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Zpravodaj obecního úřadu

Hudlice dnes   -   srpen 2006
Ročník XII     Vydáno dne 1.8.2006     Vydávání povoleno rozhodnutím č.j.32020195   ze dne 1.2.1995

Slovo starosty

Vážení občané,
dovolte, abych Vás pozdravil v tomto horkém letním období a poskytl Vám několik zásadních informací z oblastí,
které ovlivňují chod celé obce

Odpady

V uplynulém období došlo bohužel k
zásadní změně nakládání s
odpadem v naší obci. Důvodem je
uzavření obecní skládky pro inertní
odpad. V současné době lze na
skládku vozit pouze odpad vhodný
ke kompostování a dále větve a
dřevo na spálení. Do kontejnerů lze
i nadále ukládat velkoobjemový
odpad (např. nábytek, matrace,
koberce, lina a další předměty,
které se svým rozměrem nevejdou
do popelnice) a do označených

v minulosti zde neproběhlo řádné
povolovací řízení a kolaudace. V
roce 1992 byla vypracována
projektová dokumentace na
rozšíření skládky TKO pod pilou.
Bohužel však akce nebyla
realizována a na skládku byl i
nadále ukládán odpad bez
kompletní dokumentace , všech
povolení, kolaudace a navíc
způsobem, který nebyl v souladu se
zpracovanou dokumentací. Z těchto
důvodů a dále změnou zákonů

pro účely rekultivace mohly využít
čisté inertní materiály od občanů a
zejména z realizace velkých
investičních akcí jako je kanalizace
a zástavba pozemků " U kaštanu"
rodinnými domky. Byla učiněna
okamžitá jednání na úrovni
krajského úřadu s cílem navržení
"úprav" stávající skládky, které po
vydání rozhodnutí umožní pro
potřeby následné rekultivace
nadále na skládku ukládat inertní
materiál až do roku 2009. Jednání
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kontejnerů také velké plasty a sklo.
Mezi velkoobjemový odpad však
nelze počítat běžný komunální
odpad v pytlích. Ten patří do Vaší
popelnice. Jestliže obsah jedné
nádoby u některé nemovitosti
nestačí, je možné při zachování
stejné výše poplatku si pořídit
nádobu další. K uzavření skládky
pro inertní materiály (zemina,
stavební suť, uliční smetky atd.)
došlo na základě pokynu odboru
životního prostředí Krajského úřadu
Středočeského kraje a MěÚ
Beroun s ohledem na to, že nikdy

(jejich podstatné zpřísnění oproti
roku ve kterém byla zpracovávána
dokumentace) již nebylo možné
podle této staré dokumentace akci
realizovat a bylo nutné nové zadání.
Odbornou firmou však bylo
konstatováno, že s ohledem na
množství a špatné uložení odpadu
lze navrhnout pouze uzavření a
rekultivaci skládky, na kterou byla
poté vypracována nová projektová
dokumentace. Snahou obce bylo a
je udržet skládku v provozu po dobu
ještě min. 2-3 let tak, aby se zde

jsou však s ohledem na zpřísněnou
legislativu velice složité a bude
nutné provést opětně úklid skládky
a jejího okolí, kam neukáznění
občané uložili nepovolený odpad.
Do vyřešení celé záležitosti lze
odvážet inertní odpady nejblíže na
skládky ve Stašově nebo KD Trans
( Králodvorské železárny). V
každém případě si vyžádejte doklad
o převzetí odpadu přepravcem
nebo o uložení odpadu na skládku
pro případ kontroly orgány životního
prostředí.

Kontakt na skládku KD Trans - p. Jiří Tkadlec( mob. 602478786), p. Zdeněk Vlček( mob.606658525) Cena
skládkovného je dle druhu odpadu např. stavební suť cca 500Kč/t, zemina a kamení 135Kč/t, hlušina 100KSkládka
ZDIBE spol.s r.o. Stašov 147, tel. 311686299 , 311686753(763), má ceny za uložení odpadu vyšší. Závěrem Vám
mohu slíbit, že udělám vše pro vyřešení této nepříznivé situace, kterou jsem nezpůsobil v zájmu služeb občanům a
udržení dobrého životního prostředí. Společně nepřipusťme vznik černých skládek v okolí obce.

