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Slovo starosty

Vážení občané, po letošní dlouhé zimě už konečně přichází jaro a to
snad přinese světlo, teplo, klid a vzájemné pochopení i pro nás, hudlických
občanů.
Letošní zima s dlouhými mrazy a větším množstvím sněhu přinesla nemalé problémy. Snažili jsme se v rámci
dostupných technických i finančních
možností zajistit co nejdříve úklid sněhu
i posyp pro dobrou sjízdnost místních
komunikací a průběžně jsme požadovali údržbu hlavních silnic v obci, které
spravuje Středočeský kraj. Kdo je objektivní, jistě uzná, že jsme úklid na místních komunikacích zvládali daleko dřív,
než třeba v Berouně anebo Králově Dvoře, kde mají nesrovnatelně lepší technické možnosti. Velice si vážím občanů,
a tímto jim děkuji, kteří místo kritiky
nám s tímto nelehkým úkolem osobně
pomohli úklidem před svojí nemovitostí.
Tato situace se týká i současného úklidu
velkého množství posypu, který značné zatěžuje životní prostředí. Musím
bohužel konstatovat, že někteří občané svojí nekázní, zejména parkováním
vozidel na veřejném prostranství, nám
tuto činnost značně zkomplikovali.
V současné době máme za sebou
i další veřejné zasedání zastupitelů
obce, které se uskutečnilo dne 14.3.2011,
kdy opoziční zastupitelé opět potvrdili,
jaké mají představy o práci v obecním
zastupitelstvu. Zatím praktikují způsob
nic nedělat jen vše napadat a přednášet
rozporuplné populistické požadavky.
Zatím si zřejmě neuvědomují, že nebyli
zvoleni proto, aby starostu, místostarostu a ostatní zastupitele jen úkolovali, ale aby se na plnění těchto opatření
také aktivně podíleli.
Jsem velice rád, že se schválením rozpočtu pro letošní rok podařilo finančně zabezpečit všechny tradiční kulturní
a společenské akce, ale zejména technické investičního charakteru. Jak jsem
dopředu očekával po zkušenostech
s mateřskou školou, je různými způsoby napadána realizace celkové
rekonstrukce budovy obecního úřadu,
od údajně zmanipulovaného výběro(pokračování na str.2)
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Obecně závazná vyhláška
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
a s ním související zákon č.281/2009
Sb., dochází mimo jiné ke změně zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
Od 1. dubna 2011 vstoupí v platnost
obecně závazná vyhláška č. 1/2011,
o místních poplatcích. Tato vyhláška
byla schválena na 1. zasedání zastupitelstva obce Hudlice, které se uskutečnilo
dne 14.3.2011. Vyhláška byla upravena
dle znění výše uvedených zákonů. Výše
poplatků se neměnila, zůstává stejná
jako dosud.
Chtěl bych se krátce zastavit u několika vybraných poplatků z této vyhlášky
a skutečnosti při vybírání těchto poplatků v roce 2010.
Poplatek ze psů
V naší obci je evidováno ke konci
loňského roku 254 psů, jejichž majitelé mají povinnost zaplatit poplatek.
Celkem zaplatilo 253 majitelů, zbývající 1 pes bez zaplaceného poplatku se
vyřeší v krátké době. Dále je zde ještě
poměrně početná skupina psů, kteří jsou
dle zákona osvobozeni od poplatku.
Poplatek za užívání veřejného
prostranství
Dovolte mi, abych vás seznámil s definicí veřejného prostranství dle zákona
č. 128/2000 Sb.:
„Veřejná prostranství jsou všechna

náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, parky a veřejná zeleň, jakož i další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání,
a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.“
V naší vyhlášce jsou jmenovitě určená veřejná prostranství v obci Hudlice.
Zdůrazňuji to proto, že na našich místních komunikacích stále parkuje velké
množství osobních aut, je zde dlouhodobě umísťován různý materiál, dřevo apod. Ohlašovací povinnost se plní
opravdu sporadicky. Obecně závazná
vyhláška platí pro každého, neznalost
zákona neomlouvá.
Poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Drtivá většina občanů platí poplatky
za popelnice bez problémů. Bohužel,
se stále mezi námi najdou občané, kteří těchto služeb využívají, ale poplatek
i přes urgence nemají za loňský rok
uhrazen. Celkem se jedná o 6 majitelů nemovitostí v Hudlicích. OÚ bude
postupovat přesně podle výše uvedených platných zákonů. Já bych osobně tyto neplatiče zveřejnil, bohužel to
ale nejde.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
je k dispozici každému občanu Hudlic
na obecním úřadě.

