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Slovo starosty
Vážení občané, chtěl bych vás u pří-

ležitosti začátku jara co nejsrdečněji 
pozdravit, popřát hodně zdraví, štěstí a 
podělit se o některé radosti, ale i sta-
rosti, které se dějí v naší hezké obci.

S menšími problémy jsme snad již pře-
čkali zimu, která byla co se týká sněho-
vých srážek významně mírnější. Tak nás 
trápila jen při silných dlouhodobých 
mrazech zamrzající „dešťová“ kanali-
zace a namrzání „dešťové“ vody (více 
na jiném místě zpravodaje) na komu-
nikacích, což ohrožovalo bezpečnost 
chodců i motoristů a vyžadovalo pra-
videlný posyp. Na nejhorší místa byly 
osazeny nové bedny s posypem a lopa-
tou, škoda jen, že některé již byly zcize-
ny. Chtěl bych touto formou poděkovat 
všem občanům, kteří nám pomohli při 
úklidu sněhu, posypu místních komuni-
kací a již i s následným jarním úklidem 
i když pouhá kritika všeho je jistě méně 
namáhavá. Zcela mimo chápání je opa-
kované vypouštění odpadních vod na 
místní i krajskou komunikaci III. Třídy 
na vjezdu do obce, kde byly ohrože-
na bezpečnost zejména projíždějících 
motoristů a věc řeší Policie ČR. 

Obecní úřad se také konečně přestě-
hoval do celkově zrekonstruovaného 
objektu. Velké zdržení nebylo způso-
beno nekvalitní prací ani čekáním na 
zakázkový nábytek, ale pouze zdlou-
havým a velice problémovým osazením 
elektroměrů, připojením na plyn, tele-
fon a internet. Po počátečních problé-
mech se také podařilo již dořešit vstup 
do objektu a to v úřední den. V pondělí, 
středu a čtvrtek nemusíte zvonit a dveře 
otevřete pouze tahem. V neúřední den, 
tj. v úterý a pátek v případě naléhavých 
neodkladných záležitostí, zvoňte na pří-
slušného úředníka, který vám pak ote-
vře dálkově dveře. Prosím o pochopení, 
že běžné úkony jako placení poplatků 
určitě počkají na úřední den a nechte v 
neúřední dni v klidu pracovnice vyřizo-
vat vaše podání. Já osobně jsem vám v 
případě, že nemám jiné jednání, k dis-
pozici kdykoliv. 

V zimním období se také podařilo 
dokončit rekonstrukci sběrného dvora 

(pokračování na str.2)

Třídit má opravdu smysl
Likvidace všech druhů odpadů je 

ekonomicky náročná oblast hospoda-
ření obce. Částka, kterou občan platí 
za likvidaci odpadů, obsahuje celoroč-
ní svoz popelnic (52 svozů), možnost 
využívat kontejnery na tříděný odpad 
po obci, využívání velkoobjemových 
kontejnerů na skládce, sběr nebezpečné-
ho odpadu, likvidaci odpadu ze zahrad 
a nově zřízené místo zpětného odběru 
prakticky všech druhů elektrospotřebi-
čů. Pro vaši reálnou představu uvedu 
skutečnost roku 2011.

Oblast příjmů
poplatky od občanů  580 000 Kč
příspěvek od Praha
za vytříděný odpad  160 000 Kč
celkem  740 000 Kč

Bohužel, v této oblasti má OÚ problé-
my s výběrem poplatků od občanů. Ke 
konci r. 2011 nemělo zaplaceno poplatek 
zhruba 50 hudlických občanů. Musíme 
je urgovat, upozorňovat a hrozit sankce-
mi. Přece není možné celý rok využívat 
služby a neplatit! Nechceme tento stav 
hrotit, může se stát, že člověk zapome-
ne, ale ne soustavně. OÚ bude proti těm-
to chronickým neplatičům postupovat 
razantněji v duchu zákona. Stačilo by 
je zveřejnit, ale to nám zákon, bohužel, 
neumožňuje.

Oblast výdajů
poplatky za svoz popelnic  612 000 Kč
poplatky za svoz 
tříděného odpadu  100 000 Kč
poplatky za sběr 
nebezpečného odpadu  33 000 Kč
doprava kontejnerů 
na skládku Stašov  98 000 Kč
skládkovné ve Stašově  73 000 Kč
mzdové náklady 
obsluhy skládky  42 000 Kč
celkem výdaje  958 000 Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji v oblas-
ti odpadů je 218 000 Kč, tuto částku 
OÚ doplácí ze svého rozpočtu. Díky 
našim občanům se tento rozdíl udržuje 
v rozumné výši díky aktivnímu přístu-
pu v třídění odpadu. V roce 2010 naši 
občané vytřídili 40 tun, v roce 2011 již 
53 tun odpadů.

V roce 2010 jsme obdrželi od firmy 
Ekokom Praha za vytříděný odpad zpět-
ně 127 000 Kč, v roce 2011 to byla již 
částka 160 000 Kč. Za tento aktivní pří-
stup našich občanů patří právem všem 
velké uznání a poděkování. Třídění 
má opravdu zásadní význam. Pro vaši 
představu uvádím loňské výkupní ceny 
od firmy Ekokom za vytříděný odpad 
– papír 0,70 Kč za 1 kg, plast 5 Kč za  
1 kg a barevné sklo 1,50 Kč za 1 kg.

