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Slovo starosty
Vážení občané, jistě se mnou bude-

te souhlasit, že čas neuvěřitelně rych-
le běží a tak uplynul již rok od voleb a 
zanedlouho tady budou opět Vánoce.

Dovolte, abych Vás všechny v tom-
to období co nejsrdečněji pozdra-
vil a poskytl Vám několik informací 
důležitých pro další chod a rozvoj naší 
obce.

Odpadové hospodářství
Chtěl bych připomenout, že opět pro-

běhne 5.11.2007 sběr drobného (ale 
i jiného) kovového odpadu, který se 
osvědčil a znamená pro obec i určitý 
zdroj příjmů. Rovněž se podařilo zajis-
tit pravidelný sběr papíru do papírny 
v Lochovicích za 1,50 Kč/kg a bezplat-
ným odvozem. Žádáme proto občany, 
aby v případě jízdy na obecní skládku 
vzali sebou i sběrový papír (pokud mož-
no svázaný do balíků). V případě jeho 
umístění do kontejnerů na separovaný 
odpad obec dostává jen příspěvek od 
EKO-KOMu, ale platí ještě dopravu za 
vyvezení.

Upozorňujeme občany, zejména v tom-
to období, že stále platí možnost odve-
zení rostlinného odpadu ze zahrad na 
skládku za poplatek obecní Multicarou. 
Vlastní odvoz je nutné sjednat přímo na 
obecním úřadu, kde se platí i poplatek 
(80,- Kč za plný valník bez naložení). V 
žádném případě neplaťte za odvoz nic 
přímo zaměstnancům OÚ.

Abychom dosáhli zlepšení sběru 
separovaného odpadu, budou vybudo-
vána dvě nová stanoviště s kontejnery 
a to u “Činžáku” a na Dolejší ulici na 
place u Zaspalů. Tím by mělo dojít ke 
zvýšení dostupnosti a následně i sběru 
a příspěvku od společnosti EKO-KOM, 
snížení objemu odpadu v popelnicích a 
zamezení dalšímu růstu poplatků.

Volné prostory v domě služeb
Opakovaně upozorňujeme občany, že 

v domě služeb se uvolnily nebytové pro-
story vhodné k podnikání o výměře 78 
m2. Nově dojde koncem letošního roku 
k uvolnění i prostor nově zrekonstruo-
vaného kadeřnictví. Případní zájemci 
mohou kontaktovat obecní úřad, kde 
dostanou podrobnější informace.

(pokračování na str. 2)

V sobotu 1. září 2007 uspořádala 
Tělocvičná jednota Sokol Hudlice a 
komise pro sport a mládež při OÚ Hud-
lice tradiční sportovní odpoledne Roz-
loučení s prázdninami. Zúčastnilo se ho 
zhruba 70 dětí z Hudlic. Byly pro ně při-
praveny sportovní soutěže, běh lesem, 
skákání v pytlích, prolézání rukávu, 
přetahování lanem, kopy na fotbalovou 
branku, házení míčky, střílení na f lor-
balovou branku, dále prohlídka staré a 
nové techniky hasičů z Králova Dvora. 
Velkým zážitkem pro děti byla jízda na 
poníkovi a koních. Pro mnohé to bylo 
první seznámení a svezení na těchto 
krásných zvířatech. V dnešní přetech-

Veselý konec prázdnin
nizované době je velice záslužné sezna-
movat naše děti se skutečnou živou pří-
rodou. Všechny děti byly za své výkony 
odměněny sladkostmi. Na závěr bylo 
tradiční pečení buřtů na ohni. Počasí 
bylo přiměřené, bohužel nevyhovující 
pro plánovaný seskok parašutistů. Tak 
příští rok to snad vyjde.

Po celou dobu sportovního odpoled-
ne bylo kvalitní občerstvení pro dospě-
lé, které zajistil pan Petr Zíma. Příští 
rok připravíme pro děti další novinky. 
Poděkování patří všem složkám a spor-
tovním oddílům za pomoc při zajištění 
sportovního odpoledne pro děti. (Rudolf 
Hrkal)

Místopisné zajímavosti
Pro mnohé z nás bude překvapením, že se v hudlickém katastru dobývalo uhlí. 

