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Slovo starosty
Vážení občané, dovolte, abych Vás
opět všechny po dvou měsících prázdnin pozdravil v tomto letním období.
Jsem velice rád, že se díky místostarostovi panu Rudolfu Hrkalovi a celé
redakční radě daří dodržovat plánovaný termín pro vydávání “ Zpradovaje” a tím i zajišťovat informovanost
našich občanů . Dovolte, abych se úvodem ještě vrátil k pořádání letošních
“Staročeských májů” a poděkoval organizátorům a zejména paní Janě Paterové za její dlouholetou obětavou činnost
v této oblasti. Vnímáme určité připomínky a návrhy a jistě i dnes je stále
možné zlepšovat přípravu i vlastní realizaci. Velice rádi mezi sebou přivítáme
zkušené občany, kteří aktivně pomohou
se zajištěním této organizačně velice
náročné akce. Poděkování rovněž patří
i Sboru dobrovolných hasičů Hudlice pod
velením pana Miroslava Cipry a zejména manželům Klánovým, kteří mají největší podíl na zakoupení požární cisterny a přípravě oslav 120. výročí založení
SDH v naší obci, které proběhnou
ve dnech 7. a 8.9.2007. Rád bych také
vyjádřil poděkování všem organizátorům zábav na letním parketu u lesa, kteří přispěli tímto způsobem ke kulturnímu
vyžití našich občanů a lepšímu využití
rekonstruovaného zařízení. Dále Vás
chci informovat o výběrovém řízení na
obsazení uvolněné funkce ředitelky MŠ
Hudlice. V řízení uspěla a radou obce
byla do funkce jmenována paní Dana
Žihlová, které tímto srdečně blahopřeji a přeji hodně pracovních úspěchů
v této nelehké funkci. Zároveň chci ještě
jednou touto formou poděkovat odstupující ředitelce paní Jaroslavě Vydrové za její dlouholetou obětavou práci.
Ke změně došlo rovněž ve funkci vedoucí školní kuchyně. Prázdninové období
je rovněž využíváno pro nutné stavební úpravy školní kuchyně i vlastních
prostor mateřské školy dle požadavků
Dr. Bulvasové, vedoucí oddělení OHS
Beroun. Po splnění všech opatření
do konce roku bude možný provoz tohoto
zařízení v nezměněné podobě. I nadále
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Místní poplatky

Na základě obecně závazné vyhlášky
č.3/2003 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu je stanoven
pro občany místní poplatek 370,- Kč
na osobu. Tento poplatek je splatný do
konce měsíce března 2007 jednorázově,
nebo ve dvou splátkách. První splátka, polovina poplatku , je splatná do
konce měsíce března, druhá splátka je
splatná do konce září 2007. Do konce
měsíce srpna neuhradilo celou částku
nebo alespoň polovinu celkem 28 maji-

telů nemovitostí. Upozorňujeme tyto
občany na povinnost tento poplatek
urychleně uhradit na obecním úřadě.
Posledním termínem zůstává 30. září
2007. Po tomto termínu nebudou moci
tito občané využívat placených služeb
Technických služeb Berouna. Podobná
situace je i v úhradě místního poplatku za psa. Termín byl jednorázově do
konce měsíce března 2007. Věříme, že
k tomuto prodlení došlo nedopatřením
a bude zjednána náprava. Děkujeme
jménem všech včasně platících občanů
Hudlic.
Rudolf Hrkal

Jungmannovy oslavy

V sobotu 14. července 2007 u příležitosti 234. výročí narození našeho
rodáka Josefa Jungmanna proběhly v
naší obci tradiční Jungmannovy oslavy. Oslavy začaly v rodném domku
J. Jungmanna, pokračovaly krásným
vystoupením dětí MŠ a ZŠ a pohádkou
„O pejskovi a kočičce“. Dále pokračoval
program koncertem komorního souboru Atlantis Collegium Praha v místním
kostele, kde většina návštěvníků uvítala
příjemné ochlazení proti parnému dni
venku.
Další program pokračoval v areálu
kluziště podle rozpisu. Příjemné slunečné odpoledne pokračovalo taneční zábavou Sdružení volných tónů do
pozdních ranních hodin. Je potěšitelné,
že se oslav zúčastnilo opravdu velké
množství hudlických občanů. Pro pra-

covníky obecního úřadu zajištění těchto oslav přineslo nemalou řádků starostí
a problémů.
Některé bych chtěl uvést na pravou míru. Velice nás mrzely výpadky hudby při vystoupení Moravské
besedy hudlické mládeže a skupiny
Trn v oku – renesanční a cikánské tance.
K výpadkům hudby docházelo z těchto
důvodů. OÚ Hudlice zakoupil kvalitní
aparaturu, která je schopna přehrávat
pouze kvalitní CD, byly bohužel použity přepalovaná CD a tím vznikl problém s kvalitou přehrání. Tímto se OÚ
všem vystupujícím a občanům omlouvá
a příští akce zajistí kvalitnější produkci
hudby. Druhým problémem se stalo připojení dětského kolotoče, neustálé přerušování přívodu el. energie bylo zapří(pokračování na str. 2)

