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Vážení občané, jen velice těžko se v této složité době
píše příspěvek do obecního „Zpravodaje“. Jedná se
o problém psychický, soustředit se na něco co přímo
nesouvisí s opatřeními pro boj s koronavirem COVID
- 1 9, ale i časový kdy tomuto problému je věnována
většina času pracovní, ale i mimopracovní doby.
Přesto se Vám pokusím poskytnout alespoň některé
zásadní informace k chodu naší obce a postupu
realizace rozvojových záměrů.
S velkým potěšením Vám mohu oznámit, že velice
dobře pokračuje současná hlavní akce, přestavba
a dostavba objektů základní školy s cílem zřídit
v Hudlicích druhý vzdělávací stupeň, což nám mnohé
i větší obce závidějí. Přes obsáhlé výhrady některých
zastupitelů na posledním jednání ZO, s prodloužením
termínu realizace o dva měsíce tj . do konce července
2020 je předpoklad a jsou činěna opatření pro
zahájení výuky od září letošního roku. Na tuto akci
byla zajištěna finanční dotace od MF ČR ve výši
1 2 mil . Kč a od Středočeského kraje ve výši
1 0 mil . Kč. Pro zlepšení výuky bude na střeše šaten
zřízena letní učebna a pro lepší dopravní obslužnost
bude významně rozšířena odstavná a manipulační
plocha před hlavním vchodem do ZŠ, vyznačena
nová parkoviště u kostela a rekonstruována část
místní komunikace Na Vršíčkách směrem ke kluzišti .
Dále pak bylo požádáno o finanční dotaci na
vybavení učeben od MMR ve výši 2 mil . Kč.
V uplynulém období jsme dále požádali o dotaci na
vybudování sběrného dvora, projektovou
dokumentaci na koupaliště a realizaci rekonstrukce
požární nádrže „Kal“. Připravujeme k realizaci
výměnu všech sond u domovních čerpacích stanic,
napojení dalších 24 nemovitostí na kanalizaci v rámci
j iž získané dotace 2 mil . Kč v roce 201 9. Dále je j iž
vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele celkové
rekonstrukce místní komunikace V Rokli za
předpokládané ceny 2,595 mil . Kč, na kterou jsme
také již získali finanční dotaci. Velice intenzivně také

připravujeme realizaci dalších schválených
rozvojových záměrů, jako jsou chodníky, pěší
a cyklistická stezka ke hřišti , rekonstrukce restaurace
U Růžového stromu, získání pozemku a výstavba
bytů pro seniory s pečovatelskou službou a vlastní
real izace rozšíření a celkové rekonstrukce vodní
nádrže „Koupaliště“. Dále budou zajišťovány další
„drobné“ akce jako je oprava místních komunikací,
zavlažování a další úpravy na hřišti U lesa, úprava
kotelny na garáž, úprava hřbitova, doplnění a výměna
svítidel veřejného osvětlení, údržba veřejné zeleně,
vybavení moštárny atd.
Finanční zajištění a realizace všech uvedených, ale
i dalších akcích je velice náročná a proto obec uvítá
jakoukoliv pomoc od občanů, ale zejména od
zastupitelů, kteří dostal i ve volbách od občanů velkou
důvěru. I v této velice složité době, kdy hlavním cílem
nás všech je ochrana zdraví a života zastavením
šíření viru COVID - 1 9 dochází k velice odlišnému
přístupu k řešení těchto problémů. Jeden občan Vám
přinese doma ušité roušky, druhý nabídne bezplatnou
nákladní dopravu a třetí (zastupitel) Vám pošle jen od
6. února 2020 cca. 21 požadavků na obsáhlé
informace a stížností, které šikanózně zatěžují obecní
úřad a brání bezodkladnému řešení závažných
problémů. Je pouze na občanech - voličích jak toto
chování posoudí a budou na něj reagovat.
Vážení občané pokusme se v této krizové době
o vzájemné pochopení, toleranci a odpovědný
přístup. Jen společným úsilím se nám podaří
překonat tento velice nepříznivý stav a mít tak
možnost dále zlepšovat naše společné životní
prostředí a zejména naší obec. K tomu si přejme,
více než kdykoliv předtím hlavně hodně štěstí
a zdraví.

Všechny Vás srdečně zdraví Pavel Hubený - starosta
obce.

