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Slovo starosty
Vážení občané, dovolte, abych
Vás všechny v novém volebním období co nejsrdečněji
pozdravil, poděkoval ještě jednou za podporu ve volbách a
poskytl Vám několik informací
o utváření nových orgánů obce
a jejím chodu.
Ustavující zasedání ZO Hudlice bylo svoláno na 3.11.2006.
Zde byl zvolen starostou pan
Pavel Hubený, místostarostou
pan Rudolf Hrkal, členy rady
paní Jiřina Tejnorová, Oldřich

Vostárek a Ing.Jan Hrubý.
Předsedou finančního výboru
byl zvolen pan Rostislav Hubka a předsedkyní kontrolního
výboru paní Eva Dvořáková.
Rada obce na svém zasedání
dne 16.11.2006 schválila utvoření komise pro informatiku a
jejího předsedu pana Ing. Jana
Hrubého, komise školské a
kulturní s předsedkyní paní
Jiřinou Tejnorovou, komise pro
mládež a tělovýchovu s předsedou panem Ing. Karlem Kre-

isingerem a komise sociální a
životního prostředí s předsedou
panem Oldřichem Vostárkem.
Na jednání ZO Hudlice dne
11.1.2007 po odstoupení pana
Jaroslava Brychty a pana Jana
Pelce, složil slib poslední člen
ZO a to pan Zdeněk Sklenář a
dále byli schváleni členové
finančního a kontrolního výboru. Tím byly koncipovány orgány obce na nové volební
období.

Odpady
Vzhledem k tomu, že se v domácnostech vyskytuje drobný kovový odpad, který často končí v popelnicích, rozhodla se rada obce provádět vždy každé první pondělí v měsíci sběr této suroviny.
Žádáme občany, aby připravili odpad před své nemovitosti ke sběru pracovníky obce.
Studny - odběr a vypouštění vody
Vzhledem k nepřesné informaci ve sdělovacích prostředcích, byl učiněn dotaz na Městském úřadu v
Berouně, odbor životního prostředí, který je vodoprávním úřadem pro naši obec. Povinnost obnovit
povolení na nakládání s vodami se netýká fyzických osob nepodnikajících a to:
1) Majitelů studní pro individuální potřebu domácnosti (např. i zalévání zahrady), jejichž
studna byla vybudována do roku 1955.
2) Majitelů studní pro individuální potřebu domácnosti, jejichž studna byla vybudována
po roce 1955 a povolení k odběru obdrželi popř. mohou doložit jeho vydání.
Samozřejmě i podnikatel, ať už fyzická nebo právnická osoba, má povinnost jen v případě, že vodu
ze studny užívá k podnikání např. napájení dobytka, mytí aut, zalévání zel. nebo ovocné zahrady
atd.
Ještě chci upozornit na to, že studna, vrt, malá čistírna odpadních vod jsou vodohospodářské stavby
a podléhají povolovacímu a schvalovacímu řízení příslušného vodohospodářského orgánu, což je pro
obec Hudlice Městský úřad Beroun.
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Volné prostory v domě služeb
Upozorňujeme občany, že v domě služeb se uvolnily nebytové prostory o výměře cca 78 m2 vhodné
pro podnikání. V případě zájmu kontaktujte obecní úřad.
Volná pracovní místa
Upozorňujeme občany, že v nejbližším období bude vyhlášeno výběrové řízení na obsazení místa
matrikářky na obecním úřadě a ředitelky MŠ Hudlice. Sledujte úřední desku obce, kde budou zveřejněny podmínky pro uchazeče.
Kultura
S ohledem na pořádání "Staročeského Masopustu" dne 24.2.2007, byly zapůjčeny kostýmy, které si
mohou zájemci vyzkoušet od 19.2.2007 na obecním úřadě. Ohlaste co nejdříve i zájem o návštěvu
masopustního průvodu ve Vaší domácnosti.
Na léto také připravujeme pravidelné pořádání zábav u lesa každou sobotu, kdy se zde budou střídat
hudební skupiny různých žánrů. V případě zájmu o pořádání takové akce se co nejdříve obraťte na
obecní úřad.
Kanalizace
V současné době se dokončují všechny potřebné náležitosti pro podání žádosti o přidělení finanční
dotace. Výzva bude pravděpodobně vyhlášena Státním fondem životního prostředí v jarních měsících.
Třídění domovního odpadu
V naší obci již několik let provozujeme sběr tříděného komunálního odpadu. Počet občanů,
kteří komunální odpad třídí a
ukládají do příslušných kontejnerů, se každý rok zvyšuje.
Naše obec je součástí systému
EKO-KOM, ve kterém je zapojeno více než 5.560 obcí a měst
z celé České republiky.
V současné době máme v naší
obci tři sběrná místa na tříděný
odpad. Zde stojí barevné kontejnery na plast, sklo, papír a
nápojové kartóny. Další možnost, kam odkládat odpad, jsou
velkoobjemové
kontejnery
umístěné na skládce. Zde je
možno ukládat podle pokynů
správce skládky tříděný odpad
velkoobjemový, kovový, papír,
sklo, plasty, dřevo a v poslední
řadě pak odpad, který zbyl po
vytřídění uvedených odděleně
sbíraných druhů. Na skládku
ani do kontejnerů nepatří nebezpečný odpad. Jeho sběr
obecní úřad pro občany organizuje 2x ročně prostřednictvím
Technických služeb Beroun.
◦ tel. starosta 311 697 323

