Hudlicednes
Ročník XIII.

Slovo starosty
Vážení občané, dovolte, abych Vás všechny co nejsrdečněji pozdravil v tomto jarním
období a poskytl Vám několik informací
o chodu naší obce a problémech, které Vás
zajímají.
Úvodem bych chtěl moc poděkovat členům
šipkového klubu, mysliveckého sdružení
a občanům z ulic Pod skálou a Za skálou
za obětavou a rozsáhlou pomoc při úpravě
okolí skály a úklidu nepořádku. Na úklidu
se rovněž podílely děti ZŠ Hudlice. Šipkový klub pak ještě posbíral 25 pytlů odpadu
okolo komunikace III. třídy z Dibří až do
Hudlic. Jednoznačně se zde projevila snaha
a ochota osobně pomoci při udržení a zlepšování životního prostředí v obci. Takovéhoto přístupu si velice vážím a věřím, že bude
inspirací pro další občany. Pouhé kritizování všeho kolem sebe totiž nic nevyřeší.
9. června 2007 se v naší obci uskuteční
humanitární sbírka Diakonie Broumov.
Podrobné informace budou ještě zveřejněny
na vývěsních tabulích a vyhlášeny veřejným
rozhlasem. Věci bude možné donášet na
OÚ Hudlice již od 6.6.2007, v neděli 10.6.
od 14-ti do 15-ti hodin, ale i v dalším týdnu
po dohodě až do doby odvozu shromážděných věcí.
K rozšíření služeb nabízených v rámci
systému sběru a shromažďování odpadů
v naší obci provádíme každé první pondělí
v měsíci sběr kovového odpadu. Záměrem je
pravidelně odvážet zejména drobný kovový
odpad, který by jinak skončil v popelnicích.
Odvezeme případně i větší kusy, které Vám
doma překážejí. Sběr veškerého kovového
odpadu již tradičně každoročně vyhlašují a
provádějí členové fotbalového klubu. Obec
v žádném případě nechce zavedením této
služby sportovní složce konkurovat. Finanční prostředky takto získané budou použity v
zájmu našich občanů, třeba opět do sportu.
Musím se však také zmínit o nepříjemné
záležitosti - v poslední době dochází velice
často k porušování zákazu vstupu nepovolaných osob na skládku mimo provozní dobu.
Nejsou jen děti, které zde přebírají, rozbíjejí, ale i odnášejí uložené odpady. Dochází
také k poškozování zařízení skládky, které
je majetkem obce. Může se to zdát zvláštní,
ale majetkem obce je také veškerý uložený
odpad a je-li bez souhlasu obce ze skládky odnášen, jedná se o krádež. Věřím ale,
že tento nešvar se nám všem společně podaří odstranit a budeme moci skládku využívat
i nadále.
Pavel Hubený (hub)

1. květen 2007

číslo 2

Hudlický zpravodaj nově
Dostává se vám do rukou první výtisk
zpravodaje Hudlice dnes v nové podobě.
Záměr obecního úřadu je vydávat tento
zpravodaj každé dva měsíce. Další číslo
tedy vyjde na konci měsíce června, uzávěrka příspěvků bude 15. června.
Zpravodaj bude tak jako doposud pravidelně seznamovat čtenáře s událostmi
v Hudlicích, psát o úspěších, ale i neúspěších,
informovat o připravovaných kulturních
a sportovních akcích. Dozvíte se o čem
a s jakým výsledkem jednala rada a zastupitelstvo obce, pravidelnou rubrikou budou
výsledky hudlických sportovních oddílů.
Nezapomeneme na životní jubilea spoluobčanů.

Ve zpravodaji se dozvíte o místních
sdruženích a spolcích, o jejich činnosti
a budeme rádi, pokud jejich prezentace přispěje k rozšíření členské základny.
Prosíme také vás, čtenáře zpravodaje,
abyste na adresu obecního úřadu zasílali
kuchařské recepty zdejších specialit, zajímavé fotografie, tipy na výlety a vlastně
vše, co vás zajímá a o čem byste chtěli číst.
Místo bude i na inzeráty, zvláště pak ty,
které budou nabízet volná pracovní místa.
Počítáme s tím, že část zpravodaje budete
vytvářet přímo vy, čtenáři. Zpravodaj se
chce stát oblíbeným čtením, přinášejícím
nejen užitečné informace, ale i zajímavé
články.
Rudolf Hrkal (hrk)

V minulém čísle zpravodaje obecní úřad
upozornil na povinnosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky č. 4/ 2003, konkrétně na problematiku parkování motorových
vozidel na veřejném prostranství.
Tato vyhláška se týká i jiných oblastí než
jen parkování. Patří mezi ně dlouhodobé
umístění stavebního materiálu a zařízení,
dříví, starých autovraků atd. na veřejném
prostranství.