Slovo starosty



Rada obce

Rada obce na svém prosincovém jednání mimo jiné projednala:
Rozpočtové opatření č. 8 na rok 201 9.
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Rada obce na svém lednovém jednání mimo jiné projednala:
Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na rekultivaci vodní plochy - „Kal“. Smlouva
o dílo na zpracování Studie proveditelnosti a žádosti o dotaci pro ZŠ Hudlice - „Vybavení odborných
učeben. Podání žádosti o dotaci na vybavení učeben ZŠ Hudlice. Výroční zpráva o činnosti v oblasti
poskytování informací za rok 201 9. Povinnost ohlášení pro vodní bi lanci za rok 201 9 - kanalizace.
Žádost obce Otročiněves o uzavření Dohody mezi obcemi o zajištění provozování veřejného
pohřebiště. VaK Beroun - celoroční objednávka služeb. VaK - oznámení o změně ceny od 1 .1 . 2020.
Hudlice „Trnovka“ - odstranění překážky u místní komunikace. „Oprava ulice V Rokli“ - sdělení
k tomuto projektu. Husqvarna Česko, s.r.o. - korespondence ohledně reklamace traktůrku Rider.
Vyjádření k požadavku odstranění čerpací jímky s technologií kanalizačního řadu manželů
Abrahamových čp. 437, týkající se nemovitosti čp. 378. Dodatečné povolení stavby oplocení
- Hudlice, Lísek (pan R. Hunák). Přístavba ZŠ Hudlice - uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby. Komplexní pozemkové úpravy
v katastrálním území Stradonice u Nižboru - pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků.
„Černá skládka“ - Lísek . Žádost na MěÚ Beroun, odbor životního prostředí ohledně kontroly vývozu
odpadních vod u nemovitostí nepřipojených na veřejnou kanalizaci. Informační cedule - dotaz
J. Tejnorové. Povolení vjezdu na rozhlednu „Máminka“. Bytový dům „Činžák“ - nové nájemní
smlouvy. Rozpočtové opatření č. 1 na rok 2020. Podání žádosti o finanční dotaci v rámci OP SFŽP
- „Modernizace sběrného dvora Hudlice“.

Rada obce na svém únorovém jednání mimo jiné projednala:
Žádost o zprávu PČR - územní odbor Benešov. Korespondence Mgr. V Macháčkové - pozemky
Lísek, umístění dopravní značky. Žádost o změnu v územním plánu - Ing. Ljubov Dvořáková.
Obecně prospěšné práce. Žádost o finanční příspěvek na rok 2020 - ZO ČSOP Rokycany. Finanční
příspěvek na berounské školy. Korespondence Ministerstvo zemědělství - Bc. M. Olšiaková. KÚSK
- sdělení k žádosti o předběžné opatření + rozhodnutí k žádosti o povolení obnovy řízení ve věci
uložené povinnosti připojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci. Spolek Berounsko, z. s. - podíl na
rozhodování. Závěrečné vyhodnocení akce (projektu) - polní cesta Lísek. Prodej pozemku - paní
M. Šťastná Husqvarna Česko, s.r.o. - řešení reklamace traktůrku Rider. Prodej pozemku a souhlas
se stavbou SDH Hudlice - činnost spolku. Požár pod Krušnou horou. Česká ves Hudlice u Berouna
- Evžen Patera (reedice knihy). Stočné na rok 2020. Obecně závazné vyhlášky obce Hudlice
- aktual izace. Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu obce Hudlice za rok 201 9. Hlášení za
odpady rok 201 9. Instalace dětských prvků na venkovní fitness pod skálou. Pan I . Kiml - stažení
výpovědi z pracovního poměru.



Informace z ordinace praktického lékaře Hudlice

3

V souladu se závazným doporučením Sdružení praktických lékařů ČR z 1 5.3. 2020 ambulance praktického
lékaře Hudlice od 1 6.3. 2020 bude fungovat v pozměněném režimu:
- Kontaktujte nás telefonicky.
- Uzamčení čekárny ordinace, vstup pacientů dovnitř pouze po předchozí domluvě
(z epidemiologických důvodů nelze připustit zbytečné mísení zdravé populace s nemocnými
v ordinacích VPL).

- Redukce ordinačních hodin (zkrácení tak pro personál doby expozice virem) pondělí, úterý,
středa a pátek 8-1 0 hod., čtvrtek 1 3-1 5 hod.

- Omezení péče pouze na pacienty s akutními potížemi .
- Pacienty, na které se vztahuje karanténa a mají zároveň klinické příznaky dále budeme směrovat
dle platných postupů na KHS a linku 11 2.

- Pacienty s banalitami budeme odmítat. Kontroly chronických pacientů bez akutních potíží
odložíme. Samozřejmě odložíme veškeré preventivní prohlídky, očkování atd.

- Chronickou medikaci budeme řešit vystavováním eRP. Pacientům v karanténě budeme
vystavovat e-PN pouze na základě telefonické konzultace. Stejně budeme postupovat u všech
pacientů, kde je to z medicínského hlediska možné.

- S okamžitou platností přestaneme poskytovat pracovně-lékařské služby a zbytnou posudkovou
činnost (řidičské a zbrojní průkazy, j iné posudky, výpisy z dokumentace atd. Zastavíme vyšetření
pro potřebu posudkové služby ČSSZ (invalidní důchody, bezmocnosti).

- Redukce počtu personálu v ordinaci (aby omezené množství ochranných prostředků vystačilo co
nejdéle).

telefon: 311 697 333 email: eskulapius@seznam.cz

DOPORUČENÍ:

VRÁTILI JSTE SE Z OBLASTÍ ZASAŽENÝCH KORONAVIREM A NEMÁTE PŘÍZNAKY?
• Zůstaňte po příjezdu doma a telefonicky kontaktujte svého lékaře nebo hygienickou stanici ve
svém kraji a poraďte se.