(pokračování na str. 2)

Upravené místo na skládce okolo eDomku.
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Slovo starosty
a tak mají občané nyní možnost ukládat 
celý rok na skládku použité elektrozaří-
zení bez nutnosti jej odhazovat do běž-
ného komunálního odpadu anebo čekat 
na sběr nebezpečného odpadu dvakrát 
do roka. Je jen na nás abychom si zby-
tečně nezatěžovali životní prostředí a 
nastavený způsob třídění odpadu v obci 
plně využívali.

Občané obce také kladně hodnotili, a 
svědčí o tom i účast, tradiční kulturní 
akce pořádané v uplynulém období, ať 
už to byly zájezdy na hory, do divadel, 
tradiční masopust nebo oslava svátku 
žen. Smyslem těchto akcí není vyjadřo-
vání podpory starostovi anebo vedení 
obce. Chceme jen občanům naší obce, 
kteří o to stojí, zajistit dostupnou kul-
turu a zábavu a vyjádřit jim tím podě-
kování za práci, kterou mnozí vykonali 
pro rodinu a obec. Tyto akce by měly 
přispět i k lepší komunikaci a zlepšení 
sousedských vztahů. Ke sportovnímu, 
ale i společenskému vyžití jistě také 
přispěla dlouhodobá úprava kluziště, 
které bylo hojně využíváno místními 
i přespolními, a za pomoc s úpravou 
ledové plochy bych chtěl všem podě-
kovat. Doufám také, že vydrží aktivita 
některé naší mládeže a po roce výpad-
ku se opět v naší obci uskuteční tradič-
ní Staročeské máje. Tato pěkná kultur-
ní akce se také nekoná pro obec, ale 
hlavně pro samotnou mládež a občany 
a obec bude i nadále tyto aktivity maxi-
málně podporovat.

Nemohu v krátkosti nereagovat na 
poslední jednání Zastupitelstva obce 
dne 20.3.2012, které proběhlo v klidu, 
věcně a bez rušivých vlivů a emocí s 
poskytnutí obsáhlých informací zastu-
pitelům i občanům. Chtěl bych jen při-
pomenout některým zastupitelům § 83 
zák. 128/2000 Sb. o obcích, kde se v 
odstavci 1 píše, že člen zastupitelstva je 
povinen se zúčastňovat zasedání zastu-
pitelstva a hájit zájmy občanů obce. 
Starou pravdou je, že mlčení je sou-
hlas a tak jste nepřítomní zastupitelé 
svou neomluvenou neúčastí prakticky 
vyjádřili podporu všem projednávaným 
bodům. Jsem rád, že ostatní zastupite-
lé, ale i občané zapojeni ve výborech 
a komisích, obětavě pracují pro celou 
obec a na základě návrhu předsedů 
těchto orgánů si jistě zasloužili i schvá-
lené finanční odměny. Jméno starosty 
mezi nimi opět již tradičně nebylo.

Vážení občané, vedení obce se i 
nadále snaží zlepšit vaše životní pod-

(pokračování ze str.1)

mínky a mohu vám s potěšením ozná-
mit, že se podařilo z rozpočtu Středo-
českého kraje zajistit téměř 9 mil. Kč 
finanční dotaci na revitalizaci celé 
návsi. Mělo by tak dojít ke kompletní 
rekonstrukci dešťové kanalizace včetně 
vpustí, veřejného osvětlení, chodníků a 
přechodů pro chodce, odpočinkových 
ploch, prostranství před kostelem a 
doplnění mobiliáře. Věřím, že realizací 
těchto prací dojde k výraznému zlepše-
ní vzhledu obce, ale hlavně bezpečnos-
ti občanů a zejména dětí z mateřské a 
základní školy. Další získaná dotace od 
Středočeského kraje ve výši 200 tis. Kč 
by měla být použitá na provedení další 
etapy prací na obnově veřejné zeleně 
u skály. Obec bude i nadále využívat 
všech možných finančních dotací a v 
nejbližší době podá žádost na rozšíření 
mateřské školy a po pravděpodobném 
vyhlášení výzvy i na tolik diskutovanou 
a hlavně potřebnou kanalizaci. Věřím, 
že realizace těchto velice finančně 
náročných investičních akcí přispěje 
ke zlepšení života občanů obce i jejich 
návštěvníků. Budeme se samozřejmě 
nadále zabývat a zajišťovat potřeb-
né finanční prostředky na zateplení a 
rekonstrukci základní školy, zdravotní 
středisko, činžovní dům, dům služeb, 
sportoviště u lesa, rozhlednu atd. Vše 
se jistě nedokáže najednou, ale výsled-
ky minulých období dávají předpoklad 
tyto velké cíle postupně zvládnout. 
Chtěl bych předem poděkovat občanům 
za jejich podporu a jakoukoliv pomoc.