Tato upozornění nemají za cíl občany
strašit sankcemi, ale dát jim časový prostor
k nápravě nedostatků. Smyslem ustanovení
vyhlášky je zlepšit vzhled hudlických ulic,
zajistit bezpečný průjezd vozidlům integrované záchranné služby a v neposlední řadě
neomezovat sousedy. Pravidla jsou závazná
pro všechny a obecní úřad bude postupně
vyžadovat jejich dodržování všemi občany
bez rozdílu.
(hrk)

Užívání veřejného prostranství

Svoz nebezpečného odpadu

V sobotu 9. června 2007 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
Odpady uvedené v přehledu budou přebírány bezplatně v množství odpovídajícímu
produkci běžné domácnosti.
Důležité upozornění!
Nebezpečný odpad, kód 200123 – vyřazená zařízení obsahující chlorf luoruhlovodíky (ledničky a mrazáky) budou přijímány
bezplatně pouze kompletní, za nekompletní
bude účtován poplatek 350 Kč/ks.

Nebezpečný odpad, kód 200135 – vyřazené elektrické a elektronické zařízení
obsahující nebezpečné látky (televize,
monitory) budou přijímány bezplatně pouze kompletní, za nekompletní bude účtován
poplatek 200 Kč/ks.
Ostatní odpad, kód 200136 – vyřazené
elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod. č. 200121, 200123 a 200135 (rádia,
videa, vysavače, elektrická kamna aj.)
budou přijímány bezplatně pouze kompletní, za nekompletní.bude účtováno 8 Kč
za 1 kg.
Žádáme občany, aby této možnosti využili, protože odpad uvedený nebezpečný odpad
nelze odkládat do popelnic a ani nebude přijímán na obecní skládku.
(ou)

Proč je dobré třídit odpad?

Důvodů je mnoho. Na prvním místě
je samozřejmě ekologie. Třídění odpadů
a jejich recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie. Výroba 1 tuny papíru ze sběrového papíru může ušetřit až dva vzrostlé
stromy. Třídění odpadu také ukládá zákon

o odpadech, ale dobrým argumentem
pro třídění odpadů je to, že poplatek
za odpad se stanovuje podle nákladů
na netříděný odpad. Tedy čím více odpadu
se vytřídí, o to více by mohla obec a následpokračování na 2. straně

Proč je dobré třídit odpad? Kalendář akcí

pokračování z 1. strany
ně občané ušetřit na poplatku za odpad.
Naše obec má v současné době uzavřenou
smlouvu se společností EKOKOM PRAHA,
která na náklady spojené s tříděním odpadů
finančně přispívá. Čím více odpadů obec
vytřídí, tím více financí dostane zpátky.
Pro vaši informaci uvádíme částky, které
nám EKOKOM PRAHA zpětně proplácí
za 1 kg tříděného odpadu - papír 0,66 Kč,
plasty 4,65 Kč, barevné sklo 0,70 Kč, nápojový kartón 3,20 Kč.
Pro nápojové kartóny nebudeme mít
samostatné sběrné nádoby. Bude zachován
současný systém, tj. nápojové kartóny vhazujte do sběrných nádob určených pro plasty. Toto opatření má návaznost na třídící
linku Technických služeb Beroun.
V současné době máme 3 sběrná místa
s kontejnery na tříděný odpad. V letošním
roce chceme vybudovat další 2 nová sběrná
místa v ulici U vodojemu a v ulici Dolejší. Všech 5 sběrných míst bude vybaveno
sběrnými nádobami na papír, plast a nápojový kartón, bílé sklo a barevné sklo. Pod-

le množství vytříděného odpadu budeme
sběrná místa postupně dovybavovat dalšími
kontejnery.
Problémovou oblastí tříděného odpadu je
nepořádek u kontejnerů. Kapacitně by měly
kontejnery teoreticky postačovat. Bohužel,
krátce po vysypání jsou opět plné, u kontejnerů jsou igelitové tašky s odpadem a vítr
je často rozfouká a celkový dojem hrozný.
Je to způsobené zejména tím, že PET láhve nejsou sešlápnuté, do kontejnerů na
papír jsou vhazovány krabice aniž by byly
slisované. Uskladňujeme a odvážíme
vzduch!
Žádáme vás proto, abyste sešlapovali
PET láhve, papírové krabice skládali a neopírejte volně tašky s odpadem u kontejnerů. Většina z vás tato pravidla pochopila,
bohužel se stále najdou v naší obci občané,
kterým je to jedno. Je to znak určité lenosti, pohodlnosti a sobeckosti. Zatím velkým
problémem zůstává sběrné místo U panské
zdi, kde nepořádek způsobují projíždějící chataři a občané z okolních obcí. Tímto
problémem se budeme zabývat.
(hrk)

Výměna občanských a řidičských průkazů

KVĚTEN

12.5.
5.5.
20.5.
26.5.