• Ministerstvo zdravotnictví ČR nařizuje všem osobám, které se vráti ly z oblastí zasažených
koronavirem zpět do ČR (tj . I tál ie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko,
Nizozemsko, Belgie, Británie, Norsko, Dánsko, Francie, Čína, Jižní Korea a Írán), kontaktovat
svého praktického lékaře, který rozhodne o karanténě

VRÁTILI JSTE SE Z OBLASTÍ ZASAŽENÝCH KORONAVIREM A MÁTE PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO
ONEMOCNĚNÍ JAKO JE HOREČKA NAD 38 ST C?
Pokud máte podezření na nákazu koronavirem, nechoďte do ordinace lékaře, ale volejte tísňovou linku 11 2
nebo 800 888 1 55.
Eventuálně hygienickou stanici Beroun protiepidem. odd. 311 548 838.
Krajskou hygienickou stanici Středoč. kraje: 771 1 37 070, 736 521 357.
Informace poskytne i Státní zdravotní ústav na číslech 724 81 0 1 06 a 725 1 91 367.
V současné době se objevuje doporučení u osob s cestovatelskou anamnézou a obtížemi obracet se
z důvodu přetížení l inek 11 2 na praktické lékaře, kteří j im ale neumí nijak pomoci a stejně jej ich stav bude řešit
přes výše uvedený telefonický kontakt. To pouze zahlcuje zdravotní systém.

MÁTE PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ A NEPOBÝVAL/A JSTE V MÍSTECH, KTERÁ JSOU
VYHLÁŠENÁ JAKO RIZIKOVÉ OBLASTI PRO ŠÍŘENÍ INFEKCE COVID-1 9?
Pokud máte příznaky respiračního onemocnění jako jsou kašel, zvýšená tělesná teplota/horečka, obtížné
dýchání, únava, zůstaňte doma a kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře.



4

Informace z obce

Veřejné osvětlení
I v letošním roce bude pokračovat výměna
osvětlovacích těles našich místních komunikací.
Jedná se o dokončení ul ice Na Vyhlídce, dále
ul ice Za Skálou, Pod Skálou a ulice
V Zahrádkách. Celkem se jedná o 20 ks nových,
úsporných, ledkových, osvětlovacích těles.
Postupně dojde k výměně světel i ve zbytku naší
obce. Instalovaná světla podstatně snižují
spotřebu eletrické energie.

Vzhledem k současné situaci s nákazou Covid-1 9 platí počínaje středou 1 8. března 2020
od 7,00 hod. tato opatření:

1 . Úřední hodiny pro veřejnost na OÚ Hudlice se ruší. V naléhavých případech kontaktujte

OÚ Hudlice telefonicky nebo emailem.

2. Splatnost poplatků (tj . popelnice, psi) se prodlužuje do 30.6. 2020. Žádáme naše občany

o maximální využití bezhotovostního styku.

3. Skládka bude uzavřena.

Veškerá tato opatření platí do odvolání.

Doplnění Fitness centra u skály
Na základě požadavku rodičů bylo dosavadní
fitness centrum u skály doplněno herními prvky
pro naše děti. Byla zde instalovaná věž se
skluzavkou a houpačkou. Celá tato oblast
získává na popularitě. Cvičební, venkovní stroje
jsou pravidelně využívány dospělými, vyžití pro
děti návštěvnost ještě zvýší. Díky zvýšené
údržbě zeleně a stromů se tato část obce stala
ideálním místem pro procházky a posezení.

Kalkulace stočného pro rok 2020
Pro rok 2020 jsou stanoveny 2 ceny stočného, vzhledem k úpravě výše DPH.

Od 1 .1 . 2020 - 30.4. 2020 je stanovena cena 42,08 Kč bez DPH, s 1 5% DPH je cena 48,39 Kč.

Od 1 .5. 2020 - 31 .1 2. 2020 je stanovena cena 42,08 Kč bez DPH, s 1 0 % DPH je cena 46,28 Kč.

Nákup cisterny CNT 1 500 + čerpací agregát 1 20/20
OÚ Hudlice bude během příštího měsíce realizovat nákup cisterny CNT 1 500 a čerpacího agregátu
1 20/20 na Multikáru M 25 po GO. Cisterna s agregátem bude využívána k zalévání stromů a čištění
komunikací. Dále bude využívána k čištění domácích jímek tlakové kanalizace v rámci běžné údržby.
Dodávku bude zajišťovat firma K.N. servis s.r.o. Plzeň, která nám v loňském roce dodala nový sypač
a silniční smeták.