Zásobování vodou

V poslední době dochází oproti
minulosti k častým výpadkům v
zásobování vodou, zejména ve
spodní části obce. Je to způsobeno
jednak velkým suchem, ale i velice
častými poruchami na vodovodním
řadu, které ještě více zatěžují zdroje.
Obecní úřad je neustále ve spojení
s pracovníky Vak Beroun,

kterou by se doplňovala voda z
místních zdrojů. Rada obce dala při
řešení tohoto záměru ke zvážení,
jestli by nebylo vhodnější obnovit
původní zdroje nad tzv. Umrlčí
cestou, kde byla voda velice kvalitní
a původně tyto zdroje samospádem
zásobovaly celou obec. Vak Beroun
vyhodnotil jako pro akciovou

V současné době investor vyřizuje
stavební povolení (i za pomoci
obce) a předpokládaný termín
zahájení výstavby je v případě
bezproblémového stavebního řízení
ve IV. Q 2006. Pouze posílení zdrojů
však daný problém zcela nevyřeší a
je nutné v obci realizovat i
postupnou výměnu zastaralých
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napomáhá při zjišťování závad a
vyhlašuje přijatá opatření. Vzhledem
k tomu, že se tato situace
každoročně opakuje, zejména v
letním období, bylo s vedením
společnosti Vak několikráte
projednáváno trvalé řešení této
nepříznivé situace. I s ohledem na
to, že dodávaná voda nesplňuje ve
všech ukazatelích platnou normu,
navrhl dodavatel přivaděč vody pro
Hudlice ze Svaté. Jedná se o vodu
ze Želivky,

společnost výhodnější napojení na
Želivku. S tímto záměrem pak rada
obce souhlasila a dala i kladné
vyjádření k umístění přivaděče na
obecní pozemky. Na základě
projednání celé záležitosti v radě
obce bylo podáno odvolání proti
územnímu rozhodnutí Stavebního
úřadu v Králově Dvoře z důvodů
nezařazení uvedené stavby ve
stávajícím územním plánu obce.
Toto bylo krajským úřadem
zamítnuto.

vodovodních řadů, jak bylo při
převodu akcií na Vak Beroun
slíbeno. V uplynulém období byly
prováděny pouze havarijní opravy
porouchaných řadů. K preventivní
výměně opotřebených řadů za
účelem bezporuchové a kvalitní
dodávky vody však z důvodu
nedostatku finančních prostředků
nedošlo, i když byla projekčně
připravována.

Kultura

V uplynulém období se v naší obci uskutečnilo mnoho kulturních akcí. Děkujeme všem občanům za účast a členům
kulturní komise, ale i ostatním občanům obce za jejich zabezpečení. Pěkná byla již tradiční jarní akce spojená s
otvíráním studánek. Opět zde téměř profesionálně vystupovali žáci MŠ a ZŠ pod vedením jejich učitelek, za což
všichni zasluhují poděkování. Podařilo se také díky místním dobrovolným hasičům a dalším občanům bydlícím u skály
vyčistit další studánku a upravit její okolí. Opět vysoká hranice byla postavena při tradičním pálení čarodějnic, za což
je nutné poděkovat zejména panu Pavlu Auředníkovi, ale i všem dalším obětavcům z řad mládeže. Kladně lze také
konstatovat daleko větší pořádek u ohně než v loňském roce. Velice dobrou úroveň měly tradiční staročeské máje.
Podařilo se díky velkému zájmu mládeže postavit pět kolon, které pod vedením obětavé organizátorky paní Jany
Paterové nám připravily hezký kulturní zážitek. Zábava pak pokračovala za doprovodu hudební skupiny Separace v
pohostinství U Růžového stromu až dlouho do noci. Všem je nutné vyjádřit velký dík za udržování této pěkné tradice.
Neméně pěkné pak bylo setkání májovníků na hřišti u lesa, kde tradiční vyhodnocení májů bylo doplněno různými
soutěžemi o hodnotné ceny. Opět již tradiční akcí byly oslavy výročí narození našeho slavného rodáka Josefa
Jungmanna. Tato akce, která se koná vždy druhou sobotu v červenci přinesla všem, kteří se zúčastnili mnoho
pěkných kulturních zážitků. Poděkování opět patří žákům ZŠ a MŠ a jejich učitelkám, kteří přes prázdninové oslabení
přednesli hezký program. I zde, přes počáteční menší účast vlivem horkého počasí, se podařilo nakonec pro občany
připravit hezký kulturní zážitek a zdravě upevnit občanskou hrdost nad tím, že jsme rodnou obcí tak významného
vlastence. Ještě jednou všem děkujeme za účast a zabezpečení celé akce. S výzdobu domku již tradičně pomáhá
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Ilona Plecitá, pečení tradičního staročeského pečiva zajistily Jana Paterová, Marie Olšiaková, Ivana Kolmannová,
Zlatka Oswaldová a Sofie Hubená. Velice dobré koláče opět napekly sokolky paní Marta Paterová, Dagmar
Hubingerová, Vlastimila Hrubá a Josefa Paterová. Poděkování zaslouží také sponzoři této akce a to pan Antonín
Jindrák, který bezplatně provedl větší opravu osvětlení kluziště a pan František Nekolný, který bezplatně poskytl
občerstvení hudební skupině.