Za 1. a 2. světové války, kdy špatně fungovalo zásobování řešili hudličtí občané 
nedostatek uhlí vlastní těžbou. 

Nešlo o nějaké hloubkové dolování, ale odkrytí nehlubokého lázu (láz – vodo-
rovná vrstva horniny, např. propustná vrstva písku v nepropustném jílu). Místo 
těžby se nachází na Lísku nedaleko cesty na rozhlednu na Dědu, z této cesty uhýbá 
lesní cesta vlevo a tam ještě v šedesátých letech v mlází a břízovém porostu bylo 
znát místo dobývání.  Okolo tohoto místa chodívali pamětníci motokrosových 
závodů v Brdatkách.

Nejedná se o kvalitní uhlí, jde o nepříliš kvalitní lignit. Starší pamětníci si 
vzpomenou, že se v Hudlicích tradovalo: „Jednu lopatku přiložíš a dvě lopatky 
popela vyndáš.“.

Konec prázdnin si užili opravdu všichni.
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Kultura
V uplynulém období se uskutečnilo 

několik velmi pěkných kulturních akcí 
dle schváleného kulturního kalendáře 
na letošní rok. O podrobnostech Vás 
pravidelně informuje předsedkyně kul-
turní komise paní Jiřina Tejnorová a 
proto bych měl jen dvě připomínky.

Některým občanům se zdá náš boha-
tý kulturní kalendář jako zbytečné plýt-
vání aktivitou a finančními prostředky 
obce. Připomínám, že na kulturu je v 
rámci schváleného rozpočtu obce roč-
ně uvolňováno cca 200 tis. Kč. S ohle-
dem na množství akcí jsou to prostřed-
ky opravdu minimální. Každý občan 
má možnost si v široké nabídce kultur-
ních akcí vybrat, a jestliže se nechce do 
kulturního dění zapojit neměl by to pak 
ostatním, kterým se to líbí vyčítat. Jistě, 
že by šlo tyto prostředky využít třeba 
na opravu komunikací, ale pak bychom 
se degradovali pouze na samosprávný 
orgán, který jen od občanů něco chce 
a nedovede jim také nic dát a nepři-
spívá tak k rozvoji mezilidských vzta-
hů. Domnívám se, že daleko lépe spolu 
komunikují a řeší každodenní problémy 
občané, kteří se zúčastnili nějaké spo-
lečné kulturní akce než ti, kteří se jen 
potkávají na ulici.

Dalším velkým problémem v této 
oblasti je odhlašování účasti na zájez-
dech na poslední chvíli. Obec musí 
zaplatit cestovní kanceláři za všechny 
účastníky ve velkém časovém předstihu 
a pak hrozí, že účastnický poplatek pro-
padne. Přesto, že je i několik náhradní-
ků stane se, že pět dní před odjezdem je 
najednou sedm míst volných a pak jsme 
nuceni s ohledem na nezájem našich 
občanů brát i účastníky z jiných obcí. 
Protože se jedná o opakující se problém 
bude obec při přihlášce na zájezd vybí-
rat i zálohu, a když si účastník nezajistí 
náhradníka, bude se tato záloha vra-
cet pouze v případě závažných důvodů 
(nemoc, vážná událost v rodině atd.), 
které posoudí kulturní komise a pří-
padně i Rada obce. Věřím, že pochopíte 
důvody k přijetí tohoto opatření.