Letošní masopust začal před provizorním obecním úřadem, ale vydařil se.
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Slovo starosty
(pokračování na str.2)
vého řízení, až po „předražení“ některých položek v rozpočtu. Chtěl bych
k tomu jen uvést, že výběr dodavatele
jsme zadali odborné firmě a rozpočet
celé akce posuzovali profesionální pracovníci Úřadu regionální rady NUTS II
Střední Čechy, jejichž doporučení bylo
akceptováno a kteří posuzují všechny
projekty hrazené z fondů EU. Vedení
obce nemá co skrývat a zastírat a na
základě požadavku předložilo příslušným zastupitelům veškeré písemné
podklady a umožnilo účast na kontrolních dnech probíhající výstavby. Jistě,
jedná se o velice technicky i finančně
náročnou akci, kterou si však z důvodu
odkladu realizace prací vynutil nepříznivý stav celého objektu (např. shnilý krov a stropní trámy pod sociálním
zařízením, netěsné odpady, poškozené
rozvody elektrické instalace, olověné
vodovodní potrubí atd.), a tak původní
z celého objektu zůstanou pouze obvodové zdi a nosná příčka. Já osobně
jsem vždy upřednostňoval nejdříve realizaci kanalizace a pak teprve objektu
obecního úřadu, ale díky zdržovací taktice u kanalizace opozicí by nám objekt
mohl dříve spadnout. Jen podotýkám,
že rekonstruujeme objekt obce a ne starosty, který bude i díky získané dotaci
od kraje ve výši téměř 9 mil. Kč dlouhodobě sloužit všem občanům obce.
K již zmiňované kanalizaci chci
uvést, že zatím není plánována výzva
na získání dotace a tak díky občanskému sdružení a některých občanů
čekáme již rok a půl na možnost podání nové žádosti. Obec bude zatím připravovat potřebnou projektovou dokumentaci včetně stavebního povolení.
Jak se občané v současné době zbavují
odpadních vod, zejména po ukončení vyvážení odpadních vod občanem
obce, cítíme zejména ve večerních
hodinách po obci prakticky každý den,
případně se o tom můžeme přesvědčit
na dolejší silnici či v rokli. Málokdo
zatím využil oficiální způsob vyvezení
od VaK Beroun či jiného podnikatele
v této oblasti, kdy 1 m3 vyjde s dopravou na cca 200 Kč. Je vhodné s ohledem na větší obsah fekálního vozu VaK
(11 a 12 m3), aby se třeba sousedé domluvili na společném vyvezení a tím snížili
náklady na dopravu. Jediným dlouhodobě přijatelným řešením však zůstává
co nejrychlejší realizace této investiční
akce. Z dotací získaných od Středočeského kraje v loňském roce se bude letos
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dále investovat za více jak 200 tis. Kč
oprava v areálu rodného domku Josefa Jungmanna a obnova zeleně u skály. Pro letošní rok jsme Středočeský
kraj požádali o dotaci na revitalizaci
celé návsi (osvětlení, chodník, dešťová
kanalizace, mobiliář, přechody atd.)
s předběžnými náklady přesahujícími
10 mil. Kč.
Po několika letech jednání, dokazování a přesvědčování, ale i právních
kroků, se podařilo uzavřít dohodu
s VaK Beroun na prodej zbytku technické infrastruktury obecního vodovodu
za téměř 4,2 mil. Kč. Tyto nemalé
finanční prostředky jistě pomohou
k dofinancování plánovaných velkých
investičních akcí v obci.
Chtěl bych také závěrem poděkovat občanům za hojnou účast a sponzorský dar na již tradičních akcích
pořádaných v naší obci a to Výšlap na
vrch, Masopust a MDŽ. Těchto akcí
se zúčastňují i občané okolních obcí,
pro které jsme mnohdy inspirací k opětovnému zavedení těchto tradic. Dále
bych byl velice rád, kdyby se co nejvíce
mládeže zapojilo i do tradičních Staročeských májů, jejichž nácvik již započal. Věřím ve zdravý rozum a pochopení mládeže, že netancují pro obecní
úřad ani pro žádnou politickou stranu,
ale pro sebe, protože za několik let
s ohledem na založení rodiny tuto možnost již mít nebudou.
Vážení zastupitelé a milí občané, jsme
na začátku nového volebního období
a je jen na nás jak si společnou prací
za čtyři roky zvelebíme na obec, ve které společně žijeme.
Váš starosta Pavel Hubený

Svoz nebezpečného
odpadu
V sobotu 11. června 2011 proběhne
v obci svoz nebezpečného a ostatního
odpadu. Svoz budou zajišťovat Technické služby Beroun. Tento odpad máte
možnost odevzdat do přistavených
vozidel:
9:00 – 9:30 hod. U Kříže (trafostanice)
9:30 – 10:00 hod. na kluzišti
10:00 – 10:30 hod. u Panské zdi
Upozorňujeme občany na kompletnost zařízení a povinnost předání protokolu zástupcům OÚ.
Kompletnost
budou
posuzovat
pracovníci TS Beroun. Odpady uvedené v přehledu budou přebírány bezplatně v množství odpovídajícímu odpadu
běžné domácnosti.

PRODEJ
SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,

opět prodává slepičky snáškových
plemen hisex hnědý, tetra hnědá
a dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý. Stáří slepiček 18 až 20
týdnů. Neprodáváme kuřice, ale
slepičky těsně před snáškou. Cena
138 až 148 Kč/ks dle stáří. Prodeje se
uskuteční ve středu 30. března 2011
v Hudlicích u autobusové zastávky
u Jednoty v 14:30 hod. Případné
bližší informace na tel. 728 605 840,
415 740 719, 728 165 166.

Potřebná rekonstrukce našeho obecního úřadu je v plném proudu.
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Zpravodaj 2011
Hudlický zpravodaj bude v letošním
roce vydáván v níže uvedených termínech. Prosím o dodržení termínů uzávěrek. Příspěvky zasílejte na adresu
ouhudlice.hrkal@email.cz. Je možné
zasílat i foto. Termíny:
březen
vydání 31.3.2011,
uzávěrka příspěvků 4.3.2011,
červen
vydání 20.6.2011,
uzávěrka příspěvků 3.6.2011,
září
vydání 19.9.2011,
uzávěrka příspěvků 5.9.2011,
listopad vydání 23.11.2011,
uzávěrka 7.11.2011,
prosinec vánoční vydání 20.12.2011,
uzávěrka 9.12.2011.