Kontrola využití dotací z rozpočtu obce za rok 201 9
Finanční výbor OÚ Hudlice provedl kontrolu využití dotací spolkům za rok 201 9. Finanční výbor
zkontroloval kopie účetních dokladů jednotl ivých spolků a jej ich správné použití. Během kontroly
nebyly zj ištěny nedostatky. Na základě této kontroly budou v nejbl ižší době poukázány žádajícím
spolkům finanční prostředky pro rok 2020.
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Základní škola v Hudlicích

V loňském roce byla zahájena v naší obci další
investiční akce „Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice„.
Hned od počátku byla tato akce zpochybňována
některými zastupitel i obce. Bohužel j im nestačilo
jen zpochybňování, aktivně zaháji l i
kampaň s různými oznámeními a stížnostmi na
krajské a státní instituce. Cílem bylo, co nejvíce
zkomplikovat nebo zastavit probíhající
rekonstrukci. Přestavba i přes tyto obstrukce
dále pokračovala, pomohl tomu i mírný průběh
letošní zimy, dobrá koordinace práce
a maximální nasazení pracovníků firmy Spektra
Beroun a jejích subdodavatelů a samozřejmě
dotační, finanční prostředky. V současné době
probíhají vnitřní stavební práce
v souladu s harmonogramem prací. Byla
realizována většina bouracích prací, rozvody
vody, el.energie, odpadů, vzduchotechniky

a vytápění. Jsou osazena nová okna, dveře
a střešní okna. Jsou hotové vnitřní omítky.
V půdních vestavbách bylo realizováno zateplení
a v současné době zde probíhají sádrokartonové
práce. Nejbl ižší prací budou podlahy a následně
položení dlažeb a obkladů. Termín dokončení
celé akce je červenec 2020, je reálný předpoklad
dodržení tohoto termínu. Personální obsazení
učitel i máme pro 6. třídu zajištěno. Tento problém
nás trápil nejvíce. Díky iniciativě paní ředitelky
ZŠ i tento problém odpadl.
Nesmiřitelný boj s naším úřadem nejen ve věci
ZŠ Hudlice se stává hlavní náplní života jednoho
zastupitele naší obce. Nevěřím, že jeho kolegové
a kolegyně všichni zastávají stejné názory. Těžko
se proti takové nenávisti bojuje.

RudolfHrkal

Hudlické děti umějí zpívat! Pod vedením Alenky
Spilkové reprezentovaly naši školu na výbornou.
V soutěži Pionýrský sedmikvítek vyhrála skupina
„Hudličáci“ první místo.
I v soutěži Králodvorská koruna obsadil Pěvecký
sbor ZŠ Hudlice příčku nejvyšší.
Gratulujeme!
Naše škola i nadále využívá možnosti dotačního
projektu „Šablony pro ZŠ Hudlice I I “. Děti se
mohou přihlásit zdarma do Klubu zábavné logiky
a deskových her. Nabízíme i doučování žáků.
Díky projektu je škola vybavena deseti novými
notebooky a tablety. Nyní je běžné, že je žáci ve
svých třídách při výuce používají. A jak je to baví!
Finance z projektu nám umožňují hradit
i projektové dny ve škole a mimo školu. Proto
mohli žáci první a druhé třídy prožít krásný
program „Masopust v Čechově stodole“.
Podobně jsme použil i finanční dotaci i v projektu
„Záchranář“. Při jela opravdická sanitka
a skuteční záchranáři a my jsme si všichni mohli
prakticky vyzkoušet, jak postupovat při záchraně
l idského života. Další moc hezkou aktivitou,
hrazenou dotací ze „Šablon“ byl preventivní
program ve druhé třídě, který proběhl v režii

pražské Proximy sociale. Odborníci na vztahy
mezi dětmi byl i z našich druháčků naprosto
nadšeni a nešetři l i chválou. Děti si s lektorkami
Terkou a Katkou upevnily své kamarádství. Bylo
to fajn!
Co nás čeká v nejbl ižší době? Koncem března
zahájí žáci druhé a třetí třídy plavecký výcvik,
který je formou tělesné výchovy. V úterý
1 4. dubna přivítáme ve škole budoucí prvňáčky,
čeká je zápis do první třídy. Na konci dubna
pojedou všechny třídy na výlet do středověké
vesnice Botanicus seznámit se s tradičními
řemesly. A začátkem května máme v plánu
přírodovědný program s průvodcem v parku
Mirákulum, kde si kromě toho užijeme prima
zábavu nabízenou tímto zábavním parkem.

Pro naše maminky a babičky jsme v hodinách
pracovního vyučování vyráběli přáníčka, která je
j istě potěšila na oslavě MDŽ. I my se připojujeme
ke gratulantům! Maminky a babičky, máme vás
rádi!