Realizace stavebních a udržovacích 
akcí

Jak již jsem v úvodu předeslal, uplynul 
již rok od komunálních voleb. Některým 
občanům se zdá, že se v obci nic neděje 
a že všechno byly jen předvolební sliby. 
Většinou se jedná o občany, kteří se na 
rozvoji obce aktivně vůbec nepodílejí a 
vyžívají se jen v kritice čehokoliv. Chtěl 

Slovo starosty
(pokračování ze str. 1)
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bych Vás v krátkosti seznámit s většími 
akcemi, které byly v uplynulém období 
zabezpečovány. Jednalo se o
- rozsáhlou brigádnickou úpravu obec-
ní zeleně u skály,
- různé stavební práce v “Činžovním” 
domě, jako zateplení podlahy půdy, 
rekonstrukci vodárny, sanační práce 
na odstranění vlhkosti, úprava pří-
zemních prostor; dále by měly být tyto 
práce dokončeny a ještě má proběhnout 
výměna oken a dveří a úprava odvět-
rání,
- rozšíření pokrytí obce bezdrátovým 
internetem,
- rozsáhlé stavební úpravy, zejména 
chodeb a šaten v základní škole,
- stavební úpravy v mateřské škole, 
školní jídelně a kuchyni, zhotovení 
regálů na lehátka atd. dle požadavků 
hygienické služby k udržení dalšího 
provozu,
- byla dokončena celková rekonstruk-
ce hasičské zbrojnice a provedeny již 
nutné opravy po předchozí přestavbě 
(podlaha, čelní stěna atd.),
- byla zakoupena hasičská cisterna a 
provedeno svépomocí její uvedení do 
provozu,
- byla provedena úprava komunikace u 
mateřské školy a rozšířeno parkoviště, 
dále byly opraveny asfaltové komuni-
kace v celé obci a na osadu Lísek včet-
ně vyřezání zeleně,
- byla provedena demontáž starého 
drátového veřejného rozhlasu a tím se 
zlepšil vzhled obce zejména u skály,
- došlo k rozšíření veřejného osvětlení 
komunikací v různých částech obce,
- byla realizována oprava střechy a 
komínů na domě služeb,
- oprava čerpadel a rozvodů ve veřej-
ných studní celková rekonstrukce roz-
vodů vody ve zdravotním středisku a 
poště (do konce roku bude ještě osaze-
no umyvadlo u WC pro pacienty),
- byly zhotoveny nově směrovky infor-
mačního systému,
- byla provedena náročná oprava věž-
ních hodin po zásahu bleskem.

Výše uvedené práce si vyžádaly 
finanční náklad více jak 1,8 mil. Kč. 
Do konce roku má být ještě dokonče-
na vzduchotechnika ve školní kuchyni, 
vybudována další dvě místa na separo-
vaný odpad, provedeny další stavební 
práce v Činžovním domě a vyměně-
ny okna a dveře, provedena oprava 
ústředního topení ve zdravotním stře-
disku, výměna vchodových dveří do 
zubní ordinace, zakoupena generál-
kovaná Multicara s čelní radlicí na 
sníh a sypačem, provedena výměna a 

doplnění dopravního značení, prove-
dena rekonstrukce veřejného osvětlení 
v Dibří v souvislosti s celkovou rekon-
strukcí rozvodu el. energie.

Finanční náklad na realizaci a 
dokončení výše uvedených akcí bude 
dalších cca 960 tis. Kč. Je to jen struč-
ný přehled, který snad dokáže přesvěd-
čit ty občany, kteří neustále tvrdí, že se 
v naší obci nic neděje.

Obecní úřad se dále zabýval, mimo 
jiné, zejména výkupem pozemků u 
“Kaštanu” a jejich zainvestováním pro 
výstavbu rodinných domů, výběrovým 
řízením na ředitelku mateřské školy a 
matrikářku OÚ, získáním pozemků od 
PF ČR a UPZSVM pro další rozvoj 
obce a dokončením převodů pozem-
ků z MNV Hudlice na obec Hudlice a 
získáním pozemků pod komunikacemi 
na Lísku. Po několikerých urgencích 
VaK Beroun se podařilo opravit komu-
nikace u skály narušené při výměně 
hlavního řadu. Práce nebyly v horní 
části dokončeny s tím, že Vak Beroun 
již nemá tolik finančních prostředků a 
chce ještě letos udělat dlouho pláno-
vanou výměnu vodovodního řadu na 
“Dolejší” ulici.