Rozloučení s prázdninami

V sobotu 1. září 2007 od 13.00 hod.
proběhne na hřišti tradiční Rozloučení
s prázdninami, které pořádá Tělocvičná jednota Sokol Hudlice a Komise
pro sport a mládež při OÚ Hudlice pro
všechny hudlické děti. Pro děti budou
připraveny různé sportovní soutěže,
hry, soutěže zručnosti, běh lesem, ukázky sportů, ukázky hasičské techniky.
Nově bude pro děti připravena projížďka na ponících a koních a překva(pokračování na str. 2) pení v podobě seskoku parašutistů

z Hořovic do prostoru hřiště. Pro všechny děti jsou připraveny sladké odměny. Během celého odpoledne bude
hrát k poslechu živě country kapela.
Pro děti bude zajištěno malé občerstvení v podobě špekáčků pečených na ohni
a pití.Zveme srdečně všechny občany
se svými ratolestmi na příjemně strávené odpoledne. Po skončení odpoledne
mají možnost dospělí krátce posedět při
poslechu country hudby. Těšíme se na
vaši návštěvu.
Rudolf Hrkal

Slovo starosty
(pokračování ze str. 1)

je však nutné počítat s nutností celkové rekonstrukce po získání potřebných
finančních prostředků. V uplynulém
období byla rovněž provedena poněkud
“složitá” rekonstrukce zdravotní techniky v objektu zdravotního střediska.
Mrzí nás, že jsme nebyli nájemcem upozorněni na chybějící umývadlo na WC
pacientů a tak bude nutné tyto nezbytné
práce provést za běžného provozu.
Volné prostory v domě služeb
Opakovaně nabízíme k dlohodobému pronájmu volné nebytové prostory v domě služeb vhodné k podnikání
o výměře 78 m2. Nájemné je stanoveno
na 300 Kč/m2 na rok a je plánováno
i zabezpečení plynového vytápění uvedených prostor. Zájemci získají další
informace na OÚ Hudlice.
Hodiny na kostele
Po zásahu věže kostela bleskem jsou
již delší čas nefunkční hodiny. Závadu se nepodařilo vlastními prostředky
odstranit a vzhledem k jejímu rozsahu
byla odbornou firmou odvezena do
opravy celá elektronická řídící část.
Informační systém
Povětrnostními vlivy, ale zejména
i některými občany došlo k poškození ukazatelů informačního systému.
Na základě rozhodnutí rady obce byly
vyrobeny nové směrovky a informační
tabule, které přispějí k lepší orientaci
návštěvníků naší obce.
Obecní skládka
I nadále dochází k neoprávněnému
vnikání do prostor obecní skládky mimo
provozní dobu. Opakovaně všechny
občany upozorňujeme, že mimo stanovenou provozní dobu ( byla rozšířena
i o středu) není přípustné vstupovat
do těchto prostor ani přinášet nebo
odnášet jakýkoliv odpad nebo materiál. Nabízíme opakovaně občanům,
kteří topí pevnými palivy možnost bezplatného odběru vhodného palivového
dříví ze skládky. Čistou stavební suť lze
po dohodě s panem Františkem Vlkem
ukládat do cest v obecním lese. Je nutné dohodnout přesné místo a termín
a suť na cestě upravit rozhrnutím.
Změna územního plánu obce
V letošním roce byla zahájena celková změna územního plánu naší obce.
Pro přípravu vlastního zadání žádáme
občany, aby předložili vlastní návrhy
a požadavky na využití území, abychom
projednávání maximálně urychlili.
Nebezpečný odpad

Na podzim (přesný termín bude včas
oznámen) proběhne opět sběr nebezpečného odpadu v naší obci. Opakovaně upozorňujeme občany, že bezplatně
budou přijímány jen kompletní spotřebiče (zejména chladničky a televize) a
proto zařízení nedemontujte, protože to
znamená zvýšené náklady na likvidaci.
Objížďka
Naše obec od začátku realizace
kanalizace v Zahořanech nesouhlasila
s objížďkou přes Svatou. Uvítali jsme
její zkrácení, které však přineslo spoustu problémů jako ježdění přes výkopy
při provádění dokončovacích pracích, opakovaně se propadající úseky
a jejich oprava a v neposlední řadě
neinformování obcí o další uzavírce.
Velice nás mrzí způsob komunikace MÚ
v Berouně s našimi obcemi. Informace
se k nám dostávají prostřednictvím tisku, nebo přepravce a ne od oprávněného orgánu.
Koupaliště
Český rybářský svaz Králův Dvůr,
jakožto pronajímatel koupaliště, provedl několik opatření pro zamezení průsaku vody hrází. S ohledem na jejich
jen částečnou úspěšnost a i vzhledem k