Staročeské Máje
Výlet na kolech
Hudlická pouť
Výlet na kolech

ČERVEN
2.6.
16.6.

Zájezd pro děti, dospělé a důchodce-Slavín, Vyšehrad,Praha a její
okolí
Zájezd pro děti do Českého Krumlova - otáčivá scéna na představení
Zlatovláska

ČERVENEC
14.7.
20.7.

Oslavy narození Josefa Jungmanna, vyhodnocení fotografické
soutěže
Zájezd do Českého Krumlova otáčivá scéna na představení Cikánský baron - opereta
od J.Strausse
Zábavy na letním parketu u lesa

SRPEN
Zábavy na letním parketu u lesa

Státní občané České republiky jsou
povinni nejpozději do 31.prosince 2007
provést výměnu občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů za občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji. V tomto
roce se povinná výměna týká pouze občanských průkazů vydaných do 31. prosince
1998. Žádost o vydání nového občanského
průkazu musí občan předložit nejpozději
do 30. listopadu 2007. K výměně je třeba:
1. žádost o vydání OP (je k vyzvednutí
na OÚ Hudlice),
2. 1x foto (nové),
3. občanský průkaz,
4. další doklady k vyplnění nepovinných
údajů (oddací list, rodné listy dětí …).
Na základě oznámení Ministerstva dopravy Vám připomínáme nutnost výměny také
řidičských průkazů. V letošním roce se
výměna týká pouze řidičských průkazů
vydaných v období od 1. července 1964
do 31. prosince 1993.
Pokud byl Váš průkaz vydán právě v
tomto období je třeba se dostavit se žádostí

o výměnu řidičského průkazu na pracoviště
evidence řidičů v Berouně. Žádost je možné
podat osobně nebo v zastoupení na základě plné moci v souladu s § 31 Občanského
zákoníku (plná moc nemusí být ověřená)
se všemi ostatními přílohami na pracovišti
evidence řidičů v Berouně. Při výměně je
třeba předložit:
1. žádost o řidičské oprávnění(vydání řidičského průkazu),
2. doklad totožnosti (např. občanský průkaz, pas, …),
3. 1 barevnou nebo černobílou průkazovou
fotografii (35x45 mm).
Žádosti o vydání ŘP vyřizují příslušná
(podle místa trvalého pobytu) pracoviště
evidence řidičů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (pro občany Hudlic je to
pracoviště evidence řidičů v Berouně).
Vyřízení žádosti trvá několik týdnů
a před koncem roku je očekáván velký nápor. Proto výměnu neodkládejte na
poslední chvíli a zajistěte si ji v klidu již
nyní.
(ou)

Na počátku letošního roku jsme se konečně dočkali zprovoznění veřejně přístupného
bezplatného internetu ve veřejné knihovně po dobu otevírací doby a v prostorách
„Rychlého občerstvení“. Přijďte si vyzkoušet „surfování“ po internetu!
(ou)

Rada obce dne 1.3.2007 projednala:
rekonstrukce nn Hudlice Dibří-Lísek, žádost o
fin.příspěvek Českého svazu ochránců přírody,
nabídka školení Akademie J.A.Komenského,
nabídka Verlag Dashofer -Sbírky zákonů CDna ROMu, pozvánka na VII.ročník celostátní
konference ENVIRO 2007, účast starosty obce
na přípravě obyvatel v oblasti kriz.řízení -pořádá HZS SK, Pozemkový fond ČR-veř.soutěž na
prodej zem.pozemků, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hudlice rok 2006,
vyrovnaný rozpočet na rok 2007, přípravu programu na ZO Hudlice dne 22.3.2007,objednání
auditu u Krajského úřadu, uzavírka silnice přes
Zahořany, prodej obecního dřeva, nákup obecní multikáry.
Rada obce dne 5.4.2007 projednala:

žádost Českého telekomunikačního úřadu,
dotace sportovním oddílům, Klub Zvonekpoděkování za fin.dar, žádost Českého červeného kříže o fin.příspěvek, jednání s vikářem
Pecinovským, žádost p.Slávka Červěňáka o
výměnu vstup.dveří v čp. 362, opravy ve zdravotním středisku, příspěvek pro Srdce Čech na
rok 2007, žádost o finanční příspěvek Okresnímu sdružení hasičů Beroun, účast starosty na
X. Sněmu Svazu měst a obcí ČR, výzva EKOKOMu k doložení závazku, udělení souhlasu s
uzavřením veřejnoprávní smlouvy, souhlas se
zhotovením vodovodní přípojky na veř.komunikace 2356/2, Humanitární sbírka
Diakonie Broumov dne 9.6.2007,úprava cest
na objížďkových trasách, kanalizace -pověření
starosty získáním souhlasů vlastníků dotčených