Kanalizace
Co nás čeká v příštích týdnech? Pro 

vydání Územního rozhodnutí a Sta-
vebního povolení je třeba od všech 
spoluvlastníků nemovitosti souhlas 
se stavbou, umístěním čerpací stani-
ce, vstupem na pozemek při stavbě a 
údržbě zařízení a pozdějším zapsáním 
věcného břemene na umístění čerpací 
jímky na pozemku vlastníků. V nejbližší 
době Vás doma navštíví pracovník s 
plnou mocí Obecního úřadu, projedná 
s Vámi umístění čerpací jímky. Pře-
devším pak bude mít připravenou pro 
všechny vlastníky nemovitosti Smlouvu 
o smlouvě budoucí, kde bude vysloven 
souhlas se zapsáním věcného břemene 
na umístění čerpací jímky na pozemku 
vlastníků, souhlas se stavbou, umístě-
ním čerpací stanice, vstupem na poze-
mek při stavbě a údržbě zařízení. Pro-
síme všechny vlastníky nemovitostní 
o maximální vstřícnost při vyřizování 
těchto formalit. Pracovník Vám poskyt-
ne informace o vhodném umístění jím-
ky, zajištění el. energie atd.

MIMořádné Vydání ZpRaVodaje
Redakční rada „Hudlice dnes“ upozor-

ňuje naše občany, že těsně před Vánocemi 
vyjde mimořádné vánoční a silvestrovské 
vydání našeho zpravodaje s malým dárkem. 
Stále trvá naše prosba o zasílání příspěvků 
do zpravodaje. (Rudolf Hrkal)



Malé zamyšlení
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Obecní úřad rozšířil počet sběrných 
hnízd na tříděný odpad. V naší obci je 
v současné době 5 sběrných hnízd, U 
Panské zdi, u Kalu, u Jednoty, nově v 
ulici Na vyhlídce – u činžáku a v ulici 
Dolejší – Na place. Každé sběrné hníz-
do je vybaveno kontejnery na všech-
ny druhy tříděného odpadu, tj. plasty, 
papír, bílé sklo a barevné sklo.

Nová sběrná hnízda byla vytvořena s 
ohledem na zkrácení docházkové vzdá-
lenosti občanů ke kontejnerům. Obec-
ní úřad zakoupil 7 nových kontejnerů 
na tříděný odpad v celkové hodnotě 64 
000 Kč. Dále zakoupil plastové nádo-
by pro základní školu, mateřskou ško-
lu a obecní úřad. Obecní úřad oceňuje, 
že počet občanů, kteří třídí odpad, má 
stoupající trend. Třídění odpadů má 
jednoznačně kladný dopad na snižo-
vání nákladů na likvidaci komunální-
ho odpadu a přímou souvislost s výší 
místního poplatku za popelnice. Má to 
smysl, třiďte! (Rudolf Hrkal)

Tříděný odpad Komunální a tříděný odpad v číslech
V období od 1.1. do 31.8. 2007 bylo 

odvezeno celkem 294 tun komunál-
ního odpadu (popelnice), náklady na 
tento svoz činily celkem 317 016 Kč. 
Ze skládky z kontejnerů bylo odveze-
no celkem 24 tun komunálního odpa-
du, náklady na odvoz těchto kontejnerů 
činily 42 000 Kč, poplatek za usklad-
nění tohoto odpadu na skládce ZDIBE 
Stanov byly 31 237 Kč.

Náklady na svoz a likvidaci nebez-
pečného odpadu činily 29 000 Kč. Naši 
občané vytřídili celkem 12 tun papí-
ru, 6,6 tuny plastu, 4,5 tuny barevné-
ho skla, 4,3 tuny bílého skla a 100 kg 
nápojových kartónů.

Náklady na svoz tříděného odpadu 
byly 63 907 Kč. Firma EKOKOM Praha 
nám zpětně proplatila za tříděný odpad 
45 384 Kč. 