dlouhodobému suchu je značně snížena
hladina v této (požární) nádrži. S vedením organizace jsou po výlovu připravena opatření pro zlepšení této sitace.
Havarijní stav nemovitosti
Dne 3.8.2007 proběhlo místní šetření k posouzení stavu rod.domu č.p.164
s ohledem na ohrožování sousedních
nemovitostí. Pracovnicemi Stavebního
úřadu v Králově Dvoře bylo konstatováno, že objekt je značně narušen
a dojde k nařízení zabezpečovacích
prací vůči vlastníku.
Základní škola
Ke stavebním úpravám docházelo
v době prázdnin i v objektech základní
školy. Děti i rodiče jistě ocení zlepšení
chodeb i šaten novou dlažbou, úpravou
stěn a nábytkem.
Bytový dům (činžák)
Nadále probíhají práce uložené
SÚ Králův Dvůr na odstranění vlhkosti
v přízemních prostorách tohoto objektu. Na základě jednání s nájemníky
by mělo dojít ještě k úpravě okolí (demolice některých staveb), výměně oken
a úpravě odsávání z koupelen. Bylo
nutné rovněž provést výměnu čerpadla
ve vodárně.

Redakční rada „Hudlice dnes“
V květnovém čísle Hudlice dnes
jsme Vás informovali o tom, že chceme
náš zpravodaj vydávat v nové podobě.
Abychom svůj slib mohli plnit kvalitněji, byla ustanovena v rámci obecního
úřadu redakční rada ve složení ing. Jan
Hrubý, Václav Pos, Rudolf Hrkal, Ivan
Lhotka a Ing. Radovan Buroň. Redakční rada se schází těsně po uzávěrce
příspěvků a sestavuje nový zpravodaj.
Nedílnou podmínkou pro jejich činnost
je dostatek příspěvků. Tímto žádáme
všechny sportovní i společenské organizace o zasílání aktuálních příspěvků.
Samozřejmě bychom velice rádi
otiskli i příspěvky Vás, občanů Hudlic. Rádi otiskneme veškeré zajímavé

články a postřehy z naší obce, tipy
na výlety, osvědčené a vyzkoušené
recepty, zajímavé fotografie z minulosti i současnosti, křížovku o ceny.
V Hudlicích probíhá po celý rok
spousta sportovních i společenských
akcí, o kterých by bylo velice vhodné
napsat článek do zpravodaje. Samozřejmě uvítáme i kritické podněty,
určitě je otiskneme a hned v příštím
čísle se k nim vyjádříme. Chceme
zpravodaj oživit zajímavými články
od hudlických občanů.
Příští číslo zpravodaje bude obsahovat rozhodně více fotografií z naší
obce. Děkujeme všem za spolupráci.
Rudolf Hrkal

Jungmannovy oslavy
(pokračování ze str. 1)

činěno špatným technickým stavem
tohoto kolotoče. Posledním problém,
který asi trápil všechny návštěvníky
oslav zejména večerní taneční zábavy
bylo zajištění občerstvení pro několik
set návštěvníků.
Celý den i večer panovalo krásné,
teplé, sluneční počasí. Ideální možnost
pro provozovatele občerstvení na této
akci. Možnost uspokojit návštěvníky

a vydělat během jedné akce slušné
finance byla optimální. Zůstala podle
mého nevyužita a to je škoda.
Celkově lze hodnotit Jungmannovy
oslavy jako velmi úspěšné a záslužné.
Zavazujeme se posunout laťku hodnocení této akce v příštím roce ještě
výše. Děkujeme všem občanům Hudlic
za hojnou účast.
za organizační výbor
Rudolf Hrkal

ANKETA
Protože obecní úřad má zájem na dalším zvelebování obce a zkvalitňování
poskytovaných služeb, obracíme se na
vás s žádostí o vyplnění připojeného
anketního dotazníku v oblastech:
zlepšení životního prostředí obce,
vzhled a úpravy obce, činnost obecního úřadu, činnost zastupitelů, odpadové hospodářství, provoz skládky, další
služby pro občany ze strany obecního
úřadu, návrhy na kulturní a sportovní
akce, činnost zájmových a sportovních
organizací, dopravní značení místních
komunikací, vodní plochy, informovanost občanů. Další podněty můžete uvést

dle vlastního uvážení. Žádáme všechny
hudlické občany, aby této anketě věnovali potřebnou pozornost a svými podněty ovlivnili další rozvoj naší obce.
Žádný podnět ani návrh nezapadne.
S výsledky této ankety vás seznámíme
v dalším čísle Hudlice dnes. Zapojte se
do dění obce, obecní úřad chce v maximální míře vycházet z požadavků našich
občanů. Děkujeme za aktivní přístup.
Anketní list stačí odevzdat na obecním úřadě. Uvítáme i kritické podněty
a připomínky. Termín odevzdání ankety je do 30. září 2007. Anketní lístky
mohou být anonymní.
Rudolf Hrkal