Hezké jarní období přeje všem
Váš starosta Pavel Hubený

(pokračování ze str.1)
Naše obec za loňský rok vyproduko-

vala 418 tun směsného komunálního 
odpadu (popelnice),

53 tun tříděného odpadu a 58 tun 
bylo odvezeno na skládku ve Stašově. 
Celkem to dělá úctyhodných 529 tun 
odpadu.

OÚ, jak již bylo oznámeno, zřídil v 
prostorách skládky místo zpětného 
odběru všech elektrozařízení. Toto je 
další oblast, která může pomoci snižo-
vat náklady na likvidaci odpadů.

Mnoho elektrospotřebičů zbytečně 
končí v popelnicích bez užitku. Ode-
vzdávejte tyto elektrospotřebiče v 
našem sběrném dvoře, neboť i za tento 
zpětný odběr bude obec dostávat zpět-
ně finanční prostředky. Areál byl oplo-
cen, byla zpevněna plocha a instalován 
E-domek.

Věřím, že časem budeme dosahovat 
slušné výtěžnosti, jako se vám to daří 
v oblasti tříděného odpadu. Dále věřím 
tomu, že se nám podaří přesvědčit 
některé naše občany, aby na stanoviš-
tích tříděného nenechávali volně taš-
ky s odpadem, ale aby je přímo dávali 
do kontejnerů. Je to přece otázka pár 
minut, buďte ohleduplní vůči ostatním 
občanům.

Co říci závěrem, všem našim obča-
nům patří za jejich přístup při likvidaci 
odpadů opravdu velké uznání. Váš pří-
stup vyjadřuje i vztah k životnímu pro-
středí v naší obci, děkujeme. 

Rudolf Hrkal

Třídit má ...

Příroda v okolí Hudlic je opravdu krásná a zejména v zimních měsících nabí-
zí kouzelná místa k procházkám. Sami posuďte, jak je naše okolí krásné. Stojí 
opravdu za to, takovou procházku absolvovat.
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Masopust 2012
V sobotu 25. února 2012 proběhl v 

naší obci masopust. Masopustní prů-
vod měl celkem 12 zastávek u našich 
občanů, kteří projevili zájem uvítat a 
pohostit masopustní průvod. Každá 

zastávka znamenala velkou škálu slad-
kostí, chlebíčků, masových specialit a 
mnoho nápojů.

Každá domácnost se snažila, co nejlé-
pe nasytit a napojit masopustní průvod 
masek. Počasí průvodu přálo, nálada 
byla veselá a zájem občanů byl velký. 

Byla to jedna z akcí, kterou chceme 
našim občanům zpestřit kulturní život 
v naší obci. Někteří naši „všímaví“ 
občané tuto akci samozřejmě zpochyb-
nili. Ale ono je asi opravdu jednoduší 
sedět doma na zadku a pro lidi nedělat 
vůbec nic. R. Hrkal
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Právní poradna
Drahý spoluobčane, když se vracím z práce přes Králův 

Dvůr hudlickým kopcem, zdají se mi být za zavřeným 
oknem auta ty naše vesničky, rozseté po okolních sva-
zích, poslední oázou klidu a pohody v okolním, až pří-
liš složitém světě. Jako by se tu čas zastavil v dobách, 
kdy život plynul pomaleji, a všechno bylo jednodušší. 
Bohužel, je to jen pouhá iluze a zbožné přání kochajícího 
se nostalgického staromilce. I tady se životy těch, co se 
zde narodili, ale i těch co se zde rozhodli žít teprve před 
nedávnem, komplikují stejně, jako se stává složitějším a 
neuchopitelnějším svět, který tu vesničku, naší, středis-
kovou, obklopuje.

Náš život, ač si to někdy ani neuvědomujeme, je dva-
cet čtyři hodin denně, ať bdíme nebo spíme, svazován 
složitou sítí zákonů, předpisů a nařízení. I když bylo mož-
ná původním bohulibým záměrem zákonodárce, aby nás 
tyto normy bezpečně prováděly životem a chránili naše 
základní práva a svobody, něco se pokazilo, a z toho, co 
nás mělo ochraňovat a zajišťovat naší svobodu, se během 
několika desetiletí stala plíživě a nenápadně supersložitá 
právnická hydra, kterou lze snadno zneužít, zejména pro-
ti těm, kteří se ve spleti stále nových, mnohdy nesmysl-
ných a obyčejnému člověku nesrozumitelných paragrafů 
a nařízení, ztrácejí a těžko orientují. To se pak v reál-
ném životě bohužel skutečně děje, jak při aplikaci práva 
ze strany oficiální moci, tak ze strany těch, kteří nema-
jí morální zábrany v získávání neoprávněných výhod na 
úkor méně informovaných a slušných.