Sponzoři Staročeských májů 2006

Auředník Pavel těžba dřeva, Cahajla stavební firma, Foltýn Jiří elektro, Grünerová Olga potraviny, Hájek Oldřich
autodoprava, Hamouz Zdeněk recyklace odpadu, Havlíček Antonín potraviny, Horák Zdeněk těžba dřeva, Hostinec u
Růžového stromu, Hrubá Ivana kadeřnictví, Huml Bohumil klempířství, Chalupecký autodoprava, Jindrák Antonín
elektro, Jirava Luboš instalatérství, Knobloch JM stavební firma, Kolářík František kovovýroba, Kovařík Jaroslav Ing.
výpočetní technika, Kovaříková Anna MUDr. zubní lékařka, Ondráček Václav pohostinství, Nekolný František
občerstvení, Olšiak Martin klempířství, Patera Jiří velkosklad potravin, Patera Otto autodoprava, Randová Jana
truhlářství, Řeřicha Vladimír autodoprava, Sedlák Alois palivové dřevo, Sklenář Vít průmyslové zboží, Sláma Karel
zpracování zvěřiny, Tregler Jaroslav stavební firma, Tregler Vnislav palivové dřevo, Veselý Pavel instalatérství, Zítek
Richard stavebniny

Kanalizace

Přes zdánlivý klid se i v této oblasti zabezpečují všechny nutné podklady pro podání žádosti o finanční dotaci. Po
odmítnutí vydání územního rozhodnutí na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod Stavebním úřadem v Králově
Dvoře bylo nutné přistoupit ke změně územního plánu obce, která by řešila umístnění vlastní čistírny odpadních vod
přímo v obci namísto svedení odpadních vod potrubím až na čistírnu do Berouna. Řešení s čistírnou v obci je jednak
investičně o 5-7 mil. levnější, ale i stočné pro občana vychází dle současných kalkulací podstatně nižší, než by
účtovaly Vak Beroun, které provozují ČOV Beroun. Na akci je tedy zpracována dokumentace pro územní řízení, jsou
připraveny smlouvy s jednotlivými vlastníky nemovitostí o souhlasu se stavbou čerpací stanice na pozemku vlastníka,
je zajišťována změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území Středočeského kraje a dochází ke změně
územního plánu obce. Všechny změny a smlouvy by měly být dokončeny do konce letošního roku tak, aby mohlo dojít
k vydání územního rozhodnutí a podání žádosti o finanční dotaci v I. Q roku 2007. V případě přidělení dotace je
předpokládaný termín zahájení vlastních prací po ukončení stavebního a výběrového řízení ve IV. Q 2007.

Informace ke kluzišti

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.obec-hudlice.cz%2fuploads%2ffiles%2fZpravodaj_srpen_06.html&id=ma-130326101057-5b8c1af1
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Vzhledem k nekvalitnímu provedení prací na úpravě povrchu kluziště byla prostřednictvím paní R.Brabcové zajištěna
odborná prohlídka pracovníkem Technického zkušebního institutu Beroun a to technickým ředitelem a prokuristou
Ing. Petrem Hykou. Ze zaslané zprávy, která byla konzultována s dalším znalcem a technologem vyplývá, že práce
byly provedeny nekvalitně a v rozporu s technologickými postupy. V závěru zprávy doporučují znalci ponechat stávající
úpravu do jara, aby došlo ke stabilizaci změklé úpravy a podle stavu pak bude stanoven další postup. Obec uhradila
dodavateli, firmě Vialit Soběslav, pouze 30% z celkové zakázky na provedení úprav. Další platba až do vyřešení celé
záležitosti nebude provedena.