Za pedagogy a žáky ZŠ Hudlice napsala
Mgr. Vlasta Humlová

MÁME ŠIKOVNÉ DĚTI
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Mateřská škola
Zima bývá pro děti ve školce obvykle veselou
hrou se sněhem, koulováním a sáňkováním.
V tomto ohledu pro nás byla skoupá, vlastně
žádná. Abychom dětem zpestři l i běžný
každodenní program, připravil i jsme pro ně
Karnevalový rej.
Do vesele vyzdobených tříd se děti sešly po ránu
v pestrých maskách. Děvčata většinou zvoli la
kostýmy princezen podle svých pohádkových
idolů Anny a Elsy. Chlapci se j iž tradičně převlékl i
za Spidermany a Batmany. Někteří rodiče však
zapoji l i svoj i fantazii a dopřál i svým dětem
originální převleky.
Po úvodní přehlídce masek začala taneční

zábava hojně prokládaná soutěžemi
a zábavnými hrami. Samozřejmě nechyběly
sladkosti a občerstvení, které dětem připravil i
někteří rodiče a paní učitelky. Na závěr děti
obdržely odměny a diplomy.
Až při jde jaro, připravujeme pro děti několik
výletů a tematických dnů. Už začátkem dubna
pojedou starší děti do planetária a před
Velikonocemi nás čeká hravé dopoledne se
zajíčkem na školní zahradě.
Těšíme se na setkání s veřejností při tradičním
otvírání studánek.

ředitelka MŠ, Dana Žihlová

Jaro je tu ...
P dny se prodlužují, počasí je vlídnější a tak nás
to bude lákat na procházky po okolí a k práci na
zahrádkách čím dál častěj i . Je prima, že doslova
za humny máme již několik míst, kam můžeme
vyrazit na krátkou procházku. Pod skálou
směrem na Svatou nám postupně vznikla krásná
relaxační zóna pro všechny generace. Na
obnovovaný sad navazuje venkovní
fitness s prostorem i pro děti a cesta lemovaná
opravenými lavičkami s upraveným okolím nás
dovede ke spodní studánce. Škoda, že ani letos
se v ní voda neobjevila. Pěkná úprava neminula

ani prostor pod skálou směrem do vsi a ani cestu
po Dolejší vedoucí do Jáchymova a Na Církev.
Určitě máte každý z Vás oblíbenou trasu
a pohled do okolí Vám z ní nikdy nezevšední!
Hodně věcí se nedá ovlivnit nebo změnit ze dne
na den, ale v silách každého z nás je udržovat
pěkné a čisté prostředí. Proto skloňme občas
hlavu a mezi kocháním se probouzející přírodou
posbírejme to, co na našich procházkách
zanechají čtyřnozí přátelé a mazlíčci přímo na
cestě (i když třeba polní) a v její těsné blízkosti!

Krásné jaro přeje všem M. Beranovská



Ekologie a životní prostředí
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Likvidace odpadů v naší obci se dělí do několika
oblastí. Množství odpadu se zvyšuje každý rok
a pro Vaši představu uvádím celkové množství
v tunách podle jednotl ivých komodit, které v roce
201 9 naše obec vyprodukovala. Směsný
komunální odpad tj . popelnice - 91 ,5 tuny,
objemný odpad tj . velké kontejnery na skládce -
80,5 tuny, nábytek to je velký kontejner na
skládce - 43 tun, větve - 51 tun, plasty - 20 tun,
oděvy - 6 tun, sklo - 1 8,5 tuny, papír - 1 4 tun,
železo - 9 tun, pneumatiky - 1 ,6 tuny a polystyren
– 1 tuna. Celkový objem odpadů za obec Hudlice
v roce 201 9 činí úctyhodných 336 tun.

Za likvidaci odpadů obec Hudlice vydává ročně
velké finanční prostředky.
V roce 201 9 vynaloži la na l ikvidaci odpadů
cca. 1 600 000,- Kč. Z této částky má největší
podíl svoz popelnic - 853 000,- Kč, svoz
tříděného odpadu - 326 000,- Kč, skládkovné -
1 34 000,- Kč, doprava velkoobjemových
kontejnerů na skládku do Hořovic - 1 81 000,- Kč,
l ikvidace nábytku a větví - 66 000,- Kč.
Na poplatku od občanů za „popelnice“ (700,- Kč
za osobu a rok) jsme v roce 201 9 vybral i cca.
880 000,- Kč. Dále jsme obdrželi od firmy
Ekokom Praha odměnu za tříděný odpad ve výši
cca. 1 39 000,- Kč, od firem Asekol Praha
a Elektrowin Praha za odevzdané el. přístroje
cca. 4 000,- Kč a za železný šrot od firmy MK
Metal 20 000,- Kč. Porovnáním nákladů a příjmů
zjistíme, že obec dala ze svého rozpočtu cca 600
000,- Kč na pokrytí nákladů s odpady. Je nutné
počítat s tím, že se náklady na likvidaci odpadů
budou každý rok zvyšovat. Obec hledá všechny
možnosti, jak náklady na likvidaci odpadů snížit.

Nechceme jít cestou zvyšování poplatku
občanům za „popelnice“, cena 700,- Kč platí od
roku 201 6.

Obec prověří u AVE možnost vyvážení popelnic
1 x za 1 4 dní, tím by mělo dojít k podstatnému
snížení nákladů za likvidaci směsného
komunálního odpadu. Běžná domácnost, která
důsledně třídí odpad, by neměla mít
problém s prodloužením intervalu vývozu
popelnic. V případě vytápění nemovitosti uhlím
bude možnost mít dvě popelnice. Další možností
snížení nákladů je pořízení kvalitního štěpkovače
na skládce v rámci dotace na rekonstrukci
sběrného místa. V rámci podané dotace jsme
dále žádali o obměnu velkoobjemových
kontejnerů a celkové vybavení sběrného místa.
V případě obměny velkoobjemových kontejnerů,
dojde ke změně přepravce a snížení nákladů na
přepravu. Díky pořízení štěpkovače bychom
sníži l i náklady za likvidaci větví. Předpokládáme,
že v oblasti tříděného odpadu, budou naši
občané pokračovat v důsledném třídění odpadů.