◦

Hlavním cílem odpadového
hospodářství je přechod od
pouhého skládkování odpadů k
pokročilejším formám jeho
zpracování zejména k recyklaci.
Chceme se aktivně podílet na
realizaci projektu "Oddělený
sběr a využití komunálních odpadů". Tento projekt realizuje
Středočeský kraj a autorizovaná
obalová společnost EKO-KOM
Praha.
Za rok 2006 bylo v naší obci
vytříděno cca 16 t papíru, 10 t
skla, 9 t plastů a 200 kg nápojových kartonů. Průměr na 1 občana činil 12,5 kg papíru, 8 kg
skla, 7 kg plastu a 0,2 kg nápojových kartónů.
Průměrný občan Středočeského
kraje ze své celkové produkce
odpadů vytřídí za rok 7,8 kg
papíru,6,4 kg plastu a 7,8 kg
skla.
Porovnáním těchto údajů dojdeme k jednoznačnému závěru,
že občané Hudlic třídění odpadů věnují pozornost. Tento dobrý trend chceme zachovat a
naopak účinnou reklamou a
tel. úřad 311 697 179

◦

vhodnými argumenty zvýšit
počet občanů, kteří odpady třídí.
K tomu v letošním roce plánujeme zvýšit počet sběrných míst
ze stávajících 3 na 5 s cílem
zkrátit občanům docházkovou
vzdálenost ke kontejnerům na
tříděný odpad a zvýšit výtěžnost
tříděného odpadu. Dalším opatřením je zavedení kontejnerů na
bílé a barevné sklo. V současné
době jsou v obci umístněny 2
kontejnery na bílé sklo, U panské zdi a pod hořejší prodejnou
Jednoty. Počet kontejnerů na
bílé sklo budeme ještě zvyšovat.
Díky aktivitě našich občanů v
této oblasti se pronikavě snížil
počet černých skládek a celkově
se zlepšilo životní prostředí v
obci.
Zapojení do systému EKOKOM přináší pro obec další
výhody. Podle množství vytříděného odpadu obec dostává
finanční bonusy na částečné
pokrytí nákladů spojených
s nákupem nových kontejnerů a
e-mail: ou@obec-hudlice.cz◦
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jejich vyvážením. Stručně řečeno, čím více odpadu vytřídíme,
tím víc se nám vrátí financí.
Tyto finance se používají na