Humanitární sbírka
Komise sociální a životního prostředí
OÚ Hudlice ve spolupráci s občanským
sdružením Diakonie Broumov vyhlašuje humanitární sbírku:

- letní a zimní oblečení (dámské,
pánské, dětské),
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony,
- látky (minimálně l m 2 , prosíme,
ne odřezky a zbytky látek),
- domácí potřeby – nádobí bílé
i černé, skleničky, vše nepoškozené,
- vatované přikrývky, polštáře,
deky,
- obuv – veškerou, nepoškozenou,
- hračky – nepoškozené a kompletní.
Sbírka se uskuteční v sobotu
30. dubna 2011.
U Kříže
9:00 – 9:30 hod.
Na kluzišti
9:30 – 10:00 hod.
U panské zdi 10:00 – 10:30 hod.
Věci, prosíme, zabalte do krabic nebo
igelitových pytlů. Věci je možné donášet kromě výše uvedeného termínu na
obecní úřad již od středy 27. dubna
2011 a v neděli 1. května 2011 v době
14:00 – 15:00 hod. Děkujeme za vaši
pomoc. Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která
poskytuje materiální pomoc potřebným
občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na
trhu práce.
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Kanalizace v obci
Dovolte, abych vás krátce seznámil s
aktuální situací ve věci výstavby ČOV
a tlakové kanalizace v naší obci. V
současné době má obec platné územní rozhodnutí na výstavbu ČOV a tlakové kanalizace. Územní rozhodnutí
je nedílnou součástí žádosti o dotaci.
Pro letošní rok nebyla Státním fondem
životního prostředí v Praze vypsána
výzva pro tuto dotační kapitolu. Dle
sdělení náměstkyně Ministerstva životního prostředí ČR p. ing. Rut Bízkové
se bude jednat o vyhlášení této výzvy
ve II. polovině letošního roku. Tato
výzva nebyla zatím letos vyhlášena z
důvodů vyčerpání finančních prostředků v této kapitole. V průběhu I. pololetí
se bude na MŽP jednat o přerozdělení

finančních prostředků z jiných kapitol
na stavby ČOV a kanalizací, kde je nutné navýšit celkový objem finančních
prostředků.
Pro informaci uvádím, že při poslední výzvě obec žádost o dotaci v termínu podala. Bohužel, díky opakovaným odvoláváním některých občanů a
sdružení došlo ke zdržení nabytí právní
moci výše jmenovaného územního rozhodnutí a tím nedodržení termínu pro
kompletní žádost o dotaci. Pro někoho
možná výhra, pro většinu našich občanů prohra.
Obec bude dále pokračovat v dalších stupních stavebního řízení ve věci
výstavby ČOV a kanalizace.
Rudolf Hrkal, místostarosta

Statistika odpadů za rok 2010
Předkládám vám celkovou informaci
o likvidaci odpadů v naší obci za rok
2010.
Začnu klasickým komunálním odpadem, tzn. popelnice. Celkem bylo od
občanů odvezeno
443 tun komunálního odpadu. Tato
likvidace stála celkem 636 000 Kč. Na
skládku ve Stašově se odvezlo celkem
45 tun odpadu. Poplatek za uložení
na tuto skládku činil 62 000 Kč. Na
skládku ve Stašově se vozí kontejnery
s velkoobjemovým odpadem. Doprava
těchto kontejnerů stála celkem 80 000
Kč. Likvidace nebezpečného odpadu,
která se u nás provádí 2x ročně, stála
28 000 Kč.
Další oblastí je tříděný odpad. Celkem bylo vytříděno 15 tun papíru, 15,5
tuny plastů,
2,5 tuny bílého skla, 7 tun barevného skla a 290 kg nápojového kartónu.
Náklady na odvoz tohoto odpadu činily
105 000 Kč. Od firmy Ekokom Praha
jsme za vytříděný odpad obdrželi cel-

kem 130 000 Kč.
Sami můžete posoudit, jak obrovské
množství odpadu se jenom v naší obci
musí zlikvidovat.
Tato likvidace odpadů stojí každý rok
více finančních prostředků. Pro vaši
informaci uvádím celkovou částku,
kterou jsme v loňském roce od občanů
vybrali. Celkem to bylo 550 000 Kč.
Sami vidíte, jak velkou částku OÚ
doplácí na likvidaci odpadů v naší
obci. Poplatek 450 Kč zatím necháváme
v původní výši, dle zákona může obec
poplatek zvýšit až na 500 Kč na osobu.
Obecní úřad touto cestou děkuje
všem občanům, kteří se aktivně podílí
na třídění odpadu.
Je to zatím jediná oblast, kde zpětně
za vytříděný odpad dostáváme finanční
prostředky.
Zjednodušeně řečeno, čím více vytřídíme odpadu, tím více dostaneme
financí od firmy Ekokom a míň toho
skončí v popelnicích nebo v kontejnerech na skládce. Třiďte, má to smysl!

„Originální“ způsob likvidace odpadů. OÚ děkuje SDH Hudlice za úklid.
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Úspěchy žáků ZŠ Hudlice
V prosinci loňského roku se naše
škola zúčastnila celostátní výtvarné soutěže vyhlášenou MŠMT ČR na
téma „Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba“. Záměrem této soutěže
bylo seznámení se s bohatstvím české
kulturní tradice, konkrétně s mimořádnou postavou našich národních dějin
a objasnit dobu života Přemyslovny
sv. Anežky České. Organizací soutěže
byla pověřena ZUŠ O. Ševčíka Písek.
Odborná porota ve dvoukolovém výběru vyhodnotila zhruba z 3 500 prací z
432 škol ty nejlepší v různých věkových
kategoriích. Naše škola dosáhla velmi
dobrých výsledků. Ondřej Pína obsadil 2. místo (kategorie ZŠ, 6 - 9 let),
Petr Svoboda 3. místo (kategorie ZŠ, 6
- 9 let) a Barbora Sklenářová 2. místo
(kategorie ZŠ, 10-12 let).
Všichni výherci byli i se svými rodinami a pedagogy pozváni k slavnostnímu vyhlášení a předávání diplomů a
věcných cen. Toto setkání se konalo 2.