Jedním slovem, doba je zlá. A když je doba zlá, o to 
víc si musíme pomáhat, jak říkali naši tatíci. Jenže to se 
lehko řekne „musíme si pomáhat“, ve světě, kde si nikdo 
není jistý, zda stokoruna, kterou pošle na pomoc hlado-
vým v Africe, neskončí na účtu podvodníka, nebo nebu-
de rovnou zneužita, k umělému udržování humanitárních 
„problémů“, které jsou přeci pro některé tak výnosné, že 
by byl hřích, je jen tak jednoduše vyřešit. Ani já si nejsem 
jistý, zda jsem spáchal dobro tím, že jsem si před super-
marketem anonymně koupil už šestého plyšového pejs-
ka na klíče na podporu nevidomých dětí a už vůbec při 
tom nezažívám ten libý pocit zpětné vazby zadostiučině-
ní, jako když vytáhnete topící se dítě z rybníka. A to už 
vůbec nemluvím o tom, že heslo „musíme si pomáhat“ se 
v poslední době stává posvátnou mantrou zejména tako-
vých, kteří bez vlastní snahy o to si pomoci, natahují ruce 
ke státní a obecní pokladně.

Chci, jako právník, pomáhat konkrétnímu člověku, chci 
ho poznat, chci cítit uspokojení z toho, že jsem přispěl, 
alespoň z části, k řešení jeho konkrétního problému, o 
kterém on už se domníval, že ho sám nevyřeší. Chci, jako 
právník, přispívat k pohodě mezi lidmi a urovnávat zby-
tečné sváry, které mezi nimi vznikají a snažit se pomoci 
při nápravě křivd, které se jim dějí. Chci jako člověk pro-
žívat dobrý pocit z toho, když se to podaří, ale i spoluú-
čast, a třeba i lítost v případě, že se nám přes veškerou 
snahu nepodaří uspět. Chci tak činit jako právník v obci, 
ve které žiju, vědom si rizik, které to na venkově přináší. 
Vím, že „pro dobrotu na žebrotu“ tu platí dvojnásob, a že 

každý „dobrý skutek musí být po zásluze potrestán“ na 
vesnici dvakrát víc, než v anonymním městě. Přesto, chci 
to zkusit!

Proto jsem zašel za starostou Hudlic a domluvil se s 
ním, že mi umožní otevřít prozatím asi dvakrát v měsíci 
bezplatnou právní poradnu na Obecním úřadě v Hudli-
cích pro spoluobčany v Hudlicích a spádových obcích. 
Nemaluji si, že bych během krátké konzultace dokázal, 
milý občane hudlický, vyřešit všechny tvé problémy, se 
kterými se na mne obrátíš, ale pokusím se ti poskyt-
nout alespoň základní právní orientaci v dané oblasti a 
naznačit cesty, kterými je možné tvůj problém řešit. Ane-
bo protože nejsem ani vševědoucí, ani všemocný, si tě 
vyslechnu a poradím se s ostatními advokáty, třeba ze své 
kmenové advokátní kanceláře Řehák a partneři, abychom 
tomu tvému případu přišli společně na kobylku. Každo-
pádně tě prosím, abys jsi se vždy předem včas objednal a 
to buď na tel. 737 522 161 nebo na mailu lawfirm@email.
cz a svůj problém, pokud to půjde, stručně popsal v emai-
lové zprávě zaslané na výše uvedenou adresu. V takovém 
případě bude moje rada rozhodně cennější, adresnější a 
konkrétnější. 

První konzultace se uskutečnila 23.3.2011 v hovorně v 
přízemí Obecního úřadu v Hudlicích. O dalších budete 
informováni na vývěsce Obecního úřadu nebo na strán-
kách Obce Hudlice www.obec-hudlice.cz.

Tak přijď „nastavit zrcadlo“. Těším se, že mojí nabíd-
ky využijete v hojném počtu. Přeji hezký den a přívětivý 
svět. Mgr. Jan Hálek, právník a už dva roky Hudličák

Obecní úřad v Hudlicích

společně s

AK Řehák a partneři v.o.s.

otevírá

BEZPLATNOU PRÁVNÍ PORADNU
Mgr. Jana Hálka

pro občany Hudlic a spádových obcí

První konzultace se uskuteční v pátek 14.4.20012

od 13:00 hod. do 16:00 hod. v hovorně v přízemí 
Obecního úřadu Hudlice.

Máte-li o konzultaci zájem, nahlaste svoji účast prosím 
nejpozději do 12:00 hod. 10.4.2012 na tel. 737 522 161

nebo prostřednictvím emailu na adrese lawfirm@email.cz

V případě většího a trvalého zájmu ze strany občanů 
budou bezplatné konzultace pořádány pravidelně 

i v budoucnosti. Bližší informace na webových stránkách 
Obce Hudlice www.obec-hudlice.cz nebo přímo 

na obecním úřadě u pana starosty.

Děkujeme předem za váš zájem
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Dětský karneval
TJ Sokol Hudlice uspořádala v neděli 

19. února 2012 tradiční dětský karne-
val. Letošní účast dětí a rodičů předčila 
očekávání pořadatelů. Místní sokolov-
na byla plná k prasknutí. Taneční par-
ket byl plný krásných dětských masek, 
program byl zajímavý a měl spád. Děti 
tancovaly, soutěžily, prostě ten správný 
dětský mumraj. 