Kvalita pitné vody
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 11.1.2007 byla
vedena diskuze na téma kvality,
slabého tlaku a čistoty pitné
vody v obci. Při zjištění těchto
závad naši občané informují
často pouze obecní úřad. Prosím o dodržení následujícího
postupu při řešení problémů s
pitnou vodou:
Každý z Vás, vlastníků nemovitosti má uzavřenou smlouvu na
dodávku pitné vody s firmou
Vodovody a kanalizace Beroun.
Jste tedy smluvním partnerem
uvedené společnosti.
Při zjištění závady by Vaším
prvním krokem mělo být ohlásit
poruchu na dispečink VaK Beroun tel. 311625352 nebo mo-

další zlepšení životního prostředí v naší obci.
"Má to smysl, třiďte odpad Vážení spoluobčané, je v zájmu
nás všech, abychom třídění od-

padu věnovali pozornost. Krásnější životní prostředí naší obce
bude dárkem pro naše děti.

bil. 606666990. Dispečink Vaši
poruchu nebo závadu zaznamená a vyžádá si od Vás základní
údaje t.j. jméno, číslo popisné,
druh závady.
V případě zhoršené kvality pitné vody je vhodné informovat
Krajskou hygienickou stanici v
Berouně
tel.
311623755,
311621196. Tato informace
musí mít písemnou formu.
Adresa je:
Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje,
územní pracoviště Beroun,
Politických vězňů 455/15.
Po nahlášení poruchy nebo
závadnosti pitné vody vodovodům Beroun nebo hygienické
stanici Beroun je vhodné a my

Vás o to žádáme, informovat
také obecní úřad. Obecní úřad
pak může reagovat, argumentovat a opřít se o konkrétní nahlášené poruchy občanů Hudlic a
tím být účinně nápomocen našim občanům.
V případě dodržení uvedeného
postupu se můžeme společně
dovolat nápravy a problémy
urychleně řešit.
Uvedený postup je vhodné dodržovat i v případě poruch dodávek elektrické energie
tel. 840850860 nebo plynu tel.
1239.

Rudolf Hrkal
místostarosta obce

Rudolf Hrkal
místostarosta obce

Parkování na veřejném prostranství
Vážení spoluobčané,
od 1. ledna 2004 platí v obci Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o místních poplatcích, která
se týká kromě jiného i stanovení poplatku za užívání veřejného prostranství.
Jedná se zejména o parkování motorových vozidel na veřejném prostranství. Každý z Vás je svědkem toho, že v naší obci parkuje denně na veřejných prostranstvích neskutečné množství osobních i
nákladních automobilů. Nejedná se o krátkodobé parkování vozidel známých a návštěv, jedná se o
motorová vozidla nás, občanů Hudlic. Je to parkování denní a dlouhodobé.

Obecní úřad by Vás na tuto skutečnost nemusel zvlášť upozorňovat, platí zde oznamovací povinnost
Vás uživatelů parkujících vozidel. Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 je stále v platnosti . Tato vyhláška jasně stanovuje podmínky a poplatky za užívání veřejného prostranství. Berte to jako projev
dobré vůle ze strany obce. Pro Vaši informaci, v roce 2006 zaplatili pouze dva občané Hudlic poplatek za možnost parkování motorového vozidla na veřejném prostranství.
◦ tel. starosta 311 697 323

◦

tel. úřad 311 697 179

◦

e-mail: ou@obec-hudlice.cz◦
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Velké množství motorových vozidel parkujících na veřejném prostranství výrazně snižuje
bezpečnost provozu, komplikuje průjezd vozidel Technických služeb a v neposlední řadě zhoršuje
vzhled naší obce.
Z výše uvedených důvodů žádáme všechny občany Hudlic o respektování této vyhlášky. Většina z
Vás má možnost zaparkovat svá vozidla v garáži nebo na dvoře. Kdo tuto možnost nemá je povinen se
řídit Obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích.
Obecní úřad Hudlice a jeho kontrolní orgány budou dodržování této vyhlášky důsledně kontrolovat a
přijímat potřebná opatření počínaje měsícem březnem 2007. Je to dostatečná doba, aby každý z Vás
přehodnotil způsob parkování motorového vozidla a přispěl tak ke zlepšení současného neutěšeného
stavu.
místostarosta obce
Rudolf Hrkal