Během letošního roku bude provedena inventura
popelnic u jednotl ivých nemovitostí a dále
označení zkontrolovaných popelnic. Máme
případy, kdy se popelnice přistavují i u parcel,
kde není nemovitost. Veškerá tato opatření
směřují ke snížení celkových nákladů na likvidaci
odpadů.

Za současný přístup k třídění odpadů patří
většině našich obyvatel velké poděkování.

RudolfHrkal

Odpady v roce 201 9



PLASTY – ŽLUTÝ KONTEJNER

Zlaté pravidlo, které platí pro všechny kategorie odpadů:
Umírněnou spotřebou ohleduplnou k planetě a zodpovědným nakupováním lze vzniku odpadu často
předejít.

A teď zpátky do reality: Odpad, který generujeme, je potřeba třídit, aby byla v maximální míře možná
jeho recyklace. Asi jste už také slyšel i námitku, že nemá smysl třídit, protože se to pak stejně sesype
na jednu hromadu. Nevěřte tomu, nebylo by to v ničím zájmu. Čím víc směsného odpadu vyveze
obec na skládku, tím víc zaplatí. Občas se ale stane, že je obsah barevného kontejneru
znehodnocený, znečištěný např. směsným odpadem natol ik, že s ním již nelze nakládat
jako s tříděným odpadem a putuje na skládku.

Naopak správně vytříděný odpad je svezen na dotřiďovací l inku, kde se dál třídí na jednotl ivé druhy
vhodné k recyklaci v zpracovatelských firmách. Informace o správném třídění není jednoduché
zobecnit, každá obec má vlastní dohodu se svozovou firmou. Pro základní orientaci, jaký odpad kam
patří, slouží obrázky a popisky přímo na daném barevném kontejneru. Tyto ale zdaleka nejsou (ani
nemohou být) vyčerpávající a zodpovědný „třídič“ zůstává často na pochybách. Některé otázky se
pokusíme zodpovědět v následujícím přehledu. Tentokrát je zaměřený na plasty a papír.
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Jak naložit s odpadem z domácnosti?

Určitě sem PATŘÍ:
sešlápnuté PET lahve, plastové lahve od nápojů ● kelímky od jogurtů, pomazánek, krémů ● obaly od
pracích, čistících a kosmetických přípravků ● igel itové tašky, sáčky a fól ie ● pěnový polystyren
v menších kusech ● obaly od CD.

MŮŽETE sem vhodit také obaly od bonbonů, sušenek, obaly od tzv. instantních potravin jako jsou
těstoviny, chléb apod. , plastové květináče, kořenáče a truhlíky. Tyto materiály se ale pravděpodobně
nezpracují a budou spáleny.

Tipy: lahve, kelímky od jogurtů ani obaly od kosmetických výrobků není potřeba vymývat, stačí, když
je důkladně vyškrabete, resp. úplně spotřebujete.

Dobrým vodítkem pro třídění jsou tzv. recyklační značky, které najdeme na obalech zboží.
Materiály vhodné do žlutého kontejneru jsou označeny těmito symboly:



Určitě sem PATŘÍ:
noviny, časopisy ● krabice (sešlápnuté a ideálně bez lepící pásky) ● kartony, lepenky ● sešity, bloky
● kancelářský papír (i s kovovými sponkami) ● reklamní letáky ● knihy (bez tvrdých nebo lakovaných
obalů) ● obálky (fól iové okénko lze ponechat, bublinkovou fól i i ale odstraňte) ● papírové sáčky
a obaly od potravin (mouky, cukru apod.).

Do modrého kontejneru NEPATŘÍ:
mastný, si lně znečištěný, promáčený papír ● uhlový, voskovaný, pauzovací papír ● papír na pečení
● termopapír = účtenky ● papír zatavený do fól ie ● samolepky ● fotografie ● dětské pleny
a hygienické potřeby, použité kapesníky.

Ruličky od toaletního papíru nebo obaly od vajíček do modrého kontejneru nedávejte, nejsou již
vhodné k recyklaci. Můžete je nechat zkompostovat, j inak patří do směsného odpadu.

Recyklační symboly papírových obalů mají v trojúhelníku nebo pod ním zkratku PAP a/nebo
dvojciferné číslo od 20 do 39 označující typ papíru.
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PAPÍR – MODRÝ KONTEJNER

Zkratka C/PAP označuje kombinaci papíru s j iným materiálem. Takový obal patří do směsného
odpadu, s výjimkou nápojových kartonů na bázi Tetra-paku, které lze například v Berouně vytřídit do
speciálních nádob s oranžovou nálepkou.