Informace kulturní a školské komise

Ani během letních měsíců naše komise nezahálí. 14. 7. jste měli možnost
navštívit oslavy narození J. Jungmanna. Pro všechny byl připraven pestrý
program. Akce začala v rodném domku
úvodním projevem, vystoupila MŠ a ZŠ
Hudlice, nejmenší sledovali pohádku.
V kostele sv . Tomáše zazněly nádherné skladby a písně, na kluzišti se tančilo a recitovalo, poté byla volná zábava
za hudebního doprovodu a na závěr
ohňostroj. Jídla a pití se sice brzy nedostávalo, o to více nám přálo počasí
a nechyběla ani hojná účast a příjemná
zábava. Chtěla bych poděkovat všem,
kteří se na letošních oslavách podíleli,
ať už prací , vystoupením, ale i svojí
účastí.
20. 7. – tento zájezd do Českého Krumlova má již tradici. Opereta Cikánský baron všechny nadchla
výpravou i provedením. Ač všude
kolem hřmělo a blesky křižovaly oblohu ze všech stran otáčivé scény divadla,
teplé noční počasí vydrželo do konce
představení.
Před námi je zářijový poznávací
výlet do Itálie.Všichni účastníci jsou
o průběhu akce informováni. Zájezd je
plně obsazen.

Na sobotu 22. 9. je pro vás připraven
zájezd na podzimní Zahradu Čech
do Litoměřic. Zájemci se mohou nahlásit na OÚ v Hudlicích, cena za osobu je
100 Kč a odjezd v 7 hodin.
Brno, hrad Špilberk, Hodonín,
temlářské sklepy a v nich víno, víno to vše můžete vidět a ochutnávat všemi
smysly, pokud s námi pojedete 20. – 21.
10. na zájezd na Moravu. Odjíždíme
20. 10. v 9 hodin od OÚ , cena po příspěvku OÚ je 700 Kč.
Pokud jste někam založili náš přehled
kulturních akcí pro rok 2007, připomínám, že zájezdy, na které se můžete
ještě přihlásit, jsou 10. 11. – Olšany
a Praha a 22. 12. Weiden koupání.
Z akcí se uskuteční Helloweenská noc
pro malé děti – termín upřesníme,
posezení pro důchodce, rozsvícení
vánočního stromku 30. 11., 26. 12.
potřetí vystoupáme na Vrch. V plánu
máme nákupní výlet do Polska, pro
zájemce spojený s návštěvou solné jeskyně. Včas budeme informovat. V čase
vánočním nebude chybět ani koncert
v kostele. Věříme, že si z naší pestré
nabídky vyberete a pokud ne, rádi přivítáme vaše návrhy a připomínky.
Jiřina Tejnorová

Minidialog
Ona: „Táto, ty naši mladý by potřebovali eště jednu cimru.“
On: „Tak jí, mámo, přizdíme na terase nad koupelnou, zdi sou silný a strop taky.“
On: „Vyženem to z Ytongu, uděláme krůvek a hotovo.“
Ona: „No jo, ale co s těma dlaždicemi na podlaze.“
On: „Ty vytrháme i s lepenkou, porovnáme a uděláme betonek a plavoucí podlahu.“
O pár dní později ...
Ona: „Táto co s tim brajglem ze střechy. Odvez to někam!“
On: „Tak jsem to, mámo, odvez´. Byly toho dvě káry, šoupnul jsem to do lesa u hřiště k
cestě podle lesa. Byl to prima matriál, dlaždice, beton a trochu asfaltový lepenky. To si
veverky a zajíci chroupnou! A nebo se najde ňákej obecní b… a zasype s tím koleje.“
Myslíte, že k podobnému rozhovoru nedošlo? Zkuste se projít po cestě mezi Hořejší
a Dolejší silnicí.