Co se podařilo

- byla vypracována projektová dokumentace na plynofikaci domu služeb
- osazení dalších dvou příčných roštů pro zachycení povrchové vody z přívalových dešťů
- byly zahájeny větší opravy v objektech školy
- osazení buňky pro skladování sběrného papíru na skládku
- jako trvalé stanoviště "krále" u kostela zakopána ocelová trubka
- s podporou obecního úřadu zahájena oprava další části střechy kostela
- opravy nejhorších úseků místních komunikací včetně cesty na Lísek
- byly zahájeny práce na odstranění vlhkosti v "činžáku" a provedeny terénní úpravy zahrady
- byla upravena místní komunikace pod splavištěm v rokli a koryto potoka 
- oprava schodů před hlavním vchodem do MŠ
- oprava nátěrů parketu u lesa a kotců na skládce
- bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele bezdrátového internetu, bezdrátového rozhlasu a kancelářské
techniky v rámci projektu SROP Mikroregionu Hudlicko

Co se připravuje

- bezplatné připojení OÚ a ZŠ na stávající bezdrátový internet ( očekávána úspora cca 4tis. Kč měsíčně) - technické
úpravy skládky tak, aby zde bylo možné i nadále ukládat inertní materiál
- pokračování dalších oprav místních komunikací
- realizace bezdrátového internetu, bezdrátového rozhlasu a dodání kopírovacího stroje
- vyčištění vodní nádrže (Kal)
- rekonstrukce hasičské zbrojnice (výstavba sociálního zařízení)
- úpravy obrubníku a chodníku pro odvedení dešťových vod

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.obec-hudlice.cz%2fuploads%2ffiles%2fZpravodaj_srpen_06.html&id=ma-130326101057-5b8c1af1
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

- kabelizace el. vedení a rekonstrukce veřejného osvětlení na návsi
- oprava skladovací buňky na skládce 
- společně s N. Jáchymovem zřízení nové autobusové čekárny na Trnovce
starosta obce Pavel Hubený

starosta obce
Pavel Hubený

Informace z jednání orgánů obce

Rada obce dne 6.4.2006 mimo jiné projednala:

Opatření při výskytu ptačí chřipky, požadavek zabezpečovacích prací na nemovitosti 164, zamítnutí odvolání - přívod
vody ze Svaté, finanční příspěvky ( ochránci přírody, střecha kostela, svaz postižených, Farní charita), zadání prací na
opravy kluziště a místních komunikací, pohlednicový kalendář Berounska, kolaudace a pronájem židlí a stolů hostinec
U Růžového stromu, ukončení činnosti na Středisku služeb školám Beroun, souhlas s umístněním přípojek,
povodňový plán, dešťová kanalizace, informaci o projednávané změně č.1 územního plánu, anonymní dopis -
kadeřnictví.

Rada obce dne 4.5.2006 mimo jiné projednala:

Zaměření hranic pozemků U Panské zdi, převzetí sponzorského daru, rekonstrukce hasičské zbrojnice, plán kulturní
komise, výkup některých pozemků na hřišti U lesa, informaci o návrhu vyhlásit CHKO Křivoklátsko jako Národní park,
informaci o úpravách a opravách v obci, provoz skládky odpadů, přerušení výsadby aleje Tátovky a náhradní lokality,
možnost dotace na DPS, nabídky na vypracování LHP pro obecní lesy, nabídku bezpečnostní služby, pochod na Děd
- příspěvek, smlouvu o spolupráci s knihovnou v Kladně.

Rada obce dne 8.6.2006 mimo jiné projednala:
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Reklamace úprav povrchu na kluzišti a požadavek odstranění závad a nedodělků, žádost o změnu Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací - tlaková kanalizace, informaci o průběhu změny územního plánu, kontrola odpadového
hospodářství (fi. EKO-KOM), výjimka z počtu dětí v MŠ ( z 24 na 28), upozornění na chybějící dopravní značení,
obnova autobusové čekárny Nový Jáchymov, zajištění dokumentace na úpravy činžovního domu a rekonstrukce
kabin na hřišti, soutěž "My třídíme nejlépe". 

Zasedání Zastupitelstva dne 29.6.2006 projednalo:

Schválení 15ti členného zastupitelstva pro příští volební období, bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví obce,
zprávu o činnosti rady.

Obecní úřad informuje

Pozor na zvýšené nebezpečí požárů

Upozorňujeme občany na zvýšené
nebezpečí požárů v období
déletrvajícího sucha. Žádáme proto
občany, aby dodržovali zákazy
kouření, pálení odpadů, trávy, větví
apod., rozdělávání otevřených ohňů
a to nejen v lese, v blízkosti lesa a
polí s dozrávajícím

obilím a pícninami. Při všech
činnostech je třeba dbát na
zvýšenou opatrnost, prevenci a
kontrolu, zachovávat průjezdnost
přístupových cest k vodním zdrojům,
k nemovitostem, do lesů, polních
cest. Na zvýšenou opatrnost,
prevenci a kontrolu je třeba dbát
také

při sklizni, přepravě a skladování
zemědělské úrody. Riziko vzniku
požáru je velmi velké a šíření by
bylo v těchto vedrech a po
vysušených porostech velmi rychlé.