pozemků, připomínky k umístění výherních
automatů, nesouhlas s návrhem firmy Vialit
na opravu kluziště,souhlas s termínem vydání
Zpravodaje, poděkování panu Bergmannovi za
opravu křížku na Lísek, reklamace nedostatků
obecního rozhlasu, oslavy 120 let DHS Hudlice, 75 let fotbalového oddílu, výběrové řízení,
úklid na hřbitově.
Zastupitelstvo dne 22.3.2007 projednalo:
schválení rozpočtu obce Hudlice na rok 2007,
schválení závěrečného účtu obce Hudlice za rok
2006, schválení zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Hudlice za rok 2006, rozpočtový výhled na příští období 2007-2010, pověření starosty obce k dražbě pozemků, zpráva o
činnosti RO Hudlice, plány práce kontrolního a
finančního výboru na rok 2007.
(ou)

Životní výročí
Únor 2007
Zdeněk Goldammer, Hudlice 95
Březen 2007
Josef Abrahám, Hudlice 252
Karel Vydra, Hudlice 207
Duben 2007
Miroslav Zíma, Hudlice 321
Emilie Trousilová, Hudlice 310
Obecní úřad srdečně blahopřeje všem
občanům a přeje jim do dalších let mnoho
zdraví a spokojenosti.
(ou)

Veřejný internet

Informace z jednání orgánů obce

Královský průvod z Prahy na Karlštejn
Cesta Karla IV. s korunovačními klenoty 1. a 2. června 2007
Slavnostní průvod pro všechny, které
lákají historické slavnosti, ukázky původních řemesel, rytířské souboje, legendární
český muzikál, projížďka v povoze taženém
koňmi, jízda na kole nebo jen procházka
krásnou krajinou.
Historický průvod sleduje tento příběh…
Karel IV., z boží milosti císař římský
a král český, veze císařské korunovační
klenoty, posvátné symboly Svaté říše římské, zpět na hrad Karlštejn. Klenoty byly
ukazovány poutníkům ze všech koutů Evropy v kapli Božího těla na Dobytčím trhu
v Novém Městě pražském a nyní se vracejí
do bezpečných zdí Karlštejna. Tam budou
opět uloženy do oltáře Kaple sv. Kříže.
Slavnostní průvod velkého císařského
dvora v čele s Karlem IV. a jeho chotí císařovnou Eliškou se dne 2. června po ranní
pobožnosti vydá z Pražského hradu směrem ke Strahovu. Odtud pak císař poveze
klenoty přes starobylé vsi Dobřichovice,
Lety, Řevnice a Hlásnou Třebáň, v nichž
bude vždy uvítán rychtáři a dalšími představiteli obce. Pak se cesta podél Berounky
stočí už k samotnému Karlštejnu. Tam císaře a jeho početnou družinu přivítá rychtář
spolu s purkrabím hradu, kteří jej obřadně
uctí chlebem a solí i vínem z karlštejnských
strání.
Historická akce se uskuteční pod záštitou
hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra
Bendla a primátora Hlavního města Prahy
MUDr. Pavla Béma.
Pátek 1. června 2007
Trasa průvodu:
Pražský hrad – Malá Strana – Karlův most –
Staroměstské náměstí – Smíchov – Radotín
– Černošice - Dobřichovice
Pražský hrad
11:00
zahájení akce
požehnání klenotům, setkání císaře Karla IV. s prezidentem republiky Václavem
Klausem, přehlídka Hradní stráže
Staroměstské náměstí
od 12:00 doprovodný historický program
– šermíři, kejklíři, chůdaři …
13:00
setkání císaře s primátorem Prahy a starostou Prahy 1
Radotín
17:00 pozdrav císaře se starostou Radotína
Černošice
od 16.00 doprovodný
historický
program – šermíři, dobová hudba,
tanečnice…

18:00

setkání císaře
Černošic

se

starostou

Dobřichovice
setkání císaře se starostou
19:30
a městskou radou Dobřichovic
od 20.30 muzikál Noc na Karlštejně
na zámku v Dobřichovicích
Sobota 2. června 2007
Trasa průvodu:
Dobřichovice – Lety – Řevnice – Hlásná
Třebaň – Karlštejn
Dobřichovice
10.00
zahájení doprovodného programu – šermíři, doboví muzikanti,
tanečníci
12.00
začátek průvodu – připojit se
může kdokoliv, v dobovém kostýmu i bez něj
Lety
12:30

přípitek císaře se starostou Letů

Řevnice
setkání císaře se starostou
12:45
Řevnic, krátký program na počest
císaře, k průvodu se připojí delegace Mníšku pod Brdy v čele se
starostou. Celé dopoledne se na
řevnickém náměstí konají košíkářské trhy.
Hlásná Třebáň
14:30
přípitek se
Třebaně