Pozor!
Nepalte papír zbytečně v kamnech. Pálením barevných magazínů a letáků uvolníte do ovzduší
nebezpečné (někdy i karcinogenní) chemikálie z barev používaných při výrobě tohoto druhu papíru.

1 . V obci jsou na volně přístupných stanovištích k dispozici sběrné nádoby nejen na plasty a papír,
ale také na sklo a kov.

2. V budově ZŠ je nádoba pro zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a baterií.
3. Do sběrného dvoru v ulici U Pily je možné bezplatně odvézt následující odpady:
• zelenou hmotu, tj . veškerou dřevní hmotu, větve, l istí, trávu
• nábytek - musí být rozbitý, nesmí obsahovat potahové látky; potažené válendy a křesla se

dávají do velkoobjemového odpadu
• veškerý plast
• polystyren, musí být čistý bez lepidel
• bílé sklo
• barevné sklo
• velkoobjemový odpad a směsný odpad, který nelze dát do popelnic
• zeminu nebo břidl ici v omezeném množství
• veškeré elektrozařízení, které se běžně používá v domácnostech a na zahradách
• veškeré chladící zařízení
• železo
Do sběrného dvora se nesmí ukládat stavební suť, cihly, eternit apod.

Možnosti třídění v Hudlicích



TJ Sokol Hudlice - oddíl stolního tenisu

V sobotu 29. února 2020 proběhl v sokolovně
další ročník Turnaje neregistrovaných hráčů
stolního tenisu. Turnaje se zúčastni lo 23 hráčů,
proti loňskému ročníku zásadní nárůst počtu
účastníků. Turnaje zúčastni l i hráči z Berouna,
Hýskova, Kublova, Prahy a Králova Dvora,
z Hudlic se zúčastni l i 4 hráči, z toho 1 žena.
Škoda malé účasti hudl ičáků, přitom v Hudlicích
je opravdu dostatek bývalých hráčů stolního
tenisu. Úcty hodné výkony předváděli 2 hráči,
Ivan Petráš a Zdenek Charvát st. , kteří přes svůj
vysoký věk předváděli výborné výkony a odehrál i
všechny zápasy a že jich nebylo málo. Není

úplně podstatné, kdo zvítězi l . Všichni účastníci
strávil i prakticky celou sobotu sportováním
a vypusti l i všechny své starosti . Občerstvení bylo
tradičně výborné. Musím se opakovat, ale je
nutné všem organizátorům oddílu stolního tenisu
poděkovat. Všichni účastníci obdrželi cenu
a hráči na prvních třech místech finanční
odměny a další věcné ceny. Byla to jedna
z mnoha akcí, kterou TJ Sokol Hudlice zajisti l
a tím přispívá k dobrému jménu naší obce.

RudolfHrkal

1 0

Turnaj pro neregistrované hráče stolního tenisu
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Zdravíme své fanoušky, čas běží jako voda a za
chvíl i opět začínají boje o mistrovské body.
Po podzimu jsme zatím na třetím místě se
ztrátou pěti bodů na vedoucí Nižbor, není to
ztráta, která by nešla smazat a mi se chceme
poprat o postup do okresního přeboru.
Přípravu na jarní boje jsme zaháji l i j iž v lednu,
kdy jsme chodil i úterky a čtvrtky do sokolovny
a protože nám počasí přálo, mohli jsme využívat
i venkovní travnaté hřiště v kombinaci s umělým
povrchem na házenkářském hřišti .
Od 25.2. do 1 .3. jsme pak měli soustředění na
hřišti , kde hráči spolu s trenérem spali a využil i
tak možnost kterou nyní máme. Trénovalo se
dvou i třífázově a hráči tak dostal i po fyzické
stránce do těla, věříme, že se to projeví při
těžkých bojích o body. Snídaně a večeře jsme
měli ve vlastní režii , na obědy pak chodil i do
místní školky, kde jsme našli velké pochopení
a hlavně byli naprosto spokojeni jak s kvalitou,
tak množstvím jídla. Touto cestou moc děkujeme
všem kuchařkám a vedoucí paní Dvořákové za
to, jak se o nás staraly a vyšly nám vstříc.
Po soustředění navazujeme opět na
harmonogram tréninků sokolovna - venkovní