března v Anežském klášteře v Praze za
účasti pražského arcibiskupa Dominika
Duky, zástupců z ministerstva školství
a dalších významných představitelů z
řad výtvarníků. Úvodní slovo k výtvarné soutěži „Přemyslovna sv. Anežka
Česká a její doba“ přednesl Prof. PhDr.
Petr Piťha, CSc.
V prostorách Anežského kláštera
proběhla i vernisáž, kterou slavnostně
otevřel prof. Milan Knížák, generální
ředitel Národní galerie. Na této výstavě
jsme mohli shlédnout i další díla našich
žáků, kteří prošli pouze prvním kolem.
Výstava výtvarných prací v prostorách
Národní galerie v Praze potrvá do 11.
března 2011. Jsme velmi rádi, že naše
škola navázala na výborné výsledky
z
předchozích výtvarných soutěží,
kterých se pravidelně zúčastňujeme.
Gratulujeme výhercům a děkujeme za
vzornou reprezentaci naší školy. Více
na www.zuspisek.cz.
Jitka Ciprová

Psí mudrcování
Žijeme obě dvě v kotcích u skládky
v Hudlicích. Obě jsme fenky. Já slyším
na jméno Bára, jsem pitbullka a je mi
5 let. Moje kamarádka se jmenuje Rosa,
je vlčák a jsou jí 3 roky. Naší páníčkové nás opustili a nechali nás na pospas
osudu. V našem prozatímním domově je
o nás postaráno, najíst a napít dostaneme, na procházky chodíme se starostou.
Ale to není ten správný psí život. Chceme mít svého jednoho páníčka, hrát si
s ním, cvičit a hlídat, prostě chceme
někam a někomu patřit. Odvděčíme se
mu bezmeznou psí láskou. Naše nová
kolegyně Sára, která u nás byla krátkou
dobu, měla štěstí na hodné lidi a má již
svou novou rodinu. Stále doufáme, že
se v Hudlicích někdo najde, kdo se ujme
i nás. Nejsme věci, jsme živí tvorové,
přijďte se na nás podívat.
Vaše Bára a Rosa
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Vánoční svátky v MŠ Informace kulturní a školské komise
Přestože již na nás doráží jaro, ráda
bych se ještě vrátila na samý konec
minulého roku a podělila se s vámi
o zážitky z adventu, které podstatnou
měrou ovlivňují i dění v mateřské škole. Děti Vánoce milují a přiznejme si,
že my dospělí, přes všechny starosti
a chvat, také.
Vánoce pro nás ve školce začaly
v polovině listopadu, abychom s dětmi
nacvičili pohybové pásmo na veřejné
vystoupení u příležitosti rozsvícení
vánočního stromu.
Několik dní na to jsme pro rodiče a děti uspořádali Mikulášské setkání — neformální zábavu
ve stylových kostýmech při hudbě.
Během akce zavítal mezi nás Mikuláš
s čertem a andělem a děti obdarovali. Rodiče přinesli bohaté občerstvení
a při konzumaci lahůdek odpoledne všem rychle uběhlo. Mikulášskou
zábavu jsme připravili už podruhé
a setkáváme s kladnými ohlasy
od všech účastníků.
V polovině prosince jsme pořádali
vánoční besídky v obou třídách. Děti
si pro rodiče připravily básničky, písničky a tanečky, aby se pochlubily,
co všechno se za tři měsíce docházky
do mateřské školy naučily.
Diváků měly mnoho — přišli se na
ně podívat ti nejbližší, což je někdy
i šest, sedm členů z rodiny. Po skončení programu dostaly děti sladké
odměny a pak už jen musely vyčkat do
následujícího dne, zda dostanou dárky
pod stromeček, který měly přichystaný
ve třídě.
A jako každý rok nás „Ježíšek”
nezklamal a dárky přinesl. Letos byla
vánoční nadílka bohatá i proto, že kromě finančních prostředků od zřizovatele Obec Hudlice jsme dostali sponzorské dary na nákup hraček od rodičů
v celkové výši 10 tisíc Kč.
Jen nás tak trochu mrzí, že se na
dárky pro děti nenašly peníze na obecních úřadech okolních obcí, jejichž děti
do naší školky docházejí (dětí z Otročiněvsi je 21%, z Nového Jáchymova je
23%, z ostatních obcí 11%) a které jsem
začátkem prosince o finanční příspěvek
požádala.
Letošní zima nám připravila bohatou
sněhovou nadílku, naše děti si dosyta
užily zimních radovánek a my se už
těšíme na jarní sluníčko a na školní
výlety; které pro ně budeme pořádat.
Dana Žihlová

V roce 2011 uspořádá naše komise oblíbené akce pro občany podobně
jako v minulých letech. Za námi je již
zdařilé divadelní představení v Praze,
únorovému masopustnímu průvodu
masek doprovázeného mnoha občany
svítilo celý den slunce a dobré zábavě
tak nebylo nic na překážku. Svátek žen
proběhl v družné zábavě za doprovodu hudby, nechybělo pěkné vystoupení
žáků MŠ a ZŠ, občerstvení pro všechny
a kytička jako poděkování.
V dubnu nás čeká relaxační koupání
ve Weidenu - tento zájezd pořádáme již
déle jak 10 let, kompletní cena za autobus a 5 hodin v bazénu s mnoha vodními atrakcemi je pro dospělého 600 Kč,
děti od 6-ti do 18-ti let platí 500 Kč,
odjíždíme v 6 hodin od OÚ Hudlice.
Protože březen je jarní měsíc a tudíž
měsíc, kdy začínáme pracovat na svých