starostou

Hlásné

Karlštejn na louce u mostu
od 10.00 bohatý historický program –
šermíři, muzikanti, tanečníci,
ukázky výcviku dravců, historické tržiště…
15:00
příjezd průvodu do Karlštejna
rytířský turnaj na počest císaře
setkání panovníka se starostou Karlštejna
průvod na hrad
Karlštejn hrad
setkání císaře s kastelánem
program na počest císaře
středověká hostina
slavnostní ukládání klenotů
Karlštejn, louka U křížku
20:30
představení legendárního muzikálu Noc na Karlštejně – zdarma
Vzhledem k plánovaným dopravním opatřením a omezené parkovací kapacitě doporučujeme všem návštěvníkům akce místo
dopravy automobilem využít posílených
železničních spojů nebo pěších a cyklo tras
uvedených na www.kralovskypruvod.cz.

Tančíme pro radost

Orientální (tzn. východní) tanec vznikl před zhruba 4. tisíci lety v Africe, jako
tanec pro všechny ženy. Tančily jej babičky
se svými dcerami, učily své vnučky už jako
malé holčičky, předával se z generaci na
generaci. Je to tanec, který probouzí ženskou energii, léčí specificky ženské starosti
a bolesti, spojuje tělo ženy s ženskou duší.
Ženy jej proto tančily vždy když měly chuť,
a nebo také při obřadných příležitostech,
když se stávaly z dívky ženou, když chtěly
otěhotnět, lehce a snadno porodit své dítě,
v období přechodu ...
Při orientálním tanci nepotřebujete partnera, orientální tanec se tančí jednotlivě,
anebo jako tzv. „tribal dance“ – kmenový tanec, v kruhu. Tento tanec, zvaný též
„břišní“ díky tomu, že bříško je symbolem
plodnosti a u tanečnic většinou odhalené,
tančí i budoucí těhotné maminky, ženy
s dítětem v náručí, nebo matky se svými dcerami. Každá žena je při něm krásná, proto také „Belly dance“ (od „bell“
fr. krásný).
Tanec je efektní i bez složitých choreografických figur (i když i to je možné),
důležité je ho procítit, dovolit si prožít
pohyb ve svém těle v souznění rytmu hudby.Už při základním postoji, kdy je podsazená pánev se uvolňují zádové a pánevní
svaly, což působí značně terapeuticky. Díky
správnému držení ramen, se uvolňují svaly
krční páteře. To je jediné co lze naučit, jako
základ pro další tančení. Při tanci se v těle
zvyšuje hladina hormonu serotoninu, který
je známý též jako hormon štěstí. Proto ženy
po tančení bývají v souladu se svým tělem
a nabité energií. Při tanci stačí zavřít oči
a nechat se unášet hudbou, relaxovat, užít
si vědomě čas sama pro sebe, své tělo, svou
duši.
Při tanci je vhodné mít kolem boků šátek pro lepší uvědomování si svých pohybů
a zvláště pohybů boků, obzvláště pokud
je to šátek penízkový, který se při každém
pohybu rozezní cinkáním zlatých, nebo
stříbrných plíšků.
Tančit můžete i doma při vaření, uklízení, nebo jiných příležitostech!
„Rozhýbej své tělo a vyléčíš svou
duši“. Více o tanci a jeho historii se
můžete dozvědět na např. www.aisha.cz,
www.cestazeny.cz.
V Hudlické sokolovně tančíme orientálně
(i spontánně) pro radost, každé druhé pondělí od 20.00 hod. Další termíny jsou 16.4.
(pak výjimečně až) 7.5., 21.5. atd.
K. Nedělová
PROBO TRANS BEROUN, spol. s r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA HUDLICE

přijme do trvalého pracovního poměru
NA PROVOZY BEROUN a HOŘOVICE

VYHLAŠUJE ZÁPIS DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2007 – 2008

ŘIDIČE AUTOBUSŮ

Zápis proběhne v úterý 15.května 2007 od 15 do 16 hodin v Mateřské škole
v Hudlicích. Zapsány mohou být děti narozené do 31.8.2004.

Nabízíme možnost bezplatného rozšíření
řidičského oprávnění z C na D.
Podrobnosti sdělí personální oddělení
tel. 311 653 717, jhrselova@probo.cz.