Pořadatelé zajistili bohatou tombolu a 
vzorové občerstvení pro děti i dospělé. 
Byly vyhodnoceny tři nejhezčí masky, 
které obdržely dorty. Opravdu krásné, 
pohodové odpoledne pro naše nejmen-
ší. Velké poděkování patří sponzorům, 
kteří přispěli na tento karneval, dále 
maminkám, které bezplatně napekly 
různé dobroty. Samozřejmě velký dík 

patří všem, kteří museli nasáčkovat 
několik set sáčků s tombolou, zajišťo-
vali samotný prodej dobrot a vůbec se 
starali o zdárný průběh karnevalu. Je 
to hodně příjemné zjištění, že se stá-
le najde hodně lidí v naší obci, kteří 
rádi pomohou a nečekají za to nějakou 
pochvalu nebo prospěch. Hrozně moc si 
cením toho normálního lidského přístu-
pu. Děkuji všem. Rudolf Hrkal, starosta 
TJ Sokol Hudlice
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Zázrak v Hudlicích
Letošní mrazy byly opravdu extrém-

ní. Teploty klesly hodně pod bod mra-
zu. Představte si však, že i v těchto vel-
kých mrazech nám teče dešťová voda v 
kanálu podél silnice v kaštanové aleji! 
Bohužel, tento kanál je prorostlý kořeny 
a porušený a proto dochází k vytékání 
vody na silnici. V mrazech tato voda 
hned zamrzala a vytvářela nebezpečné 
úseky pro vozidla. 

Zázrak se však nekoná, to nebyla 
dešťová voda, to nám někteří naši obča-
né vypouští s klidem svoje koupelny a 
dle zápachu i jímky prakticky na ulici. 
Přece se s takovou prkotinou nebudou 
zabývat, hlavně, že to je od nich pryč a 
ostatní občané je nezajímají. Doufejme, 
že realizací projektu Revitalizace návsi 
jim tato „pohoda“ skončí. 

Rudolf Hrkal

V sobotu 31. března od 16 hodin se 
v sále restaurace Na Svaté uskutečnilo 
slavnostní představení knihy Blahosla-
va Havránka VRANÍ SKÁLA – místo 
vzpomínek na roky válečné i čas svo-
body. Součástí slavnostního představe-
ní knihy byl i prodej a autogramiáda, 
malé pohoštění, hudební vystoupení 
a také výstava obrazů a ilustrací Jiří-
ho Vydry, který svými obrázky knihu 
doprovodil.

Informace o knize
VRANÍ SKÁLA - místo vzpomínek 

na roky válečné i čas svobody.
Kniha Blahoslava Havránka zachy-

cuje autentické vzpomínky pamětníka, 
rodáka a milovníka zdejšího kraje, kte-
rý očima svého dětství poodkrývá zdej-
ší události od roku 1939, přes válečný 
čas, s důrazem na pohnuté události 
závěrečných let druhé světové války, 
až k době několika svobodných pová-
lečných let.

Nejedná se o odbornou historickou 

publikaci, ale o žánr vzpomínek, v kte-
rých jsou popisovány události viděné 
dětským pohledem. O to více poutavěji 
vyznívá celkový text, protože se jedná 
o vzpomínky nezkreslené a autentické.

Publikace se nesnaží události – jak-
koli pohnuté a konfliktní – hodnotit 
politicky nebo k nim zaujímat vyhraně-
ný postoj.

Důležitou obsahovou i estetickou 
součást knihy tvoří dobové fotografie 
z archivu autora i kresby a ilustrace 
výtvarníka Jiřího Vydry, který je auto-
rovým přítelem od dětských let a který 
také žije v tomto kraji. Touto spoluprácí 
autora textu s autorem ilustrací se tak 
zaklenuje pomyslný oblouk událostí 
a osudů: oba autoři si již v chlapec-
kém věku slíbili, že „jednou spolu dají 
dohromady knihu“, a po mnoha desít-
kách let se tento klukovský slib napl-
ňuje.

Kniha vychází v berounském nakla-
datelství Machart (formát: 190 x 190 
mm, rozsah: 128 vnitřních stran, dopo-

Vraní skála Blahoslava Havránka ručená prodejná cena 199 Kč vč. DPH).

Blahoslav Havránek
Narodil se roku 1933 v rodině krejčí-

ho jako druhý syn. Vyrůstal v malém 
rodinném domku ve vesničce Svatá, 
na samém kraji křivoklátských lesů, 
blízko přírodě, kterou miluje. Rok 1939 
byl pro něj velmi důležitým životním 
mezníkem – začal navštěvovat obec-
nou školu ve Svaté, začal se učit hrát na 
housle – ale také mu do dětského života 
vstoupila druhá světová válka.

Do měšťanské školy chodil v Krá-
lově Dvoře – Počaplech, pěšky, šest 
dnů v týdnu, za každého počasí. V 
roce 1948 nastoupil na Obchodní aka-
demii v Berouně, kde složil maturitní 
zkoušku. Na umístěnku pak nastoupil 
do n.p. Hrudkovny a pak následovala 
vojna. Po návratu nastoupil do Krá-
lodvorských železáren, kde si prošel 
profese od skladníka, přes mistra, a 
po složení maturity na kladenské hutní 
průmyslovce řídil slévárnu tlakové liti-
ny. Po roce 1968 pracoval u stavebního 
družstva, později se vrátil k profesi do 
výzkumného ústavu hutnictví železa v 
Karlštejně. V roce 1990 byl zvolen do 
zastupitelstva obce Hudlice. Připadl 
mu úkol řídit obec a tuto práci zastával 
plných dvanáct let. Nyní je již v důcho-
du a spolu se svojí manželkou žije v 
Hudlicích.