Úspěchy hudlických hasičů
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Dne 27.května se konala okrsková
soutěž v Otročiněvsi, kde se
družstvo našich hasičů umístilo na
2. místě a tím si zajistilo účast v
okresním kole soutěže v požárním
sportu konané 3. června v
Hořovicích. To byla pro naše
obrovská výzva, protože okresní
soutěže jsme se zúčastnili po velmi
dlouhých 19 letech. I když jsme zde
v celkovém součtu výsledků na
přední příčky nedosáhli (15. místo),
považujeme naši účast za
úspěšnou. Vždyť např. v požárním

útoku jsme porazili družstva
Žebráku či Komárova, která se
okresních soutěží zúčastňují
pravidelně. Určitě máme co
dohánět, ale tento úspěch je pro
nás velkou motivací k tomu,
abychom se do příště ještě více
zdokonalili. Pro získání dalších
zkušeností na okresních soutěžích
jsme se v červnu zúčastnili
memoriálu Zasloužilých hasičů v
Trubíně, kde jsme po technických
problémech se strojem obsadili
15.místo. Po delší době jsme ze
svých řad vybrali velitele,

kterým se stal náš dlouhodobý člen
M.Cipro ml. Naše činnost je dnes
pravidelná, svůj čas věnujeme
opravám, údržbě a vylepšení naší
výzbroje, pravidelně trénujeme.
Jsme připraveni přispět svojí prací
na chystané úpravě stávající
hasičské zbrojnice za účelem
vytvoření sociálního zázemí. Je
škoda, že dnes v nové zbrojnici
nemáme hasičské vozidlo s
cisternou, která by se právě v
současném suchém počasí hodila
pro rozvoz užitkové vody občanům.

Policie České republiky, okresní ředitelství Beroun

Z důvodu zlepšení spokojenosti a vztahů mezi policií, občany a institucemi předáváme občanům informaci o zřízení
vlastních internetových stránek Policie ČR Beroun (jsou bohužel složitě umísněny na stránkách MV na www.mvcr.cz).
Mimo obecných informací, které zde naleznete lze využít možnost napsat na adresu okresního ředitelství Beroun
orbe@mvcr.cz své podněty a připomínky. Současně policie žádá občany, pokud se na ni budou obracet, aby nebyli
anonymní, neboť často je třeba v kontaktu dále pokračovat.

Pošta Hudlice - změna hodin pro veřejnost

S účinností od 1.7.2006 jsou hodiny pro veřejnost stanoveny takto:
Po  8.00 až 12.00,    15.00 až 17.00
Út  8.00 až 12.00,    13.00 až 16.00
St  8.00 až 12.00,    15.00 až 17.00
Čt  8.00 až 12.00,    13.00 až 16.00
Pá  8.00 až 12.00,    13.00 až 16.00
Pokud klientům nebudou hodiny pro veřejnost na poště vyhovovat, mohou požádat o trvalou z měnu ukládací pošty.
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Žádost musí podat písemně na tiskopise pošty "Žádost - opatření adresáta" na kterékoliv provozovně České pošty,
s.p.

Krajská soutěž "My třídíme nejlépe" jde do finále

Druhé kolo krajské soutěže "My třídíme nejlépe" v třídění komunálních odpadů pro obce zapojené v systému EKO-
KOM spěje k závěru. Třetí čtvrtletí tohoto roku je posledním hodnoceným obdobím tohoto kola soutěže, kdy mohou
občané a zástupci každé obce ovlivnit svoje umístění a v případě úspěchu získat zajímavé výherní ceny. Soutěž končí
30. září 2006. V soutěži je hodnocena dosažená výtěžnost sběru papíru, plastů a skla na jednoho občana (v kg za
dané časové období). V celkovém hodnocení po dvou čtvrtletích patří naší obci 109. místo s výtěžností 11,53 kg na
občana (pro umístnění v první desítce bychom museli dosáhnout výtěžnosti nad 27,5 kg ). V porovnání s ostatními
sbíráme nejlépe papír (68. místo), nejhůře sklo (232. místo).