Milé ženy
tanečnice, rodiče
původně jsem plánovala napsat něco
málo o tom, jaké to bylo a bude na cvičení s dětmi v Hudlickém Sokole, jaké
to bylo a bude na tančení v orientálním
rytmu v Ženském kruhu. Ukazuje se
však, že cesta má a mé rodiny se na dalších několik let bude ubírat jiným směrem a tak bych se s Vámi, příznivkyněmi či příznivci chtěla takto rozloučit.
Společnost, ve které pracuje můj
muž se rozšiřuje a zavádět nový provoz ve východních Čechách bude právě manžel, takže se budeme stěhovat. Omlouvám se takto všem matkám
a jejich dětem, které se chystaly
na cvičení, ale já už ho zde bohužel
nepovedu.
S důvěrou se obracím na všechny matky, které touží cvičit s dětmi a navzájem se setkávat, předávat si informace
a sdílet své zkušenosti. Snad se najde
někdo (žena či muž), kdo mne nahradí.
Ráda předám své materiály, přípravy
a typy na další cvičení a další činnosti.
Milé ženy tanečnice, je mi opravdu
líto, že si spolu nějaký čas pravděpodobně nezatančíme, ale pevně doufám
že náš Ženský kruh zůstane zachován
a jistě se i rozšíří. To nejdůležitější už
znáte, a tančit můžete i beze mne. Vím,
že i mezi Vámi se najde taková, která
Vás svolá a zatančíte si. Věřím, že blahodárnou sílu tance jste poznaly, ale
všechny víme, že je třeba ji neustále
obnovovat. A tak, tančeme!
V minulém Hudlickém občasníku jsem
také slíbila schůzku pro ty z Vás, kteří
se zajímají o vybudování dětského hřiště v Hudlicích. Dovedu si zde představit
opravdu krásné hřiště, pro děti od 0 do
16 let, třeba na keltský motiv, nebo na
motivy místních legend o skále, mohlo
by to být hřiště, na které by jezdily děti
s rodiči ze širokého okolí. Takové hřiště
si Hudlice jistě zaslouží. Mluvila jsem
s panem R. Hrkalem (snad o tom zde
mohu napsat) a ten mne ujistil, že místní zastupitelé se do hřiště určitě pustí,
a tak snad Vás, které toto téma zajímá
mohu odkázat na něho. Konečně, vím,
že obnova a výstavba hřišť se uskutečňuje i v blízkém okolí např. na Tetíně.
Říká se, že někdo musí odejít, aby
mohl přijít někdo lepší a já myslím,
že to tak bude i v našem případě.
(Nakonec neodcházíme navždy) . Mějte
se hezky a děkujeme.
Karolina Nedělová

Z jednání Rady obce Hudlice
Rada na svém zasedání dne
11.7.2007 projednala:
Stížnost občanů na volné pobíhání psa, nabídku pojišťovny Generali , výběrové řízení na ředitelku MŠ,
informaci o poruše na hrázi koupaliště,
uzavření mandátní smlouvy na územně
plánovací činnost při změně územního plánu obce č.2, prázdninový provoz
MŠ, informaci o rekonstrukci rozvodu
vody ve zdravotním středisku, objednávku turistických známek, vyhodnocení sběru nebezpečného odpadu,
doplnění podání k upozornění na stav
nemovitosti, přehled nákladů a výnosů
školní jídelny a nutné stavební úpravy pro udržení provozu školní jídelny,
návrh na složení školské rady, doplnění
a obnovu dopravního značení v obci,
nákup ozvučovací aparatury, informaci
o kontrole spisovny.

Rada na svém zasedání dne 9.8.2007
projednala:
Informaci o vyúčtování společných
projektů Mikroregionu Hudlicko, návrh
nových projektů, výměna oken v činžovním domě, nabídku Sdružení obrany
spotřebitelů na bezplatné poradenství
informaci o průběhu prací k žádosti
o dotaci na kanalizaci, licence
pro autobusovou dopravu Roztoky
– Kostal Zdice, postup při vydávání povolení kácení stromů, jmenování Dany Žihlové ředitelkou MŠ,
přijetí nové vedoucí školní jídelny,
úpravu parkovací plochy u MŠ, oslavy
120 let SDH, rozšíření sběrných míst
na odpad, nabídku na opravu komínů v
domu služeb, souhlas s využitím bývalého kina na prodejní sklad, termín
konání veřejného zastupitelstva dne
27.9.2007.

Rady pro spotřebitele
Na základě iniciativy neziskové organizace Sdružení obrany spotřebitelů ČR
(SOS) se naše obec zapojila do projektu nazvaného Partnerské poradny měst
a obcí. Cílem je snadné a bezplatné
zpřístupnění objektivních informací,
individuálních zkušeností i spotřebitelského poradenství co největšímu počtu
spotřebitelů z řad našich občanů.
S problémy, jako jsou neuznané
reklamace obuvi, špatně odvedené stavební práce, nákup ojetého vozu atd.,
se občané mohou bezplatně obracet na
internetové poradenství pro spotřebitele, které najdete na www.spotrebitele.
info/partner. Zde můžete bezplatně
konzultovat svůj dotaz. Specielní odkaz
na sdružení SOS bude umístněn i na
webových stránkách naší obce www.
obec-hudlice.cz .
Občanům, kteří nemají doma internet
připomínáme, že mohou využít veřejně přístupného internetu v knihovně
či v Rychlém občerstvení. Své dotazy
a problémy můžete předat i písemně
na OU, který Vám zprostředkuje bezplatnou odpověď.
Ukázka odpovědi na nejčastější dotazy, které se objevují v poradnách SOS.

