným
lepidlem, aby tekutina po uzavření neprosakovala. Uzavřete,
dozdobte okraje víčka dekorační páskou a otočte. Tak a teď už
můžete snít, i kdyby Vánoce nebyly letos bíléM

Krásné prožití vánočních svátků v klidu a v pohodě a plno
inspirativních setkání v novém roce za Spolek Rezeda přeje

Kristýna Hulová, předsedkyně

(pokračování ze str. 18)

Klub dětí a rodičů Hudlice
výroba vánočních dekorací
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Sportovní rybaření je nádherná záliba pro všechny věkové kategorie. Důkazem jsou malý rybáři
Tomášek, Fil ip, Kuba pod vedením jej ich tátů a dědů.

PS: K Vánocům kapr patří, ale tyto nádherné ryby jsou vždy s láskou vráceny vodě.
Nejen v tom je kouzlo sportovního rybolovu.

Jana Vintrová

RRyybbáářřsskkýý kkoouutteekk

Tak tohle je na pořádné akvárko !



Vážení spoluobčané,
současná epidemiologická situace opravdu nepřeje kulturním akcím, ale i přes to jsme mohli v roce
2021 uskutečnit některé z plánovaných akcí. Možná můžete namítnout, že j ich mohlo být více, ale
nechceme nikoho vystavovat zbytečnému riziku, snažíme se chovat podle vládních nařízení
a samozřejmě také nechceme zavdávat jakoukoliv příčinu
k případným následným sankcím.
Předkládáme Vám návrh termínů pro jednotl ivé pravidelné
akce které naše komise uskutečňuje - slovo , ,návrh" píši
proto, že nikdo z nás nezná vývoj stávající epidemie
Covid-1 9.

V plánu je samozřejmě návštěva divadelních představení, jednodenní i vícedenní zájezdy a další akce.
Termíny a bližší informace budeme včas zveřejňovat - vše záleží na tom, jaká nařízení nás budou
omezovat. Na závěr roku Vás chci pozvat 26.1 2. na (NE) tradiční výšlap na Krušnou horu - bude
probíhat trochu jinak, abychom dodrželi předepsaná nařízení. Vycházíme samostatně ve 1 3 hodin,
tekuté občerstvení si ponese každý sám pro sebe, rovněž tak přebytky od svátečního stolu.
Děkujeme za pochopení.
Za celou kulturní komisi Vám všem přeji klidné Vánoce, zdraví a štěstí v roce 2022.

sepsala předsedkyně kulturní komise Tejnorová Jiřina
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KKuu ll ttuurrnníí kkoommiissee

Vzpomínka na pana Radomíra Zímu
Pana Zímu jsme mohli potkávat v Hudlicích a okolí skoro každý den při
procházkách se svým pejskem. Stále usměvavý a rozdávající pohodu,
ochoten s každým pohovořit. Takový byl pan Radomír Zíma a tak jsme ho všichni
znal i . Byl také velkým znalcem historie a hrdým hudlickým patriotem. O jeho
rozsáhlých znalostech jsme se mohli přesvědčit ve vývěsce u autobusové
zastávky. Vývěsku zásoboval informacemi o Hudlicích zvláště z doby minulé
a doplňoval je i zajímavými fotografiemi.
I já jsem se s panem Zímou často potkával a vždy jsem při hovoru s ním žasl nad
jeho znalostmi. Při jedné takové diskusi jsme narazil i na jméno W. W. Žižky, který
je pohřbený na hřbitově v Hudlicích. Pan Zíma mi o tomto muži hodně vyprávěl.
Snad by i Vás mohla tato historie zajímat, a tak se s Vámi chci podělit o to, co
jsem si z jeho vyprávění zapamatoval.
Wolf Wilson Žižka, řečený z Trocnova, odvozoval svůj původ až k rodu slavného
husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. Wolf Wilson studoval na vysoké
škole v Praze až do jejího uzavření v roce 1 939. Osudy studentů byly různé.
Někteří studenti byl i povražděni, někteří transportováni do koncentračních táborů
a další byl i posláni na nucené práce do Německa nebo zůstal i na práci v Protektorátu. W. W. Žižka byl nuceně
nasazen do Hudlic, kde pracoval jako lesní dělník. Jako správný vlastenec se zapoji l do protifašistického
odboje. Jenže jeho činnost byla odhalena a ve chvíl i , kdy se ho gestapo chystalo zatknout, rozhodl se raději
zemřít. V lesích u Hudlic spáchal sebevraždu zastřelením. Byl pohřešován od 22.1 1 .1 940, ale protože v té
době už napadl sníh, který vydržel celou zimu, bylo Žižkovo tělo objeveno až 21 .3.1 941 . Po válce byl W. W.
Žižka vyznamenán prezidentem Benešem in memoriam medailí Za zásluhy v odboji .
W. W. Žižka je společně se svou matkou pohřben na hřbitově v Hudlicích a o jej ich hrob se stará místní OÚ.
Hlavně díky panu místostarostovi R. Hrkalovi byl hrob nedávno hezky opraven.

Otakar Sklenář

1 5. duben - Velký Pátek na Mámince
23. duben - Otevírání studánek

9. červenec - Jungmannovy Hudlice
1 9. l istopad - Olšany
26. l istopad - rozsvícení vánočního stromu
26. prosinec - výšlap na Krušnou horu