_______________________________________________________________
Informace z jednání orgánů obce
_______________________________________________________________________________________________________________

zasedání Zastupitelstva dne 6.12.2006 projednalo:
rozpočtové změny a čerpání rozpočtu za rok 2006, schválení provizorního rozpočtu na rok 2007,
změnu územního plánu obce – umístnění čističky odpadních vod, zprávu o činnosti RO, odměny členů
zastupitelstva, finanční příspěvek obce na rok 2007 do Mikroregionu Hudlice.
zasedání Zastupitelstva dne 11.1.2007 projednalo:
změnu OZV č.3/2003 o místním poplatku za provoz systému sběru odpadů – zvýšení sazby na 370,-Kč,
prodloužení smlouvy na projednávání přestupků, vstup obce do Svazu měst a obcí ČR, volbu členů
kontrolního a finančního výboru Diskutována byla kvalita dodávané pitné vody, parkování a přechod u
hřbitova, stav informačních směrovek v obci.

____________________________________________________________________
Obecní úřad informuje
Označení popelnic
Vážení spoluobčané,
obracíme se na Vás se žádostí o označení vašich popelnic číslem popisným. Označení je nutno zabezpečit z těchto důvodů:
- V zimních měsících v některých částech obce není možné z hlediska bezpečnosti a zhoršené
sjízdnosti místních komunikací zabezpečit pro vozidla technických služeb regulerní podmínky
pro výsyp popelnic.
- Z těchto důvodů budou pracovníci obecního úřadu popelnice z kritických ulic stahovat,
snášet nebo naopak vynášet na rovné úseky místních komunikací.
- Tímto opatřením bude v těchto místech soustředěno více popelnic, proto je nezbytně nutné
popelnice označit číslem popisným, abychom předešli případným dohadům o vlastnictví
konkrétní popelnice.
V těchto kalamitních, zimních měsících, apelujeme na Vaši vstřícnost a pokud to Váš zdravotní
stav dovolí, popelnice určené k výsypu a prázdné, přemístěte vlastními silami. Obecní úřad děkuje
předem všem za případnou ochotu a pomoc.
místostarosta OÚ
Rudolf Hrkal

Oznámení občanům
◦ tel. starosta 311 697 323

◦

tel. úřad 311 697 179

◦

e-mail: ou@obec-hudlice.cz◦
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Upozorňujeme naše občany, na možnost využít nabídky pracovníků Finančního úřadu Beroun a vyřídit
si své zákonné povinnosti vůči finančnímu úřadu přímo v místě bydliště, aniž by museli navštívit úřad
v Berouně.
Dne 14. března 2007 od 16.00 do 18.00 hodin na Obecním úřadě v Hudlicích
mohou naši občané využít nabízené pomoci při:
- podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2006
- vyplnění tohoto přiznání do příslušných formulářů
- využití vzorů předvyplněných daňových přiznání, kde budou simulovány
nejtypičtější případy vyplnění daňových přiznání
- obdržet složenku na zaplacení daně
Věříme, že naši občané podle potřeby využijí těchto nabídnutých služeb.
OÚ Hudlice
Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,
19.ledna se konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů, na které jsme hodnotili naši činnost za uplynulý
rok. Rádi bychom touto cestou
o své činnosti informovali i
Vás.
Celkem 8x se konala členská
schůze, o těchto schůzích jsou
členové SDH informováni prostřednictvím plakátů, bohužel
většina členů SDH zřejmě vývěsky nečte nebo o dění ve své
organizaci nemá zájem. Proto
veškerá činnost sboru „visí“ jen
na 10 – 15 členech, kterým dění
v SDH není lhostejné.
Během roku 2006 se nám podařilo zvolit velitele sboru, stal se
jím Miroslav Cipro. V okrskové
soutěži jsme obsadili 2.místo a
postoupili do kola okresního,
zde jsme skončili na 15.místě.