Pozor na dárky

Na prezentaci jedné firmy jsem
k dekám, které mají prý úžasný účinek,
dostala ještě jako dárek termosku. Jak
jsem doma zjistila, termoska netěsní a
káva z ní vytéká. Mohu ji reklamovat?
V tomto případě čtenářku zklamu,
termosku reklamovat nemůže. Nekupo-

vala ji, neuzavřela na ni kupní smlouvu
(byť jen ústně), dostala ji jako dárek.
Jenže celá věc má ještě jeden mnohem důležitější aspekt. Jde totiž především o trik, který používají různé
společnosti, organizující podobné prezentační akce. Nabízejí velmi často
zboží, které by lidé mohli koupit někdy
mnohem levněji v kamenném obchodě
a mnohdy ještě kvalitnější. Ale účastníci takových akcí jsou podrobování
velmi silnému psychickému nátlaku
– byť si toho nejsou vědomi – s jediným
cílem, aby nakupovali.
Jednak jim společnost umožnila
výlet, nebo zábavný program, takže
se lidé navíc cítí určitým způsobem
zavázáni. Na druhou stranu najednou
vidí, že je možné získat jako bonus
k nákupu ne jednu, ale mnohdy i několik věcí. Je samozřejmě otázka, zda
vůbec věci nabízené jako dárek v daný
okamžik člověk potřebuje, nicméně je
asi v lidské přirozenosti neodmítat,
když mi něco někdo nabízí a říká, že to
je zadarmo.
Problém je v tom, že to v žádném
případě zadarmo není, naopak dárky dostávají v naprosté většině jen ti,
kteří uzavřou kupní smlouvu na deky
či jinou věc.
Spotřebitelé by si ale vždycky měli
pamatovat, že až přijedou z podobné
akce domů a nechají si všechno projít hlavou, mají ze zákona možnost
do 7 dnů odstoupit od uzavřené
smlouvy bez udání důvodu.

Výlet na kolech
V sobotu 22. září 2007 se uskuteční další výlet na kolech. Cílem výletu
je Karlštejn. Výlet je organizován pro
dvě kategorie, první bude mít trasu
z Hudlic do Karlštejna se zajížďkou
na Svatý Ján, délka trasy cca 50 km.
Druhá kategorie bude absolvovat trasu Hudlice – Karlštejn podél Berounky, je určena pro rodiny s dětmi, délka je přibližně 40 km. Srdečně zveme
všechny příznivce cykloturistiky. Udělejte si hezký den s výletem na kolech.
V cíli je pro všechny účastníky zajištěno malé občerstvení. Těšíme se na hojnou účast.
Rudolf Hrkal

Životní jubilea
Obecní úřad blahopřeje všem občanům, kteří v minulém období oslavili
významná životní výročí:
červenec
Zdeněk Pelc, Hudlice 196
srpen
Marie Křepelová, Hudlice 348
Anna Vydrová, Hudlice 207
zlatá svatba
manželé Havránkovi, Hudlice 146

Významné
výročí TJ Sokol
Hudlice
V letošním roce slaví Tělocvičná jednota Sokol Hudlice významné výročí –
110 let od založení. Byla založena 31.10.
1897. Prvním starostou byl František
Kulhánek (Kosík). V roce 1902 měla
31 členů. První cvičební hodiny Sokola
se prováděly v bývalé Šatlavě (budova
v místě dnešního pomníku padlých).
Budova však byla stará a malá. A tak se
cvičilo v hostinci pana Františka Patery
(dnešní hořejší prodejna Jednoty). Později pak v hostinci Adolfa Patery (dolejší hostinec). Velkou letní tělocvičnou
byla zahrada u Kulhánků (Kubů).
V Sokole se cvičilo nejen tělo,
ale také duch. Členové nacvičovali
divadelní hry ve spolku „Jungmann“. V
roce 1921 je rozhodnuto postavit si svůj
stánek – sokolovnu a to svépomocí.
Byla podniknuta sbírka, která vynesla sumu asi 22 000 Kč. Bylo odhlasováno, že každý člen odpracuje týdně
8 hodin na stavbě. Kámen na sokolovnu se lámal na Statíkové skále, celkem
150 kubických metrů kamene. Pražská
(pokračování na str. 5)

Významné výročí TJ ...