J. Vydrová, ředitelka

hromada TJ Sokol
Fotbalové zprávy Valná
V neděli 11. března 2007 proběhla v soko-

V sobotu 14.dubna odehráli fotbalisté Hudlice utkání s mužstvem Všeradic. Zápas skončil remízou 1:1 (0:0). Jedinou branku vstřelil Kamil Svoboda, který je také naším nejlepším střelcem a po 17-ti kolech vede se 17 brankami i tabulku střelců celé soutěže.
Po odehrání utkání 17. kola soutěže 2006/2007 je mužstvo Hudlic na 3. místě tabulky.
Naše fotbalové naděje, mužstvo starších žáků, hraje soutěž okresního přeboru skupiny
A. Po 13-ti kolech se drží ve středu tabulky na 5. místě.
Tabulka muži - III. třída skupina A
Záp
+
Rk. Tým
1. SK Cembrit B-Z
17
11
2. Dur. Všeradice
17
10
3. Hudlice
17
10
4. FC Fr. Trubín
17
10
5. Lužce
17
9
6. FK Svatá
17
8
7. SK Chyňava
17
7
8. AFK Loděnice B
17
7
10. O. Zad. Třebaň B
17
5
11. Č. N. Jáchymov
17
5
12. SK Tetín
17
5
13. Osov
17
3
14. FK St. Hýskov B
17
0

0
4
3
3
2
4
5
4
4
4
3
2
3
1

–
2
4
4
5
4
4
6
6
8
9
10
11
16

Skóre
36:20
52:25
44:25
56:24
44:26
31:24
37:41
39:41
32:43
35:51
36:48
27:41
16:72

Body
37
33
33
32
31
29
25
23
19
18
17
12
1

(Prav)
( 10)
( 9)
( 6)
( 8)
( 4)
( 2)
( 1)
( -1)
( -8)
( -6)
(-10)
(-15)
(-23)

lovně valná hromada, která byla zároveň i
volební. Sokolové zhodnotili svoji dosavadní činnost, hospodaření a výhled na další
období. Hodně věcí se podařilo, samozřejmě zůstávají i problémy. Slavnostní charakter valné hromady umocnily i volby nového
výboru Tělocvičné jednoty Sokol Hudlice. Starostou byl zvolen Rudolf Hrkal, do
funkce místostarosty byl zvolen Jan Stehlík. Pod TJ Sokol Hudlice jsou v současné
době organizovány sportovní oddíly stolního tenisu, f lorbalu, aerobiku, cvičení žen,
odbíjené, nohejbalu, cvičení dětí s rodiči
SVĚTÝLKA a nově oddíl šachu. Sokol se
potýká dlouhodobě s nedostatkem ochotných cvičitelů a vedoucích. Činnost Sokola
je velmi pestrá a činorodá, podstatně ovlivňuje využití volného času občanů v naší
(hrk)
obci.

Mládežnický stolní tenis

V neděli 18.3.2007 proběhl v sokolovně TJ SOKOL Hudlice poslední 7. bodovací turnaj mládeže našeho okresu. Tento
poslední turnaj se tradičně koná v Hudlicích. Součástí turnaje je celkové vyhodnocení všech turnajů a ocenění nejlepších
mladých stolních tenistů krásnými poháry
a plaketami. Hudlické turnaje jsou známé i
díky vzornému občerstvení, zejména hudlickými koláči. Hudlický stolní tenis reprezentovali Jirka Nový, Honza Stehlík, David
Hubinger, Standa Vaculík, Michal Klouda,
Martin Kohout, Tadeáš Krob, Lucka Hrabáková a Sabina Levová. Všichni velmi dobře

Kultur a

Od počátku roku jsme již uskutečnili návštěvu divadla v Praze, masopust s následnou večerní zábavou, zájezd do plaveckého
bazénu ve Weidenu, oslavu MDŽ, otvírání
studánek, zájezd do Litoměřic, spoluorganizovali karneval v sokolovně. Ve středu
25. 4. jsme v hostinci U růžového stromu
hráli staropražské a kramářské písně.
Dovoluji si znovu připomenout informace
k již vyhlášené fotografické soutěži u příležitosti konání červencových oslav narození J. Jungmanna - soutěže se mohou zúčastnit i ti občané, kteří nemají trvalé bydliště
v Hudlicích. Do neoznačené obálky vložte
max. 3 staré fotografie Hudlic, jejich okolí, obyvatel, věcí, aut, apod. (mohou být i
kopie) a k těmto starým snímkům přiložte
3 fotografie současného stavu, min. rozměr
10 x 15 cm.
Např. hudlická skála z roku 1930 a foto
z roku 2007. Práce vyhodnotí komise anonymně. Uzávěrka soutěže je 4. července
2007. Všechny příspěvky budou vystaveny
14. 7. 2007. Ceny vítězným autorům předáme v průběhu konání oslav (1.cena 1500 Kč,
2.cena 1000 Kč, 3.cena 500 Kč a další věcné
ceny).
Za stejných podmínek můžete odevzdat 3
současné fotografie na téma ,,Kulturní akce
v Hudlicích“.
Jiřina Tejnorová (tej)