Zúčastnili jsme se memoriálu
Zasloužilých hasičů v Trubíně,
bohužel z důvodu rozbité mašiny jsme museli odříct účast na
soutěži v Železné.
Podíleli jsme se na úklidu
obecní skládky, na čištění „Kalu“ a v neposlední řadě i na
bouracích pracích v hasičské
zbrojnici.
Asi největší radost jsme měli
z toho, že jsme se stali spolupořadateli okresní soutěže pro
mladé hasiče a dorost – I.kolo
hry Plamen – závod požárnické
všestrannosti. Soutěž se velmi
vydařila a nám se dostalo velkého poděkování z OSH Beroun.
Podařilo se nám odvést pěkný
kus práce, ale ještě větší máme
před sebou. Náš sbor dobrovolných hasičů patří mezi jeden
z nejstarších na okrese Beroun,

bude nám již 120 let a to by
přece stálo za pořádnou oslavu.
Bohužel v několika málo jedincích, kterým tato událost není
lhostejná se nedá zorganizovat
důstojná oslava. Proto tímto
prostřednictvím apelujeme na
všechny hasiče – přijďte mezi
nás a zapojte se do dění
v hasičském sboru!!! Vždyť
naše činnost není jen o tom zaplatit členské příspěvky a mít
na rok pokoj.
Na závěr bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu za velkou podporu v naší činnosti,
všem aktivním členům SDH za
odvedenou práci a Vám všem
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v roce 2007.

SDH Hudlice

___________________________________________________________

Kultura a sport
Kulturní kalendář na rok 2007
LEDEN
27.1.

Zájezd do divadla Radka Brzobohatého na představení Hvězdy neStárnou

3.2.
17.2.
18.2.

Přátelské posezení s hudbou pana Pavla Bureše
Lyžařský zájezd Ještěd a Bedřichov Jizerské hory
Karneval pro děti "Šibřinky" v sokolovně od 14.ti hodin - bližší informace na vývěsních tabulích v obci, přezůvky nutné, věci do tomboly možno odevzdat na OÚ
Hudlice

ÚNOR

◦ tel. starosta 311 697 323

◦

tel. úřad 311 697 179

◦
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24.2.

Masopust- zájemci o průvod v maskách se mohou přihlásit na OÚ v Hudlicích

BŘEZEN
3.3.

10.3.
12.3.
31.3.

Zájezd na plavání do termálního bazénu ve Weidenu. Odjezd v 6.00 hodin od OÚ
Hudlice, cena Kč 550,- dospělá osoba, 450,- Kč dítě do 18-ti let, 320,- Kč dítě do
6-ti let. Přihlásit se je možné na tel.739296588 u paní Jiřiny Tejnorové
Lyžařský zájezd
Oslava MDŽ v hostinci u Růžového stromu
Otvírání studánek

DUBEN
7.4.
21.4.
25.4.
28.4.

Zahrada Čech Litoměřice - odjezd v 6,30 hodin od OÚ v Hudlicích, přihlásit se
můžete tamtéž, cena 100,- Kč za l osobu
Jarní vycházka Zdejcina – Stradonice – Nižbor – Strejčov ; sraz na kluzišti,
odchod v 10.00 hodin
Písničky naší babičky v host. u Růžového stromu v 17.00 h
Posezení s hudbou pana Pavla Bureše

KVĚTEN
5.5.
12.5.
20.5.
26.5.

Výlet na kolech
Staročeské Máje- zájemci o tančení Besedy se mohou přihlásit na OÚ,
nácvik v sokolovně s paní Janou Paterovou
Hudlická pouť
Výlet na kolech

ČERVEN
2.6.

ZÁJEZD - celodenní výlet pro všechny věkové kategorie, prohlídka Slavína,
Vyšehradu, Prahy a jejího okolí. Další informace budou upřesněny.
9.6.
Výlet na kolech
16.6.
Zájezd pro děti do Českého Krumlova - otáčivá scéna-na představení Zlatovláska
Výlet spojený s procházkou do přírody nebo návštěvou kulturní památky - bude
upřesněno.
23.6.
Posezení s hudbou pana Pavla Bureše (u lesa)
30.6. a 1.7. Turnaj ve florbalu
ČERVENEC
14.7.