Jiří Vydra
Malíř, sochař a fotograf Jiří Vydra 

(nar. 18. října 1938) žije a tvoří v obci 
Svatá na Berounsku. Úhelným kame-
nem jeho tvorby je krajina, v které žije 
– se jejími barevnými proměnami, a s 
lidskými osudy, které do její tváře pro-
mítají svoji nesmazatelnou stopu.

Žaluzie, rolety,  
markýzy, sítě proti 

hmyzu, látkové  
rolety, garnýže,  
garážová vrata

Dodání, montáž, servis 
FRANTIŠEK ŠVORC

tel. 602 209 561,
V Hlinkách 198, Broumy

www.zaluzie-svorc.cz
frantisek.svorc@zaluzie-svorc.cz
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7. ročník výšlapu 
na Vrch

Fotbalisté se už připravujíS jarem se opět přiblížila nová 
motokrosová sezóna, ale vraťme se 
ještě k té loňské.

Ta byla pro Radka Dvořáka opět 
velice úspěšná. V seriálu Sedlčan-
sko-Slapský speedcross si dojel pro 
celkové vítězství s velkým bodovým 
náskokem před druhým Romanem 
Kotkem.

V tomto seriálu to bylo již třetí cel-
kové vítězství za sebou. V druhém 
seriálu Amater-Cup, který byl letos 
poprvé pro Radka prestižní, si vedl 
také naprosto suverénně a ve většině 
závodů stál na stupínku nejvyšším. V 
tomto seriálu, který je vždy na velice 
dobré pořadatelské úrovni, se před-
stavuje velké množství závodníků a 
jen ve třídě Hobby MX-1, kde Radek 
startoval, se jich v této sezóně na tra-
tích potkávalo téměř 170.

V zimní přestávce se Radek věno-
val především fyzické přípravě a tak 
se budeme těšit, že bude znovu v nové 
sezóně předvádět velice pěkné výko-
ny a bude se umisťovat na předních 
pozicích i ve vyšší třídě licenčních 
jezdců, ve které bude letos startovat.

Ještě jednou chceme poděkovat 
všem sponzorům, mezi kterými byl i 
OÚ Hudlice, za to, že se může Radek 
tomuto finančně náročnému sportu 
věnovat, neboť na zajištění celé sezó-
ny je potřeba dosti vysoké finanční 
částky.

Držme všichni palce, ať se nová 
sezóna opět vydaří a Radkovi se 
vyhýbají všechny technické problé-
my, ale především pády a zranění. 

RD-Motoccross Racing

26. prosince 2011 se sešlo několik 
set našich občanů na tradičním Výšla-
pu na Vrch. Počasí bylo příjemné, chy-
běla pouze sněhová kulisa. Opečený 
špekáček příjemně zpestřil vánoční 
hodování. K poslechu hrála country 
kapela, prostě příjemné setkání obča-
nů a kamarádů před koncem roku.  
Příjemným zjištěním je stále větší 
účast občanů i z okolních obcí. Náv-
štěvou nás poctil i neznámý beran.

Radkovy 
vítězné seriály Setkání na Vrchu.

Jistě se již všichni těšíme na jarní 
sezónu, která zanedlouho začne. Všich-
ni naši aktivní fotbalisté od přípravky 
po dospělé se v zimních měsících věno-
vali přípravě na novou sezónu, kombi-
novala se příprava v sokolovně s trénin-
ky venku nebo jako v případě starších 
žáků přípravnými zápasy zimního 
turnaje v Novém Strašecí, kam vždy o 
víkendu dojížděli sehrát svá utkání.

Hráči ,,A“ družstva, tak jako tradič-
ně, využili k nabrání kondice zimního 
soustředění na jihu Čech, starší žáci se 
také chystají na své první zimní soustře-
dění, které bude taktéž na jihu nedaleko 
Tábora. Mladší žáci a přípravka zatím 
stále využívají sokolovnu.

V letošním roce náš klub oslaví 80 let 
od založení fotbalu v Hudlicích, přípra-

vy probíhají již nyní, zatím máme něko-
lik velmi cenných písemností o historii 
našeho fotbalu, proto bychom chtěli 
využít této příležitosti a požádat ty, kdo 
by měli doma po svých předcích cokoli 
co se fotbalu týče, zda by nám tyto ať 
již písemnosti, fotografie nebo plakáty 
mohli zapůjčit na výstavu, kterou při 
oslavách chceme veřejnosti představit. 
Můžete se obrátit na kohokoliv z naše-
ho klubu, zapůjčené dokumenty budou 
podepsány, aby se pak mohli vrátit zpět 
majiteli.

Oslavy proběhnou 23.6.2012 na hřiš-
ti, rádi vás přivítáme.

Ve spolupráci s OÚ naší obce chceme 
areál včetně kabin připravit na tuto akci 
tak, abyste se tam všichni cítili opravdu 
jako ve svém. Výbor S.K.