Místní poplatky

Upozorňujeme naše občany, kteří tak ještě neučinili, že podle obecně závazné vyhlášky obce je povinností občana v
termínu do 30.září uhradit druhou splátku poplatků za využívání systému odstraňování odpadů. Dále znovu
upozorňujeme na skutečnost, že pokud chcete parkovat, skladovat materiál atd. na veřejném prostranství máte z
důvodu vyměření místního poplatku povinnost toto nahlásit na obecním úřadu.

Nový cestovní pas

Od 1. září 2006 se občanům starším 5 let začnou vydávat cestovní pasy se strojově čitelnýmy údaji a s nosičem dat s
biometrickýmy údaji (údaje o zobrazení obličeje a údaje o otiscích prstů). Občané s trvalým pobytem v Hudlicích
mohou o tento pas žádat pouze v Berouně. Správní poplatek za vydání tohoto pasu činí 600 Kč, u občanů od 5 do 15
let 100 Kč. Do těchto pasů nebude možné zapisovat děti.
Cestovní pasy vydané do 31. srpna 2006 zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou. Je-li v cestovním pasu
zapsáno dítě (občan mladší 15 let), může cestovat s rodičem i po 1.září 2006, nejdéle však do dovršení 15 let věku
dítěte. 
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Kultura a sport

Fotosoutěž - Hudlice jak je vidím já

Do soutěže se přihlásilo se svými fotografiemi celkem 20 našich fotografujících spoluobčanů. Všechny přihlášené
fotografie vzhledem ke své kvalitě i originalitě námětů velmi zaskočily hodno-tící komisi. Vybrat v této kvalitní
konkurenci oceněné fotografie nebylo vůbec jednoduché. Vyhlá-šení výsledků a výstavka hodnocených fotografií byla
součástí letošního programu oslav konaných u příležitosti připomenutí 233. výročí narození Josefa Jungmanna.

Soutěžící se v jednotlivých kategoriích umístnili takto:
Děti do 18 let:    nejlepší hodnocení Stehlíková Lucie a Papírník Jakub - pořadí neuděleno
Dospělí: 1. místo - Zíma Jan
                2. místo - Kreisinger Vít
                 3. místo - ing. Kovařík Jan
                zvláštní cena poroty - Knobloch Jaroslav, Ing. Bělohlávek Zdeněk, Sklenářová Iveta

Soutěžícím byly předány vypsané peněžní odměny, věcné dary a diplomy. Všem děkujeme za účast a za hezké
fotografie, které budou využity pro propagaci obce.

Kulturní kalendář pro rok 2006

srpen Zábavy na hřišti u lesa Rozloučení s prázdninami - sportovní komise září 16.9. Zájezd "Zahrada Čech"
Litoměřice 27.9. - 1.10. Zájezd - program bude upřesněn říjen 8.10. Posvícení v Hudlicích 21.10. Zájezd do Weidenu
28.10. Dvoudenní zájezd na Moravu do sklípku listopad Mikulášské posezení pro důchodce v Rychlém občerstvení
11.11. Zájezd na Olšany k hrobu Josefa Jungmanna prosinec 2.12. Rozsvícení vánočního stromu Mikulášská nadílka,
koncert v kostele

Informace k vícedennímu zájezdu Morava -Slovensko- Maďarsko 27.9 až 1.10. 2006

V současné době probíhají potřebné reservace. Letos navštívíme místa, na která jsme zájezd ještě nepořádali. Mimo
jiné nás čeká výlet lodí, horské vyhlídky, návštěva pamětihodností, posezení u ohně - jídlo, hudba, vinné sklepy v
Tokaji, koupání v termálních lázních aj. Odjíždíme ve středu 27.9. navečer autobusem pana Kloučka. Přesný program
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obdrží zájemci později. Cena zájezdu po příspěvku od obce nepřesáhne částku 4000,-Kč. V ceně je vždy ubytování,
strava a vstupné. Objednat se můžete již nyní na tel. OÚ 311 697 179 nebo osobně přímo na OÚ.