Hudlice nahlásíte i své tipy, kam byste
se chtěli určitě podívat i když už jste
třeba tato místa viděli. Objekt, který
bude nejžádanější, ten určitě nemineme. Komedie „Jak se vám líbí“ obohatí červnový páteční večer v Českém
Krumlově na otáčivé scéně zdejšího
nádherného divadla. Druhou sobotu
v červenci se uskuteční Jungmannovy
oslavy - chybět nebude bohatý program
zakončený ohňostrojem. Akci provází
foto soutěž s tématem „Stromy a přírodní zákoutí Hudlic“, je možno dodat
i romantické snímky, jako je třeba svítání či západy Slunce, rozednívání,
mlhavá rána nebo zajímavý soumrak,
vše ale z Hudlic a jejich okolí. Snímky
by měli mít 9 x 10 cm a více, odevzdat
je můžete s krátkým popisem na OÚ
Hudlice do 30.6. Celou soutěž vyhodnotí nezávislí fotografové z Berouna.

zahrádkách, nesmíme vynechat zájezd
na Zahradu Čech v Litoměřicích dne
9. 4. Odjíždíme v 7 hodin a cena za osobu je 150 Kč. Tradiční otvírání studánek
je připraveno na 16.4. Květnový výlet
po stopách bratrů Jungmannových nás
zavede do Unhoště a další místo je zatím
v utajení - respektive v pátrání a bude
tak trochu překvapením pro účastníky
zájezdu. Muzejní noc zažijeme jako
v minulých letech v Jungmannově rodném domku 14.5. a mohu prozradit, že
k tradičnímu staročeskému občerstvení
shlédnou diváci představení hořovického divadla Na Harfě „Čert a Káča“.
Na konci května mladí obyvatelé Hudlic uspořádají Staročeské máje - již nyní
probíhá nácvik a všichni zájemci jsou
vítáni. Šumava stále jiná - ano, konečně jsme uspořádali vámi žádaný zájezd.
Zatím upřesňujeme program a cenu, ale
v nejbližších dnech budou zájemci plně
informováni. Rádi bychom vyhověli všem, a proto uvítáme, když na OÚ

Po srpnovém rozloučení s prázdninami
čeká na zájemce vícedenní výlet na jih
Francie do Provence. Sotva se stačíme
vrátit s kytičkou levandule, už tu bude
zájezd do Litoměřic, návštěva vinného
sklípku na Moravě, zábavné odpoledne
pro děti tak trochu ve strašidelné atmosféře, pietní akt na Olšanech, zájezd do
Polska a Weidenu. Jsou tady Vánoce,
rozsvítíme vánoční strom a tu pravou
vánoční náladu nám navodí nejen tato
akce, ale i koncert souboru Slavoš.
Svoje zlenivělé údy protáhneme 26.12.
a tím zakončíme náš kulturní kalendář.
Těšíme se po celý rok na vás, jako
návštěvníky a účastníky akcí, ale zároveň velmi rádi přivítáme vaše připomínky, rady, kritiku a tipy kam na výlet
či jakou akci uspořádat.
Kompletní nabídku kulturního kalendáře najdete na internetových stránkách obce Hudlice www.obec-hudlice.
cz a informační tabuli obce.
Jiřina Tejnorová
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Podkova pro štěstí

Pokud někde najdeme podkovu, vezmeme si ji pro štěstí, mnozí z nás mají
podkovu přibitou nad vchodem nebo
v některé nám blízké místnosti jako je
dílna nebo garáž. Víme však, proč nám
podkova přináší štěstí? Historie podkovy a štěstí je prastará. V dávných
dobách, kdy železo bylo velmi drahým
kovem, znamenalo najít ztracenou podkovu velké štěstí. Byl to slušně velký
kus dobrého železa, ze kterého zručný kovář vyrobil podkovu novou nebo
nějaký potřebný nástroj do hospodářství. Tak tedy vznikala pověra o podkově přinášející štěstí.
Všichni dříve narození dobře pamatují na hudlickou kovárnu. Kovárna
fungovala jako jedna z posledních na
berounském okrese. V kovárně vládl
kovářský mistr pan Václav Ondráček,
který měl postavu skutečně hodnou
kovářského mistra. Kovárna stála na
parcele před hřbitovem, dodnes má čp.
195.
Pan Ondráček byl jedním z posledních kovářských mistrů fungujících
ještě v šedesátých letech. Dovedl okovat koně, dodnes si pamatuji na pach
spáleného kopyta, když na ně přikládal
rozžhavenou podkovu. Lidé si k němu
nosili „vytáhnout“ a naostřit krumpáč, zedníci vykovat majzlíky, babičky
nabrousit motyčku. Kromě těchto drobností uměl opravit zemědělský stroj,
stejně jako opravit nebo vykovat nový
řetěz. Pan Ondráček vykovával i hřebíky, kterými se přibíjely podkovy do
koňských kopyt.
Základem kovárny byla výheň, ve
které žhnulo kovářské uhlí dmýcha-