Jarní sezóna miniházené začíná
S příchodem jara zahájil hudlický 

oddíl házené soutěžní sezónu v Bělé pod 
Bezdězem. Házenkářky se  na letošní 
sezónu pilně připravovaly celou zimu. 
Během zimních měsíců se zúčastnily 
přátelských turnajů v různých krajích 
České republiky.  Jedním z nich byl 
Mikulášský turnaj v Plzni, kde holky 
vybojovaly i svou první medaili a užily 
si nejen prima hru, ale také skvělou 
atmosféru celého turnaje obohacenou o 
účast Mikuláše, čerta a anděla.

Samozřejmě všechny čeká opět hod-
ně práce a tvrdé tréninky, aby i tou 
nastávající jarní sezónou získaly co 
nejvíce úspěchů. Velké poděkování 
patří rodičům, kteří podporují jak své 

děti ve hře, tak práci všech trenérek.  
V květnu tohoto roku bude uspořádán 
turnaj v Hudlicích a to na našem hřiš-
ti u lesa. Budeme se těšit na všechny z 
vás, kteří přijdete podpořit naše malé 
házenkářky.

Během loňského roku jsme přivíta-
li nové tváře v našem oddílu, to však 
neznamená, že další nováčci nejsou 
vítáni. Nebojte se a přijďte se podívat 
na tréninky každé pondělí nebo středu 
od 16:00 hod. v hudlické sokolovně. 

Závěrem přejeme celému oddílu mini-
házené úspěšnou jarní sezónu, žádné 
úrazy a mnoho nových hráčských zku-
šeností. 

Za oddíl házené Jarka Kulhánková
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Významné výročí Sokola
V letošním roce si připomínáme, že 

první sokolská jednota vznikla v Praze 
právě před 150 lety – 16. února 1862. 
Od samého počátku byla kromě tělo-
cvičných a sportovních aktivit důleži-
tou náplní sokolské činnosti mravní 
výchova a rozsáhlá společenská a kul-
turní činnost.

150 let není v historii krátký úsek, 
zvláště když byl doprovázen mnohý-
mi nelehkými etapami, hraničícími i 
s možnou likvidací nejen Sokola, ale i 
českého národa. V těchto těžkých chví-
lích sokolové nikdy nechyběli v před-
ních řadách těch, kteří se nevzdávali, 
bojovali za rodnou zem, demokracii a 
svobodu, často i za cenu nejvyšší, cenu 
vlastního života. Sokol má nezastupi-
telný význam i v současném životě. A 
to nejen tělovýchovnými a sportovními 

úspěchy, ale také jako významný čini-
tel především při výchově mládeže a 
dnes, bohužel, i jako jeden z mála člán-
ků naší společnosti, který věnuje zvý-
šenou pozornost naší seniorské gene-
raci. Sokol se celkově začíná potýkat s 
generačním problémem. Tento problém 
vidíme i v naší hudlické jednotě. Je stá-
le větší problém zajistit schopné a zod-
povědné dospělé vedoucí k dětem, ale i 
ke starším. Je to především výzva pro 
nás všechny z Hudlic, jestli tento gene-
rační problém zastavíme. Věřím, že 
ano. Musíme si uvědomit, že to děláme 
všechno pro naše děti a vnoučata. O ty 
jde v první řadě. Tento problém se netý-
ká jenom Sokola, je to problém všech 
společenských a sportovních organiza-
cí v naší obci. 

Starosta Sokola Rudolf Hrkal

Družstva stolního tenisu TJ Sokol 
Hudlice v současné době dohrávají 2. 
polovinu sezony 2011/2012. Průběžné 
výsledky jsou následující: Družstvo A – 
Divize je v současné době na 3. místě a 
bude hrát PLAY-OFF o účast ve 3. lize, 
na základě rozhodnutí svazu stolního 
tenisu bude hrát o postup i družstvo, 
které se umístí po PLAY-OFF na 2. 
místě. Bude hrát s některým družstvem 
z Moravy. Družstvo B – Divize je 11. 
místě a bude hrát PLAY-OUT o udržení 
v této soutěži. Družstvo C – Krajská 
soutěž 2. třídy je na 2. místě a bude 
hrát PLAY-OFF o postup do Krajské 
soutěže 1. třídy. Družstvo D – Okresní 
přebor 1. třídy je na 3. místě a družstvo 
E – Okresní soutěž je na 1. místě a má 
již jistý postup do Okresního přeboru 
2. třídy. Srdečně gratulujeme.

Naši žáci se zúčastňují Bodovacích 
turnajů mládeže. V kategorii DOROST 
je Daniel Lev na 2. místě, Stanislav 
Vaculík ml. na 12. místě. V kategorii 
STARŠÍ ŽÁCI je David Bartůněk na 4. 
místě, Dominika Landová na 8. místě, 
Stanislav Vaculík ml. na 14. místě a 
Marek Zelenka na 13. místě. V katego-
rii MLADŠÍ ŽÁCI je Jindřich Vaculík 
na 8. místě.  Do celkového pořadí se 
započítává 5 nejlepších výsledků ze 7 
turnajů.