Florbalový oddíl

Dovolte mi, abych Vás jménem florbalového oddílu Fbc Sokol Hudlice seznámil s činností našeho klubu. Florbalisté v
Hudlicích působí již řadu let, do roku 2004 však pouze jako neoficiální klub pod záštitou TJ Sokol Hudlice. Od sezóny
2004/2005 se účastníme ligové soutěže ČFBU v divizi Severozápadního přeboru mužů. Soutěž obnáší pravidelnou
účast na turnajích v regionu od Domažlic po Kladno. Po celé zimní a jarní období se setkáváme s dalšími osmi týmy a
bojujeme o ligové body, o florbalovou prestiž a samozřejmě se snažíme se ctí hájit barvy našeho regionu. 
V prvním roce působení v oficiální soutěži jsme se umístili na pěkném pátém místě a v právě skončené sezóně jsme
již byli na místě třetím. O úspěšné sezóně můžeme mluvit i v individuálních statistikách, kdy v první desítce
kanadského bodování soutěže se umístili hned čtyři hráči Hudlic. Olšiak Martin na místě osmém s 25 body, Hubka
Jakub místo šesté a 26 bodů, Mertl Karel páté místo 28 bodů a Huml Jakub celé bodování vyhrál s 54 body . V
příštím ročníku se již chceme poprat o příčky nejvyšší a pokusit se postoupit do severozápadní ligy mužů. 
Kromě ligových soutěží také v Hudlicích pořádáme již pravidelně letní turnaj pod otevřeným nebem Hudlice Open Air
Cup, kterého se účastní týmy jak z regionu severozápadu tak i z Prahy a okolí. V loňském roce jsme mohli být víc jak
spokojeni, poněvadž jsme ve velké konkurenci týmů i z vyšších soutěží dokázali turnaj vyhrát a dosáhnout tak velkého
úspěchu. Letošní turnaj proběhl začátkem měsíce července a to o víkendu 8. - 9. Po loňském úspěchu jsme
samozřejmě chtěli uspět co nejlépe i letos, což v konkurenci dalších jedenácti týmů nebylo vůbec jednoduché.
Konkurence byla ještě větší než minulý rok, přihlásily se týmy z pražských soutěží, z naší páté a čtvrté ligy, z třetí
republikové a dokonce tým složený z hráčů soutěží nejvyšších. Po dvou dnech urputných bojů jsme dokráčeli až do
vysněného finále, kde jsme bohužel nestačili na nejsilnější tým turnaje. Proto i druhé místo je velikým úspěchem a
rovná se určitě loňskému vítězství. 
Doufáme že florbal v Hudlicích se bude dále rozvíjet, zavítají k nám další nadaní hráči a nadále budeme hrát s chutí a
pro dobrou reprezentaci naší obce.

Za FBC : Karel Mertl

Stolní tenis

Pro hudlické stolní tenisty skončila úspěšná sezona 2005/2006. Družstva stolního tenisu TJ Sokol Hudlice dosáhla
velmi dobrých výsledků. Družstvo "A" hrálo v divizi play-off o postup do 3.ligy s Mladou Boleslaví. Ta byla nad naše
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síly. Celkově jsme skončili na 4.místě. Družstvo "B" hrálo v krajské soutěži 2.třídy rovněž play-off o postup do krajské
soutěže 1.třídy. Po vítězství nad družstvy Veltrus a Žebráka jednoznačně postup vybojovalo. Družstvo "C" v OP 1.třídy
skončilo celkově na 3.místě. Postup do vyšší soutěže v této třídě byl komplikovanější. Družstvo Hořovic z 1. místa
postupovat nechtělo. Vše měl v rukách Karlštejn, který ale s naším "C" družstvem v rozhodujícím zápase prohrál 18:0.
Družstvo "C" bude tedy od nové sezony účastníkem krajské soutěže 2.třídy. Družstvo "D" v OP 2. třídy skončilo těsně
pod postupovým místem. Družstvo "E" se umístni-lo na 7.místě v okresní soutěži. V tomto družstvu zaznamenali
výrazný výkonnostní posun žáci David Hubinger, Jan Stehlík ml. a Jirka Nový.
Oblast bodovacích turnajů byla rovněž velmi úspěšná. Po 7 turnajích mladších žáků celkově vyhrál Honza Stehlík. Ve
starších žácích obsadil David Hubinger 3.místo. Na krajských turnajích v Neratovicích a Kralupech obsadili David
Hubinger a Jan Stehlík přední místa. Do dalšího sportovního úsilí žáků stolního tenisu vkládáme velké naděje. Trénují
poctivě, stolní tenis je baví. Je to jedna z cest, jak účelně vyplnit dětem volný čas. 
Do nové sezony 2006/2007 přeji hudlickému stolnímu tenisu minimálně takové úspěchy jako letos.