20.7.
28.7.

Oslavy narození Josefa Jungmanna- začátek v 16.00 hodin, zájemci o jakýkoliv
stánkový prodej se mohou hlásit na OÚ v Hudlicích.
Kulturní komise OÚ Hudlice vyhlašuje fotografickou soutěž k oslavám výročí
narození Josefa Jungmanna na téma "Historie a současnost Hudlic".
Zájezd do Českého Krumlova - otáčivá scéna - na představení Cikánský baron opereta od J.Strausse
Zábavy na letním parketu u lesa s hudbou pana Pavla Bureše

SRPEN
Zábavy na letním parketu u lesa
ZÁŘÍ
1.9.
10.-16.

Rozloučení s prázdninami na hřišti u lesa
Vícedenní zájezd Rakousko – Itálie Vícedenní zájezd Rakousko-Itálie. Odjezd v
pondělí v 6.00 hodin. Gmunden, jezero Traunsee, Dachstein-lanovkou do ledové
jeskyně, prohlídka Hallstatt, St.Martin-ubytování, večeře. 2.den snídaně, Grossglockner, Heiligenblut, oblast bojů na řece Piavě, Cortina ďAmpezzo, ubytování.
3.den volno na koupání u moře, 4.den prohlídka Pisy, Florencie nebo koupání v
Ligurském moři Viareggio. 5. den návštěva trhu, koupání v moři 6.den Ravenna,
San Marino, Cesenatico. 7.den Benátky, příjezd do Hudlic ve 24. hodin. Cena po
příspěvku OÚ Hudlice je 5.700,-/l osoba. Přihlásit se můžete na OÚ Hudlice. Pokud máte zájem o kratší nebo delší zájezd pouze Rakousko nebo naopak jen Itálie,

◦ tel. starosta 311 697 323

◦

tel. úřad 311 697 179

◦

e-mail: ou@obec-hudlice.cz◦
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15.9.
22.9.

přihlaste se rovněž a uveďte svůj požadavek. Zájezd může být pozměněn dle Vašich požadavků. Bližší informace na OÚ Hudlice nebo u paní Jiřiny Tejnorové.
Turnaj v nohejbale
Podzimní zahrada Čech Litoměřice

ŘÍJEN
14.10.
20.10.
27.10.
LISTOPAD
10.11.
17.11.
22.11.
30.11.
PROSINEC
1.12.
4.12.
22.12.
26.12.

Posvícení
Dvoudenní zájezd na Moravu do sklípku cena 700,- Kč, přihlášky na OÚ Hudlice
– prohlídka Špilberku a Hodonína
Halleenská noc v sokolovně- překvapení do poslední chvíle pro malé děti
Olšany - pietní akt u hrobu Josefa Jungmanna
Posezení s hudbou pana Pavla Bureše
Posezení nejen pro důchodce v Rychlém občerstvení
Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská nadílka
Předvánoční koncert v kostele
Mikulášské posezení nejen pro důchodce
Zájezd do termálního bazénu ve Weidenu
Třetí ročník "Výšlapu na Vrch

"Na všechny uvedené akce a zájezdy je možné se přihlásit na OÚ v Hudlicích. Podrobnější informace
o jednotlivých akcích možno na telefonu 739296588 paní Jiřina Tejnorová

___________________________________________________________

Společenská rubrika
_________________________________________________________________________________________

Obecní úřad blahopřeje všem občanům, kteří se dožili v minulém období významných životních
výročí:
Listopad 2006
Lev Karel, Hudlice 404
Prosinec 2006
Brabcová Anežka, Hudlice 253
Kočí Václav, Hudlice 307
Malá Eva, Hudlice 50

◦ tel. starosta 311 697 323

◦

Leden 2007
Hofmannová Anna, Hudlice 76
Ing. Votápek Antonín, Hudlice 362
Trousilová Marie, Hudlice 383

tel. úřad 311 697 179

◦

e-mail: ou@obec-hudlice.cz◦