(pokračování ze str. 4)

- železářská společnost Králův Dvůr
darovala veškerý písek zdarma. Musela se postavit vlastní cihelna, celkem
bylo vypáleno na 120 000 cihel. Vše
se vozilo koňskými povozy členů. Je
téměř neuvěřitelné, ale 22. června 1924
byla sokolovna slavnostně otevřena.
Na tehdejší podmínky úžasný výkon.
V roce 1924 se stává starostou Sokola
tehdejší řídící učitel Karel Špachman.
V roce 1926 získala jednota biografickou licenci a kino se zde provozovalo
až do šedesátých let. Přišla 2.světová
válka a rozpuštění Sokola. Po skončení války 16.5.1945 se schází členové,
aby započali znovu v sokolské práci. Do výboru byli navrženi starosta
– Karel Špachman, místostarosta – Jan
Ouředník, vzdělavatel – Jan Havlíček,
náčelník – Jaroslav Kovařík, náčelnice – Marie Kosová. Do života jednoty
zasahuje politika a 16.3. 1952 dochází ke sloučení se závodní jednotou
dolu Krušná Hora s názvem „Baník
Hudlice“. Z místa starosty odchází po
28 letech Karel Špachman. Po 41 letech
odmlčení se Sokolové hlásí ke svému
odkazu. 14. dubna 1991 se konala ustavující valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Hudlice. Starostkou Sokola
byla zvolena Květoslava Havlíčková.
Přebírá se sokolovna, postupně se opravuje, maluje, buduje nové sociální zařízení ale hlavně se začíná cvičit s dětmi
a mládeží, rozbíhá se cvičení žen.
Za členy se přidávají i muži oddílu
stolního tenisu. V roce 1994 na XII.
Všesokolském sletu cvičilo 65 cvičenců , na XIII. sletu 22 cvičenců, na
XIV. sletu jsme už bohužel zastoupení neměli. Sokolovna je plně využita.
Jsou zde oddíly všestrannosti, odbíjené, stolního tenisu, florbalu, aerobiku,
zdravotní cvičení žen, cvičení rodičů
s dětmi, turistiky, šachu a břišních tanců.
V dopoledních hodinách sokolovna
poskytuje prostory pro ZŠ a MŠ. Starostou je nově zvolen Zdenek Sklenář,
od roku 2007 je starostou Sokola Rudolf
Hrkal. Sokolovna se neustále vylepšuje a
opravuje – nové plynové vytápění, nová
plastová okna, nová střecha, úpravy uvnitř sokolovny, nové osvětlení, hromosvody. Sportovní oddíly jsou postupně
vybavovány sportovními pomůckami.
V zimních měsících využívá sokolovnu SK Hudlice – oddíl kopané. Činnost
Sokola je opravdu pestrá a různorodá.
Stal se nedílnou součástí kulturního
a společenského dění v naší obci. K 1.1.
2007 má celkem 149 členů.
Rudolf Hrkal, starosta TJ Sokol

Hudličtí hasiči bilancují
V uplynulém půlroce jsme se aktivně podíleli na rekonstrukci hasičské
zbrojnice. Členové SDH provedli veškeré bourací práce (příčky, podlahu ...),
svépomocí jsme vymalovali celou hasičskou zbrojnici. Touto cestou bychom
chtěli poděkovat všem firmám, které
se podílely na rekonstrukci a zejména
pak celému obecnímu úřadu. Konečně
máme v „hasičárně“ důstojné zázemí
– pěknou klubovou místnost, dvě toalety a hlavně vodu, tohle vše byly hlavní
důvody celé rekonstrukce.
28.dubna jsme se zúčastnili okrskové
soutěže v Novém Jáchymově, bohužel
letos jsme nepostoupili do okresního
kola.
Velkou událostí v měsíci květnu
pro náš sbor bylo zakoupení hasič-

ského vozu ŠKODA 706 – CAS 25.
9. června se v Trubíně konal memoriál „Zasloužilých hasičů“, zde jsme
se z 19 přítomných družstev umístili
na 16.místě.
V červenci letošního roku to bude již
120 let, co byl sbor dobrovolných hasičů
v Hudlicích založen. Proto si toto výročí chceme v měsíci září připomenout.
V rámci oslav by mělo v měsíci říjnu
proběhnout I. kolo hry Plamen – závod
požární všestrannosti, této soutěže by
se měla zúčastnit družstva mladých
hasičů a dorostu z celého našeho okresu.
Věříme, že naši spoluobčané přijmou
pozvání hudlických hasičů a svou účastí podpoří oslavy 120 let trvání SDH
v naší obci.

Soustředění stolních tenistů
Koncem měsíce července organizoval
oddíl stolního tenisu TJ Sokol Hudlice
tradiční soustředění stolních tenistů
na Sázavě. Sportovní areál v Sázavě
poskytuje výborné podmínky pro přípravu stolních tenistů. V místě je ideální sokolovna, ubytování, sportoviště
pro všechny druhy sportů. Perfektní
stravování je těsně u ubytovny. Letošní
soustředění bylo již 16. v řadě.
Z hudlické mládeže se ho zúčastnili
Lukáš Hubinger, Jiří Vlach, Jan Stehlík, David Hubinger, Tomáš Hrabák,
Lucka Hrabáková, Sabina Levová,
Stáňa Vaculík, Michal Klouda, Dominika Landová, David Bartůněk a Jindra
Vaculík. Sportovní týden byl vyplněn

především stolním tenisem, trénovalo
se dopoledne i odpoledne. Mladí adepti
získávali potřebné návyky a zkušenosti,
nejvíce jim dával zabrat robot na stolní
tenis. Ve volných chvílích zbyl čas i na
utkání ve velkém tenisu. V tom vynikal