né měchem. Aby uhlí rychle nehořelo
a vytvářelo spékající se strusku, pod
kterou železo tak rychle nestydlo, přikládalo se mokré. Uprostřed kovárny
stála velká kovadlina, vedle ní kovadlina menší. Kovadlina byla zasazena do
velkého špalku a před začátkem práce
mistr kovářský poklepal na kovadlinu,
aby se ujistil o jejím dobrém usazení
a správném zvuku. Na zdi napravo od
výhně byly pověšeny kovářské kleště, kleště různých tvarů a délek. Laik
nevěděl, k čemu se všechny používají.
Možná se kdysi některými dokonce i
trhaly zuby. Na ponku pak kromě různého nářadí ležely kladiva a perlíky.
Velké palice, dvouruční kladiva, pak
stály na podlaze vedle kovadlin. Malé
kusy koval pan Ondráček sám, na velké
si pak bral pomocníka. Pomocník koval
velkým kladivem dvouručně a mistr
kovář přitloukal menším kladivem.
Na výhni visela nádoba s vodou „česky“ zvaná rejštrok. Ve vodě se železo
kalilo, popouštělo, žíhalo. Voda nesměla být čistá, když se vyměňovala, musela se nejprve řádně zakalit tím, že se do
vody vložilo několik rozpálených želez.
V kovárně a před kovárnou bylo
spousta různých „želez“, ze kterých
mistr kovářský dokázal vykouzlit
potřebné nástroje a výrobky.
Pro malého kluka měla kovárna své
tajemné kouzlo, šikovná kovářská ruka
uměla z rozpáleného kovu vytvořit
doslova kouzelné věci, kovář musel být
nejen silný, ale i velice šikovný. Aby
motyka, krumpáč, sekera nebo majzlík
měly správný tvar, bylo třeba velké síly
i citu. (vp)

Hudlice dnes, 29.3.2011

Akce v dubnu
1.4.2011
8.4.2011
15.4.2011
22.4.2011
23.4.2011

29.4.2011

Diskotéka
T.Ř.Y. (big beat) – MAGNETIKUM (rock)
Diskotéka
Velikonoční diskotéka
Velikonoční country večer
v šenku – k poslechu a i tanci hraje Víťa Hrubec a jeho
přátelé
20:00 hod. BLaCK HiLL,
GUTALAX, METTALICA
revival Beroun

Rychlé občerstvení
Hudební produkce v roce 2011:
23. dubna 19:00 hod., Velikonoční zábava s pomlázkovou
nadílkou
25. června 20:00 hod., Letní taneční
večer
24. září
19:00 hod., Václavská zábava
29. října
19:00 hod., Taneční večer
3. prosince 19:00 hod., Mikulášská
zábava
Hraje Milan Procházka, hudební Duo
BMK.

Maminko, prosím!
Chovejme se všichni ohleduplně
k prostředí, ve kterém žijeme. Následující příspěvek svědčí nejen o tom,
že se tak nechováme, ale navíc dáváme špatný příklad našim dětem.

Masopust v podání žáků základní školy.

Maminko, prosím, až zase spolu pojedeme s kočárkem na procházku k lesu a
budeš mi utírat pusinku nebo prdelku
vlhčeným kapesníčkem, až spapáme
jogurt nebo přesnídávku, vypijeme
šťávičku, prosím, dej použitý kapesníček, kelímek a lahvičku do kočárku a
odvez ho domů do popelnice.
Až vyrostu budu chodit do pěkného
lesa, abych byl dlouho zdráv.
Maminko, děkuji.

Hudlice dnes, 29.3.2011

Fotbalový klub

Talent kopané

Tak jsme přečkali letošní krutou zimu a je
tu opět jarní fotbalová sezona. Do ní vstupujeme opět se čtyřmi družstvy a to přípravka, ml. žáci, st. žáci a dospělí. Příprava začala již první týden v lednu, kdy jako
první začali st. a ml. žáci vždy ve čtvrtek
a sobotu v sokolovně, na to navázali čtyři
turnaje na umělce v KŽ a ve Zdicích, nyní
již pokračuje příprava venku. Přípravka
začala taktéž v sokolovně a to vždy v úterý
a čtvrtek, sehrála turnaj v Berouně.
O naši omladinu se příkladně stará
kolektiv trenérů Pelc, Zíka, J.Merhaut a
Z.Sklenář,v létě ještě vypomáhal Láznička.
Je to práce náročná jak na čas, tak někdy i na
nervy, ale jdeme správnou cestou a výsledky se již dostavují, mimo sportovních i tím,
že je o naše žáky zájem ve větších oddílech
našeho okresu a to je dobrá vizitka práce
trenérů. Přesto by bylo potřeba trenérský
kolektiv posílit, ideální stav by odpovídal
na každé družstvo dva dospělí plus jeden,
který by vše zastřešoval a připravoval by
ostatním potřebný servis. Proto i tentokrát vyzýváme tatínky, dědečky nebo ty,
kdo mají fotbal rádi, přijďte nám pomoci s
výchovou našich nadějí, lidí, kteří by chtěli
pomáhat, není nikdy dost.
Nemůžeme větším oddílům konkurovat
v zázemí nebo vybavení, přesto mají i naši
žáci velmi dobré podmínky jak pro přípravu, tak v materiálním vybavení. V dnešní
době, kdy každý ne dvakrát, ale vícekrát
obrací v ruce každou korunu, než ji vydá, je
pro nás vlastně jediným větším sponzorem
Obecní úřad Hudlice a díky němu můžeme
fotbal provozovat.
Velmi dobrá spolupráce je také s firmou Pila Zíma, kdy nám majitelé ochotně
vycházejí vstříc, vždy když je požádáme,
tady probíhá sponzorování formou oprav,
zhotovením potřebného vybavení nebo
poskytnutím dřevěného materiálu. Dalším
sponzorem je pak Velkolom Čertovy schody Tmaň, který nám již dlouhá léta přispívá
finančně na činnost mládeže. Touto cestou
chceme všem sponzorům poděkovat jak za
finanční, tak materiálovou pomoc. Nesmíme také zapomenout poděkovat rodičům,
kteří již tradičně odjezdí zdarma všechna
utkání, zajímavé je to, že jezdí většinou
maminky, které dokážou vytvořit nádhernou atmosféru při každém zápase.
Ještě pár slov o družstvu dospělých, s
přípravou začali první lednový víkend jak
v sokolovně, tak tréninky venku, na konci února proběhlo zimní soustředění v jižních Čechách, na které navázali plynule
tréninky na hřišti. Družstvo sehrálo turnaj
na umělce ve Zdicích, dále sehrají dvě přátelská utkání s Tetínem a Chodouní. První
mistrák sehrají v neděli 27.3. na hřišti na
Svaté. Kádr se nezměnil, jen někteří hráči
nebudou trenérovi Jirotovi v jarních bojích
pravidelně k dispozici, ať již kvůli pracovním povinnostem, nebo proto, že se přestěhovali do jiného okresu. Přesto věříme, že
budou podávat kvalitní výkony, které budou
pozvánkou pro vás naše fanoušky.
Děkujeme za vaši podporu a věříme, že
příště již budeme psát jen o úspěších všech
našich družstev. Sportu zdar a fotbalu
zvlášť!