hřiště, před zahájením mistrovských zápasů pak
sehrajeme tři přípravné utkání a s kvalitními
soupeři, kteří nás prověří, jak na tom jsme.
Postupně se utkáme s Velkými Popovicemi na
umělce v Berouně na Máchovně, s Chyňavou na
umělce na Zličíně a nakonec opět
v Berouně s celkem Hořovicko B, no a pak už
nám začnou boje o mistrovské body. Začínáme
dvakrát domácími zápasy, 22.3. v neděli máme
Zadní Třebáň a o týden později 29.3. hostíme
Broumy. Na oba tyto pro nás důležité zápasy vás
srdečně zveme, při jďte nás podpořit, začátek je
vždy důležitý a mi ho chceme zvládnout i s vaši
podporou za plný bodový zisk. Tak, jak to bývá,
se nám ani v přípravě nevyhýbají zranění
a nemoci, momentálně tak máme tři hráče na
marodce, j inak se kádr nijak neměnil , zůstává
stejný. Na neděli 1 5.3. jsme si naplánovali
brigádu na hřišti , po zimě je potřeba provést
úkl idové práce, zprovoznit zavlažování apod.
Bohužel od 1 .5. končí stávající provozovatel
občerstvení na hřišti , proto se i tímto obracíme
na naši veřejnost, kdo by měl zájem tento
stánek s občerstvením provozovat. Většinou se
jedná o dva víkendy za měsíc a to vždy v neděli ,
dle rozlosování to vychází na šest až sedm
zápasů jak na jaře tak na podzim. K tomu jeden,
někdy dva turnaje přípravky, opět jak na jaře, tak
na podzim.
Pokud by se našel zájemce o tento stánek, může
zavolat na tel. číslo 606 769 071 pan Sklenička
a domluvit se na prohlídce a podmínkách.

Těšíme se na vás, při jďte opět do našeho areálu
U Lesa.

Za SKHudlice fotbal Sklenička Václav

S.K. Hudlice - oddíl kopané

Rozpis utkání - jaro 2020

22.03.2020 neděle 1 5:00 Hudlice - Zadní Třebaň
29.03.2020 neděle 1 5:00 Hudlice - Broumy
05.04.2020 neděle 1 4:00 Osek - Hudlice
1 2.04.2020 neděle 1 6:30 Hudlice - Podluhy
1 8.04.2020 sobota 1 4:00 Komárov B - Hudlice
26.04.2020 neděle 1 7:00 Hudlice - Újezd
02.05.2020 sobota 1 4:00 Praskolesy - Hudlice
1 0.05.2020 neděle 1 7:00 Hudlice - Nižbor
1 6.05.2020 sobota 1 7:00 Všeradice - Hudlice
24.05.2020 neděle 1 7:00 Hudlice - Hostomice
31 .05.2020 neděle 1 7:00 Mořina - Hudlice
07.06.2020 neděle 1 7:00 Hudlice - Hýskov
1 4.06.2020 neděle 1 7:00 Loděnice B - Hudlice



Informace kulturní komise

DUBEN - 1 0. 04. Velký Pátek na rozhledně
- 25. 04. Otevírání studánek

KVĚTEN - 07.05. Položení věnce k pomníku padlým
- 08.05. Jednodenní autobusový výlet , ,Poznáváme naše okolí – začínáme ''.

V programu zájezdu je návštěva obce Liteň – místní muzeum s výkladem, hrobka rodiny Daubků
(baron Daubek byl manžel operní pěvkyně Jarmily Novotné – její tvář zdobila stokorunu – o jejím
životě a díle budete podrobně informovámi), zámek Hořovice – komentovaná nenáročná prohlídka
muzea ve Starém zámku a soukromých apartmá zámku Hořovice, indiv. prohlídka výstavy hraček
a her malých aristokratů z depozitářů hradů a zámků, společný oběd, přejezd do Komárova
a prohlídka muzea odkazující na tradici železářství, výroby umělecké litiny a nádobí – jedinečná
expozice dokládající šikovnost , ,českých ručiček“. Cestou budete průběžně informováni o histori i
a významných osobnostech z obcí a měst, kterými budeme projíždět. Cena 250 Kč zahrnuje vstupy,
dopravu, nezahrnuje oběd.

- 1 5.05. Muzejní noc, začátek v 1 7 hodin na zahradě rodného domku J. Jungmanna
- 1 6.05. Staročeské máje

ČERVEN - 1 3.06. Rozhledna Máminka slaví 5. výročí od svého otevření
- 20.06. V rámci jednodenního výletu absolvujeme hodinovou komentovanou plavbu

parníkem v Praze po Vltavě od Čechova mostu pod Karlův most a zpět,
společný oběd, vyhlídkovou cestou do Jílového u Prahy – návštěva muzea
a města, cestou různé informace o projížděných místech.

ČERVENEC - 3. - 6.7. Vícedenní zájezd na Slovensko – podrobnější info na OÚ Hudlice
- 11 .07. Jungmannovy Hudlice

SRPEN - Zábavy u lesa

ZÁŘÍ - 1 9.09. Polsko nejen za nákupy
- 28.09. Zakončení sezony na rozhledně

ŘÍJEN - 31 .1 0. - 01 .1 1 . Morava sklípek U Radů
- Vítání občánků - termín upřesníme

LISTOPAD - 1 4.1 1 . Pietní akt na Olšanech u hrobu J. Jungmanna spojený s komentovanou
prohlídkou určitých hrobů na Olšanech

- 28.11 . Rozsvícení vánočního stromu

PROSINEC - 04.1 2. Adventní trhy Drážďany
- 1 2.1 2. a event. ještě 1 9.1 2. zájezd do termálního bazénu Weiden + vánoční trhy
- 26.1 2. Výšlap na Krušnou Horu

Některé termíny a akce mohou být změněny a doplněny.

předsedkyně kulturní komise Tejnorová Jiřina
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