reprezentovali hudlický stolní tenis. Nechci
vyjmenovávat jednotlivá umístění hráčů,
samozřejmě dobré umístění potěší, za hlavní a podstatné považuji, že se podařilo podchytit zájem mládeže o tento sport. Hudlickému stolnímu tenisu vyrůstají další hráči,
kteří budou v naší obci stolní tenis hrát. Mě
osobně těší i zájem a postupné zlepšování

děvčat, Sabina Levová a Lucka Hrabáková
budou jistě časem zle zatápět našim klukům
z oddílu.
Součástí tréninků, soustředění na Sázavě a turnajů je i vytvoření kamarádského
vztahu mezi mladými hráči, vypěstování
smyslu pro povinnost, způsobu chování
a zodpovědnosti.
(hrk)

Oznámení obecního úřadu
Volné prostory v domě služeb
Nabízíme k dlouhodobému pronájmu volné
prostory v domě služeb vhodné k podnikání o
výměře 78 m2. V případě zájmu kontaktujte
obecní úřad.

Obecní les
Oznamujeme občanům, že došlo ke změně
ve funkci správce obecního lesa. Nadále bude
tuto činnost vykonávat pan František Vlk s
kterým je nutné projednávat veškeré záležitosti jako např. výrobu palivového dřeva, zpevňování lesních cest, prořezávky porostů atd.
případně se obraťte přímo na obecní úřad. S
ohledem na extrémní sucho, žádáme občany
o dodržování maximální opatrnosti při nakládání s otevřeným ohněm. Nerozdělávejte v
lese a jeho blízkosti ohníčky a neodhazujte
nedopalky cigaret.
Studny
Upozorňujeme občany, že voda z obecních studní a pramenů je nepitná. Vzhledem
k dlouhodobému suchu, žádáme o maximální šetrnost při odběru vody z těchto zdrojů v
úměrném množství. Nelze provádět odběr do
velkoobjemových cisteren a nádrží a napouštět si z těchto zdrojů bazény.
Odvoz odpadů
Pro odvoz rostlinného a velkoobjemového
odpadu lze na základě dohody na obecním
úřadu za úhradu využít obecní Multicaru.
Poplatek činí Kč 80,- za využití celého objemu nástavby a hradí se na OÚ s vystavením
příjmového dokladu.
Kanalizace
V současné době máme připraveny k podpisu souhlasy vlasníků dotčených pozemků
stavbou, které budou rozesílány jednotlivým
občanům, případně bude učiněna osobní návštěva. Po vyjádření všech účastníků bude
požádán Městský úřad Beroun o vydání souhlasu s územním rozhodnutím a následně pak
Stavební úřad Králův Dvůr, o vlastní územní
rozhodnutí. Po obdržení těchto podkladů bude
požádáno o finanční dotaci na vlastní realizaci MŽP ČR po vyhlášení výzvy pravděpodobně ve III. čtvrtlení letošního roku.
Pozemky pro výstavbu RD
Na obecním úřadě proběhlo několik dalších jednání s případnými investory výstavby
inženýrských sítí a případně i rodinných domů
v lokalitě “U Kaštanu”. Dále bylo svoláno jednání i všech vlastníků pozemků s investorem.
Přes určité problémy s ohledem na další jednání věříme, že již dojde k realizaci této akce
tak, abychom i v naší obci mohli nabídnout
vhodné stavební pozemky. Dále také proběhlo
jednání s Městským úřadem v Berouně o celkové změně územního plánu obce v letošním
roce, při které dojde k navržení dalších vhodných území k zástavbě rodinnými domy.
Objížďka
Obec Hudlice od počátku nesouhlasila s
navrženou objížďkou s ohledem na budování
kanalizace v Zahořanech. Svědčí o tom zápisy
a uskutečněná jednání na úrovni Měst. úřadu
v Berouně, ale také i Stř.kraje. Navrhovali