V minulých číslech Zpravodaje jsem
několikrát psal o Tomášovi Treglerovi,
který vyniká ve stolním tenise. Můj
dnešní příspěvek je rovněž o Treglerovi, je to ovšem talent v jiném sportu, v
kopané. Chci vás seznámit s Jaroslavem
Treglerem, je to bratr Tomáše. „Tregi“
(jak mu na fotbale všichni říkají), narodil se v r. 1995. Kopanou hraje od 5-ti
let. V době, kdy začínal, nebyla v Hudlicích přípravka, proto jeho fotbalová
kariéra začala v Králově Dvoře. Trénoval ho p. Jiří Kasal. Jeho nesporného
sportovního talentu si všimli trenéři AC
Sparta Praha, na testech uspěl a v říjnu
2002 se stává hráčem AC Sparta. Ve
Spartě ho trénovali trenéři p. P.Macek
a F.Slunéčko. Strávil tam celkem 7 let a
získal mnoho kolektivních a individuálních úspěchů. V roce 2009 přechází na
dvě sezony na hostování do FK Hořovicko. Stává se kapitánem družstva
starších žáků, zároveň mu bylo umožněno, aby ve 13-ti letech zkusil i dorosteneckou divizi, což se kladně odrazilo
na jeho fotbalovém růstu. V té době
v žákovském divizním zápase proti
Berounu střílí hattrick a prakticky rozhoduje tento vyhecovaný zápas, Hořovicko poráží Beroun 4:1. Do dorostu už
přechází na hostování do mužstva 1.
FK Příbram, jehož barvy momentálně
hájí. Je kapitánem divizního mužstva
mladšího dorostu pod vedením trenéra Antonína Baráka. V roce 2010 byl
členem výběru Středočeského kraje v
prestižním 17. ročníku mládežnického
turnaje KOUBA CUP 2010, který Středočeši vyhráli. Obhajoba tohoto prvenství, která se zatím nikomu nepodařila, byla velkým úspěchem středočeské
mládežnické kopané. Vítězství bylo o to
cennější, že výběr Středočeského kraje
hrál ofenzivní, kvalitní, kombinační
hru, kterou kladně hodnotili přítomní
odborníci, scouti a pozorovatelé, mezi
nimiž byl i např. p. Říčka, mládežnický
scout Chelsea FC.
To je zatím stručný popis jeho kariéry, která mu samozřejmě přináší mnoho krásného, ale nic není zadarmo.
Musí téměř denně dojíždět na tréninky do Příbrami, takže prakticky nemá
svůj osobní volný čas. Do toho přibyla
střední škola. Od září začne studovat
Obchodní akademii v Berouně, takže
to bude opravdu zápřah. Všechno je to
o sportovním talentu, osobní vůli, podpoře rodičů, postoji školy a vlastní píli.
Je tolik věcí, které mohou jeho kariéru
ovlivnit.
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Má opravdu velké předpoklady dalšího růstu. Fotbalový rozjezd má opravdu nádherný, držím všechny palce.
Jarda má ještě sestru Lucii, která zase
vyniká v show dance. Vyhrála mistrovství republiky a na Mistrovství Evropy
obsadila 7. místo. Prostě talentované
sportovní děti. Jsem pyšný na to, že
jsou z Hudlic. Rudolf Hrkal

Strana 8

Hudlice dnes, 29.3.2011

Motocrossové úspěchy Radka Dvořáka

Motocrossová sezóna 2010 skončila
a pro Radka Dvořáka byla opět velice
úspěšná. Radek se zúčastnil několika seriálů motocrossových závodů a v
žádném z nich se neztratil.
V nejprestižnějším z nich, to je
Sdružený přebor SMS Nepomuk +
Benátky nad Jizerou + Chomutov,
obsadil Radek po odjetých devíti závodech ve své třídě HOBBY OPEN krásné
2. místo a byl tak jen o stupínek níž za
německým jezdcem Manuelem Graffem. Ve středisku Benátky nad Jizerou
obsadil Radek 1. místo s dostatečným
30 bodovým náskokem před druhým
Tomášem Jaklem.
V dalším seriálu, což byl SedlčanskoSlapský Speedcross, Radek s přehledem
zopakoval po odjetých sedmi závodech
své loňské prvenství, když v posledním
závodě, který se konal 30.října 2010 v

Šipkaři na postupu
Sezóna 2009 znamenala postup do druhé středočeské ligy A. Po více jak polovině soutěžního období náš klub figuruje na
prvním místě a vítěznou šňůru kazí pouze
remíza s naším největším soupeřem DC
Podlesáci C z Králova Dvora.
Za tímto úspěchem je výkonnostní růst
a určitá stabilita formy základní čtyřky
hráčů. Ostatní tým velmi dobře doplňují.
Dobrou partu tvoří pouze hráči z Hudlic.
Nesnažíme se získat hráče z okolí, což by
bylo při postupu do I. ligy dobré, ale tím by
naši kmenoví hráči méně hráli. Družstvo v
současné době tvoří osm kmenových hráčů.
Momentálně vystupuje do popředí diskuse