Stolní tenis

Turnaj stolního 
tenisu

TJ Sokol Hudlice, oddíl stolního teni-
su, uspořádal v sobotu 3. března 2012 
Turnaj ve stolním tenise pro neregis-
trované hráče. Turnaje se zúčastnilo 12 
hráčů tohoto sportu. Pro pořadatele je 
zklamáním nízká účast hráčů přímo z 
Hudlic. Turnaj se celkově vydařil, vítě-
zové obdrželi krásné broušené poháry. 
Pevně věřím, že při příštím turnaji se 
celkový počet účastníků zvýší a získá 
si potřebnou tradici.

v
s instruktorkou

-

Více info:
www.berounska-zumba.cz
eliska.krejbichova@seznam.cz
Facebook: zumba s Eliškou (sport. spolek)
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Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotře-
bičů zbavit zdarma na některém z míst zpětného 
odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je 
přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmín-
ku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy neroze-
brané.

V takovém případě hradí další nakládání s nimi 
výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních 
systémů, které založili. 

Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, 
kterému již někdo odmontoval důležité části jako 
např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť 
apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je 
činnost zákonem určená pouze osobám s příslušný-
mi oprávněními. Takové výrobky je nutné považo-
vat za odpad a náklady spojené s jejich odstraně-
ním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, 
které platíme my všichni!

Staré spotřebiče obsahují skryté hrozby  
i šanci na úspory

Odevzdat vysloužilý spotřebič k ekologické 
recyklaci na místě zpětného odběru znamená při-
spět k úspoře primárních surovin, ropy a elektrické 
energie.

Kolektivní systém ELEKTROWIN, který se o 
vysloužilá elektrozařízení stará, spočítal, že od 
roku 2005 díky zodpovědnosti lidí došlo k úspoře 
desítek milionů litrů ropy a stovek milionů kWh 
elektrické energie.

Umožnilo to důsledné využití všech materiálů, z 
nichž byly spotřebiče před lety vyrobeny a které 
se díky umu zpracovatelů mohly stát druhotnými 
surovinami místo toho, aby skončily jako odpad. 

Současné normy použití nebezpečných látek v 
nových výrobcích prakticky vylučují nebo je ome-
zují na naprosté minimum tam, kde je ani moder-
ní technologie zatím nedokáží nahradit. U starších 
spotřebičů, které už dosloužily a nyní se dostáva-
jí ke zpracování, se ale s nimi zpracovatelé stále 
setkávají. Právě proto je důležité, aby své práci 
opravdu dobře rozuměli.

Vražedná trojice: kadmium, azbest,  
šestimocný chrom

Při ochraně kovů před korozí, především v elek-
trotechnice, se například dříve hojně využíva-

lo kadmium. To je toxická látka, která se do těla 
dostává potravou a dýcháním. Ukládá se především 
v ledvinách, ale také v játrech, která poškozuje. 
Může způsobit chudokrevnost nebo osteoporózu. 
Kadmium patří mezi karcinogenní látky.

Ve starých sporácích nebo pračkách se běžně 
používal azbest. Ten je silně karcinogenní. Jeho 
vlákna se při vdechování zabodávají do plic a 
postupně mohou vyvolat rakovinu plic nebo fibró-
zu. 

Další z nebezpečných látek, s nimiž si zpracova-
telé musejí umět poradit, je šestimocný chrom. Ten 
poškozuje dýchací cesty a může vést k perforaci 
nosní přepážky nebo k bronchitidě. Jeho sloučeni-
ny mohou vyvolat rakovinu plic.

Tato nebezpečí si často neuvědomují různí ama-
térští „recyklátoři“, kteří se snaží staré spotřebiče 
rozebírat a využít některé jejich části – například 
kompresory z lednic nebo motory z praček.

Zpracovatelé musejí patřit ke špičce v oboru

Pro kolektivní systémy zajišťující sběr a ekolo-
gické nakládání s vysloužilými spotřebiči je tedy 
velmi důležité, aby měly za partnery jen zpracova-
tele, kteří jsou špičkami ve svém oboru.

Například náš největší kolektivní systém, ELEK-
TROWIN a.s., v současné době spolupracuje se 
společnostmi AGM recykling  s.r.o., FERMET 
s.r.o., Charita Opava, Kovohutě Příbram nástupnic-
ká, a.s., Marketa-Remone s.r.o., MHM EKO s.r.o., 
ODAS ODPADY s.r.o., OZO Ostrava s.r.o., Praktik 
system s.r.o., Pražské služby, a.s., RESPONO, a.s., 
Rumpold s.r.o., Rumpold-T /chráněná dílna/ s.r.o., 
ŘEMPO HOLOUBEK PARTNER, S-FIRMA, 
s.r.o., STEELMET, s.r.o. a ZELENÁ DÍLNA s.r.o.

Odevzdávejte na místa zpětného odběru kom-
pletní spotřebiče! Chráníte tím zdraví sobě i 
svému okolí! Seznam míst zpětného odběru 

naleznete na www.elektrowin.cz.

Kde a jak se mohou obyvatelé Hudlic zbavit 
vysloužilých elektrospotřebičů?