Za oddíl stolního tenisu: Hrkal Rudolf

Zprávy z fotbalu

Ročník 2005/2006 skončil s těmito výsledky. Družstvo dospělých vedené Václavem Zíkou, hrající soutěž III.třídy,
skončilo se 42 body na 5.místě (11x výhra, 6x remíza, 5x prohra, skóre 53:24). Družstvo sice přezimovalo na slibném
prvním místě s reálnou nadějí na postup do Okresního přeboru, ale jarní část byla slabší. Místo nás postupuje družstvo
Nižbora s 52 body. Soutěž opouští mužstvo VČS Tmaň. Tato družstva nahradí mužstva SK Tetín a Osov. Nejlepším
střelcem našeho týmu byl Kamil Svoboda s 29 body ( 23 branek/6 nahrávek), který v rámci celé soutěže zaostal o
jediný bod za vítězem z Nižbora. Další naši střelci jsou: Václav Kočí se 16ti body (3/13), Tomáš Sklenář s 10ti body
(8/2) a čtvrtý Rostislav Hubka st. s 10ti body (2/8).
Těší nás, že fotbal v podání našeho mužstva je poměrně vyhledávaný fanoušky. Zápasy navštívilo celkem 2235
platících diváků, což je nejvíce v celé soutěži III. třídy.
Družstvo žáků pod trenérským vedením Jardy Hájka obsadilo 11. místo. Protože naše družstvo je věkově velmi
různorodé, dá se říci, že jsme vytěžili maximum. Příští rok budou hráči zkušenější a výkon i postavení v tabulce by
mělo být lepší.
Přípravka vedená Antonínem Havlíčkem hraje soutěž turnajově. V závěrečném turnaji v Drozdově bojovala o 18. až
21. místo s týmy Hostomic, Hořovic B, Drozdova, Zbiroha a KDC "B". Po dobrém výkonu obsadili 19. místo.
V nastávající sezoně 2006/2007 máme znovu do soutěže přihlášeny mužstva dospělých, žáků a přípravku. Uvažovali
jsme i o soutěži dorostu, ale stále se nedaří zajistit potřebný počet hráčů. 
Letošní suché počasí prověřuje náš závlahový systém na hřišti. Proto se nám velmi hodí finanční prostředky na
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vybudování čerpací stanice, které jsme na tuto akci získali přidělením grantu od krajského úřadu Středočeského
kraje - odbor školství, mládeže a sportu. Již zahájené budování čerpací stanice, by mělo být pouze první etapou
realizace našeho projektu na zřízení automatické závlahy celého hřiště. 

Za fotbalový oddíl SK Hudlice: Karel Kreisinger

Šipkový klub

Šipkový klub s názvem Hroch Team hraje již čtyři roky Středočeskou oblastní divizi se dvěma družstvy Hroch Team A
a Hroch Team B. V letošní sezoně obsadilo družstvo A 4. místo se ztrátou 2 bodů na třetího. Družstvo B se se
střídavými úspěchy usadilo ve středu tabulky na 7.místě. Vedle pravidelné soutěže družstev se organizují různé
turnaje. Takový turnaj jsme uspořádali o Velikonocích i v Hudlicích. Turnaje se účastnilo 15 hráčů, většinou domácích.
Zvítězil Radek Vonaký. Dále jsme bodovali v Superpoháru 2006, který se konal každých 14 dní v Broumech. První ze
série turnajů vyšel pro naše barvy příznivě ( vyhrál Ivan Hrubý). Také druhý turnaj vyhrál náš člen Pavel Markvart. Ve
třetím turnaji byl úspěch našeho družstva skvělý ( naši závodníci obsadili 1. až 4. místo - Hrubý, Vonaký, Markvart,
Hošek). Naši šipkaři skvěle bodovali také na turnaji Superpoháru ve Zdicích, který se hrál každou středu. Držte nám
palce k dosažení dalších úspěchů a ať se i tento sport v Hudlicích dále rozvíjí.br>

Společenská rubrika

Obecní úřad blahopřeje všem občanům, kteří se dožili v minulém období významných životních výročí:

duben 2006 červen 2006

Hubený Zdeněk Hudlice 265 Král Karel Hudlice 287

Červenková Ludmila Hudlice 227 Ondráčková Eliška Hudlice 326

Havlíčková Květoslava Hudlice 313

květen 2006 červenec 2006

Kovaříková Hanuška Hudlice 298 Císařová Drahuše Hudlice 279
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Blahopřejeme také manželům Marii a Miroslavu Goldammerovým Hudlice 365 k jejich zlaté svatbě a manželům
Bedřišce a Josefu Merhautovým Hudlice 386 k jejich diamantové svatbě.
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