Lukáš Hubinger a Jiří Vlach. Stravování bylo jako každý rok vynikající. Možná by se některé maminky divily, kolik
knedlíků dokáží jejich ratolesti sníst.
Celkově lze soustředění hodnotit jako
velmi úspěšné. Dokladem toho je, že
mladí účastníci soustředění se již těší
na příští rok.
Rudolf Hrkal

Turnaj v nohejbale
V sobotu 15. září 2007 proběhne
na kluzišti u kostela 2. ročník HUDLICKÉHO POHÁRU v nohejbale. Turnaj je určen pro tříčlenná družstva.
Presence je do 8.00 hodin, zahájení
je v 9.00 hodin. Přihlášky se přijímají
v místě konání turnaje. Turnaje je organizován pro kategorii dospělí a letos
nově pro kategorii mládež do 15 let.
Mládežnická kategorie bude organizována pouze v případě, že se přihlásí alespoň 3 družstva. Hlavní cenou je
putovní Hudlický pohár, který zůstane
vítězi pouze v případě, že tento turnaj
vyhraje 3x za sebou. 1. ročník Hudlického poháru vyhrál tým z Hudlic „Pinďa“ ve složení Tomáš Sklenář, Rostislav
Hubka a Vítek Sklenář. Občerstvení pro
všechny je zajištěno. Srdečně zveme
všechny hudlické občany. Rudolf Hrkal

Používání služeb VoIP v síti Svata.net - I. díl
aneb „Lze zrušit pevnou linku a telefonovat přes Svata.net?“

Jednoduchá odpověď – lze. Bude vás
to stát jen chvíli času a nějakou investici do zařízení. Tento článek není návodem na zprovoznění služeb či popisem jednotlivých možností. Snaží se
poskytnout jen základní informace a
přehled. Podrobnější informace o VoIP

Tři minuty života kontra slušnost

Žuch, rána obří taškou pod koleno mě probrala z přemýšlení na schodech stanice metra Zličín. Slečna buclatá stejně jako její taška dosupěla k posledním dveřím
vlaku metra v rozhodující desetině vteřiny. Další vlak přece jede až za tři minuty.
„Stanice Můstek, přestup na trasu A“. V tubusu přestupní stanice mě krajní
ze tří spěchajících a ještě diskutujících mladíků bodyčekoval svým batohem na
naproti jdoucí dámu. Život je děsný fofr a další krtek jede až za tři minuty.
Pražák, jen oči otevře je samý spěch, všude plno stejně spěchajících a dnes jako
na potvoru se všechno courá a lidi se pletou jeden druhému. To mi na zdravém
křivoklátském vzduchu máme na spěch jiný názor. Reptali jsme sice, když nám
zavřeli silnici v Zahořanech, ale projížďka lesní cestou přes Zdejcinu nakonec
není až tak dlouhá a je romantická.
Zprvu bychom mohli dávat pražákům lekce slušného chování. Jede proti auto?
Zastavím na širším přehlednějším místě než protijedoucí. Přece si kvůli třem
minutám neodřeme své plechové miláčky. Po čase začali „rychlíci“ spoléhat na
ty slušnější nebo řidiče slabších nervů, když mně vidíš tak si zastav. Před ukončení objížďky už to byla hra na silnějšího a odvážnějšího, vždyť v poli je místa dost,
nebo tě to křoví jen tak šmrnce.
Zkrátka jsme kvůli třem minutám života ztratili slušnost. Stálo nám to za to?

lze nalézt v síti Internet, odkazy jsou
uvedeny v závěru článku.
Především, telefonování přes síť
Internet není jen Skype. Pro telefonování přes síť Internet lze použít i analogové telefony, kterých je v naší oblasti
určitě většina, či speciální tzv. IP telefony a není vůbec nutné k tomu mít
počítač se sluchátky a mikrofonem. A
jak už napovídá úvodní řečnická otázka, zajímá nás úplné a plnohodnotné
nahrazení telefonní linky, tedy odchozí
volání do jakékoli sítě, příchozí volání
a možnost faxového provozu. Zkratka
VoIP znamená Voice over IP, tedy volně přeloženo „hlas v paketové síti IP“.
Provozování hlasového volání v počítačových sítích má své potřeby a nároky
na přípojku do sítě Internet. Obecně se
uvádí potřebná minimální rychlost připojení 128kbit/s se zpožděním přenosů
paketů bod/bod do 300ms bez výrazného kolísání tohoto zpoždění (latence). Síť Svata.net všechny nároky VoIP
splňuje, a řadí se do skupiny širokopásmových sítí. To znamená, že kdokoli je
připojen na síť Svata.net, může využívat služeb VoIP libovolného operátora
který je veřejně nabízí.
Pokračování příště