Sedlčanech , předvedl suverénní výkon
a zvítězil v obou jízdách.
V Krušnohorském poháru, kde se
nemohl zúčastnit všech závodů, neboť
se překrývaly s jinými závody, kterým
dával Radek přednost, obsadil velmi
pěkné 8. místo ze sto padesáti přihlášených jezdců. Dále se zúčastnil závodů
přeboru Prahy a Šumavského poháru,
kde získal také několik velmi cenných
úspěchů a krásných pohárů za umístění
na stupních vítězů.
V naší obci není mnoho příznivců
tohoto náročného sportu tvrdých chlapů, ale i tak přejme všichni Radkovi
do příští sezóny další velké úspěchy,
hlavně ve zdraví dokončenou sezónu,
a aby jméno naší obce znělo při vyhlášení vítězů společně s jménem Radkovým na mnoha závodištích po celé naší
republice.
o založení druhého družstva, ke kterému
nám však chybí 2 až 3 hráči. Pokud by měl
někdo zájem a troufá si změřit své síly s
kvalitním soupeřem, rádi ho uvidíme.
Protože tato činnost je dost finančně náročná, chceme tímto poděkovat OÚ
Hudlice, kterému se snažíme kompenzovat jeho podporu svojí pomocí a účastí
na akcích pořádaných obecním úřadem.
Jestli je tato součinnost dobrá nebo špatná,
nechám na vašem posouzení. Věříme, že
se nám podaří postoupit do vyšší soutěže,
ale tam už to jednoduché nebude. Kvalita
soupeřů určitě vzroste. V současné době se
o nás v druhé lize dobře ví a u každého
soupeře jsme si vydobyli určitý respekt.
Prostě se o nás ví.

Zveřejňování životních jubileí

Z důvodu ochrany osobních údajů podle Zákona o evidenci obyvatel žádáme
všechny občany Hudlic, kteří mají zájem o zveřejnění životního jubilea v našem
Zpravodaji (od dosažení věku 60 let), aby vyplněný a podepsaný formulář předali nebo zaslali na Obecní úřad Hudlice. K uveřejnění je nutný písemný souhlas
jubilanta.

Souhlas se zveřejněním životních jubileí v hudlickém zpravodaji
jméno a příjmení
jubilanta
datum narození
adresa
souhlas jubilanta se zveřejněním
osobních
údajů
(datum a podpis)

Stolní tenis
Pomalu se nám blíží konec sezóny
2010/2011 ve stolním tenise. Letošní
sezóna byla pro hudlická družstva ve
stolním tenise opravdu náročná. Začnu
Divizí, v této soutěži máme 2 družstva.
Družstvo „A“ je v současné době na 5.
místě, tzn. klidný střed bez účasti v playoff ani v play-out. Toto postavení bychom
chtěli udržet. Horší situace je v „B“, je
na 9. místě a s největší pravděpodobností bude hrát play-out o udržení. Bodové
rozdíly na konci tabulky jsou minimální.
Opět se potvrdilo, že není úplně nejlepší
mít v jedné soutěži dvě družstva. Omlazování těchto družstev probíhá pomalu a
zkušení hráči pomalu stárnou. Rozhodování, jak družstva poskládat a přihlásit
jsou opravdu problematická. Další soutěží je Krajská soutěž 2. třídy, sk. C. O
udržení tohoto družstva „C“ jsme měli
největší obavy, bohudík nás velmi mile
překvapili a jsou na krásném 5. místě.
Nesmíme to ovšem přeceňovat. Tohoto úspěchu dosáhli zejména díky stálé
účasti hráče Martina Šulce, který hraje
rovněž za divizní družstvo.
V Okresním přeboru 1. třídy je naše
„D“ na 5. místě a drží si svůj standard. V
Okresní soutěži skončilo naše „E“ na 9.
místě. Toto družstvo je složeno zejména
z našich žáků, aby získali zkušenosti do
dalších soutěží. V první polovině to byly
většinou samé prohry, druhá polovina
již byla mnohem lepší a objevily se první dobré výsledky a výhry. Za naše „E“
hraje Daniel Lev, Adam Lev, Stanislav
Vaculík ml., Petr Trousil, David Bartůněk, Jindřich Vaculík a Dominika Landová, zdatně jim sekunduje Leoš Lev,
který s nimi odjezdil většinu zápasů.
Naši žáci se dále zúčastňují okresních
bodovacích turnajů. V mladších žácích
je Dominika Landová na 6. místě, Lev
Adam na 12. místu, David Bartůněk na
13. místě, Petr Trousil na 14. místě a Jindra Vaculík na 16. místě. Ve starších žácích je Lev Daniel na 14. místě. V dorostencích je Honza Stehlík ml. na 3. místě.
Letošní sezóna se nám tradičně protáhne asi až do konce května díky playout. Do nové sezóny máme v plánu posílit náš oddíl. Z Německa se nám vrací
Petr Dřevěný, hráč do divize a dále jeho
otec Pavel Dřevěný. Mohu zodpovědně
prohlásit, že udržet takhle dlouhodobě
všechna družstva v soutěžích je opravdu náročné. Máme štěstí, že v oddíle je
několik členů, na které je vždy spolehnutí a se vším pomohou.
V měsíci červenci plánujeme tradiční
soustředění na Sázavě, jedeme tam již po
21. za sebou. Stolní tenis má v Hudlicích
má tradici a my ji udržíme. Za oddíl TJ
Sokol Hudlice Rudolf Hrkal.