jsme společně s okolními obcemi jiná řešení , o kterých však nebylo ani věcně jednáno. Naše obec vyslovila souhlas s odvoláním
obce Otročiněves proti rozhodnutí o nařízení
objízdné trasy. Jednáme nadále o maximálním zkrácení doby objížďky.
Podílíme se na úpravě jiných komunikací,
které podstatně méně zatěžují naše občany
a v případě odklonění i autobusové dopravy
připravujeme provozní opatření v ZŠ a MŠ
Hudlice. Přílohou tohoto “Zpravodaje”je i
upravený autobusový jízdní řád související s
objížďkou. Dostáváte ho až nyní s ohledem
na to, že došlo již ke třem změnám oproti
původně zveřejněnému v okolních obcích a
změna by měla být platná až od 16.5.2007, ale
pravděpodobně dojde k posunutí termínu až
na konec května na základě sdělení PROBOTRANSu o čemž budete informováni obecním
rozhlasem na úřední desce a plakátovacích
tabulích.V souvislosti s tím bude nutné věnovat zvýšenou pozornost i změně autobusových
zastávek. Dle ujištění PROBO-TRANSu dojde
k přehlednému označení, ale i přesto bude
situace v naší obci dosti složitá. Bude totiž
záležet zda autobus bude zajíždět na Trubskou
či nikoliv a podle toho se bude nastupovat
nebo vystupovat vždy na jiném místě. Na lince Beroun-Nový Jáchymov budete nastupovat
do autobusů, které nebudou zajíždět na Trubskou na nové zastávce označené označníkem
proti hostinci “U Ondráčků” a do autobusů,
které pojedou na Trubskou až při jejich zpáteční cestě na stávající dolejší zastávce směrem na Nový Jáchymov.
Na lince Nový Jáchymov - Beroun budete
vždy nastupovat na nové zastávce označené označníkem před hostincem “U Ondráčků”. U autobusů, které pojedou přímo ihned
po jejich odbočení směr Svatá a u autobusů,
které budou zajíždět na Trubskou až při jejich
zpáteční cestě. V hořejší části obce se bude
nastupovat i vystupovat vždy pro oba směry
v lokalitě u Kříže na hlavní silnici, kde budou
zastávky označeny označníky.

Co se podařilo
V zimním období i s ohledem na příznivé
povětrnostní podmínky byla dokončena celková rekonstrukce hasičské zbrojnice, při které bylo vybudováno soc. zařízení pro hasiče
a další pro pracovníky obce, zasedací místnost a skladové prostory. Chtěl bych poděkovat tímto aktivním členům SDH Hudlice za
pomoc při této rekonstrukci a tím za úsporu
finančních prostředků. Obec obdržela dotaci
od Střed.kraje v roce 2006 ve výši 125 tisíc
Kč a pro letošní rok bychom měli obdržet 121
tisíc Kč. Věřím, že tato investice přispěje k
výraznému zlepšení práce našeho sboru a po
zakoupení cisterny i akceschopnosti o jejíž
nutnosti svědčí i několik požárů v obci v
posledním období.
V rámci dokončení společného projektu
SROP Mikroregionu Hudlicko byla zřízena
i dvě místa veřejně přístupného internetu.
Občané mohou bezplatně v době provozní
doby využívat přístupu na internet v Rychlém
občerstvení a veřejné knihovně. Zlepšení sta-

vu obecního rozhlasu je předmětem již několikátého reklamačního řízení a věříme, že i v
této oblasti dojde k nápravě i na základě připomínek občanů.
Provizorně, s ohledem na zatím nerealizovanou další kabelizaci obce, došlo k umístění
několika svítidel veřejného osvětlení v rámci
obce, kdy konečné řešení bude provedeno při
výkopových pracích v dané lokalitě např. při
pokládce kanalizace.

Vydávání obecního zpravodaje
Na základě připomínek zastupitelů a občanů obce rada schválila vydávání “Zpravodaje” jedenkrát za dva měsíce, když do poloviny každého sudého měsíce bude uzávěrka
příspěvků a do konce měsíce by pak měl být
nadále bezplatně distribuován našim občanům. Uvítáme jakékoliv příspěvky, připomínky a náměty a rovněž nabízíme prostor pro
osobní sdělení nebo reklamu.
Volná pracovní místa
S ohledem na odchod do důchodu bude v
souladu s platnými zákony a nařízeními v nejbližším období vyhlášen konkurz na obsazení
místa ředitelky Mateřské školy v Hudlicích.

Výběrové řízení
Na základě Usnesení Rady obce Hudlice
vyhlašuji v souladu se zákonem č. 312/2002
Sb., o úřednících územně samosprávných
celků, v platném znění, výběrové řízení na
pozici - referent státní správy a samosprávy
- obecní úřad - matrikářka OÚ Hudlice.
Požadavky
- vzdělání střední všeobecné nebo ekonomické ukončené maturitní zkouškou
- uživatelská znalost práce s PC a psaní na
stroji
- praxe v oboru státní správy, samosprávy a
znalost NJ a AJ výhodou
- po nástupu nutná zkouška odborné způsobnosti pro výkon funkce matrikářky.
Zájemce podá písemnou přihlášku, která
musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul zájemce
- datum a místo narození zájemce
- státní příslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce
- číslo občanského průkazu zájemce
- datum a podpis zájemce
K přihlášce připojí zájemce tyto doklady:
- strukturovaný profesní životopis, ve kterém
uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a
odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší
než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání
Platové podmínky:
- 8. platová třída dle vl.nař.č. 564/2006 Sb.,
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete
nejpozději do 15.5.2007 na adresu Obecní
úřad Hudlice, Jungmannova 355, 267 03 Hudlice.