Na základě požadavku OÚ byly ori-
entačně převáženy kontejnery na plast. 
Výsledkem tohoto převážení byla pro 
naši obec stanovena vyšší průměrná 
hmotnost na 1 m3. Toto spravedlivější 
ohodnocení aktivního přístupu našich 
občanů v oblasti třídění odpadů se 
zásadně projeví v posledním čtvrtletí 
letošního roku.

Důsledným tříděním odpadů je reálná 
šance udržet výši poplatku za popelni-
ce na současném stavu. (Rudolf Hrkal)

Známý spisovatel, přírodovědec a ochránce přírody Gerald Durell, který se 
odstěhoval z anglického ostrova Jersey na ostrov Korfu, kde založil zoologickou 
zahradu ohrožených zvířat, napsal mnoho populárních knih o přírodě a zvířa-
tech. V jedné z nich kde se zamýšlel nad vztahem člověka k přírodě, především pak 
k živočichům napsal: „Nepřirovnávejme lidi k zvířatům, zvířata jsou jedinečnými 
živočišnými typy. Ta „boží hovádka“ uráží, nazveme-li někoho hovadem.“.

Tato slova mně přišla na mysl v několika posledních týdnech hned dvakrát. 
V minulém čísle vyšel minidialog, který upozorňoval na skládku vybourané 

dlažby na lesní cestě mezi hořejší a dolejší silnicí. Mysleli jsem, že když si to 
dotyčný přečte, pokusí se hromadu nějak rozumně zlikvidovat, rozhrnout, vybrat 
asfaltovou lepenku. Bohužel nestalo se, mocná příroda však funguje sama, občas 
nám dává slušnou lekci. Začátkem října vyrostly vedle haldy dva žampiony, jak 
kdyby les říkal „sem patřím já a nikoli svinstvo“.

V pátek před posvícením jsme uklízeli nepořádek kolem sběrných kontejnerů 
pod hořejší prodejnou. Je jednodušší pytel s lahvemi postavit vedle kontejneru 
než se zdržovat s uložením do kontejneru. Lahve jsme sešlapali a uklidili, pak 
jsme ale objevili doslovný poklad. V igelitové tašce byla uložena plechovka od 
barvy Balakryl, staré 20ti metrové pásmo, rozbitý sifon a světe div se igelitový 
obal plný použitých plenkových kalhotek (2-4kg).

A tehdy mě podruhé napadla úvaha G. Derella, neurážejme zvířata. 

Bohužel i v naší obci řádí vandalové.

Úprava provozní  
doby skládky

V měsících listopad 2007 až březen 2008 
bude provozní doba skládky upravena takto:
středa  13,00 – 16,00 hod.
pátek  13,00 – 16,00 hod.
sobota  9,00 – 12,00 hod.  

a 13,00 – 16,00 hod.
Žádáme všechny občany, aby dodržova-

li přesně pokyny p. Chaloupky při třídění a 
vhazování odpadů do příslušných kontejnerů. 
(Rudolf Hrkal)

Komise sociální a životního prostře-
dí OÚ Hudlice ve spolupráci s občan-
ským sdružením Diakonie Broumov 
vyhlašuje na sobotu 24. listopadu 2007 
humanitární sbírkuletního a zimního 
oblečení (dámské, pánské a dětské), 
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, 
záclon, látek, domácích potřeb – nádo-
bí bílé i černé (vše jen funkční), peří, 
péřových a vatovaných přikrývek, pol-
štářů a dek.

Sbírka proběhne U Kříže v době 9,00 
- 9,30 hod, na kluzišti 9,30 - 10,00 hod, 
U panské zdi 10,00 - 10,30 hod. Věci 
prosíme zabalte do igelitových pytlů 
nebo do krabic. Věci je možné doná-
šet kromě výše uvedeného termínu na 
OÚ již od středy 21. listopadu 2007 a 
v neděli 25. listopadu 2007 v době od 
14,00 – 15,00 hod. Děkujeme za Vaši 
pomoc. (Rudolf Hrkal)

Humanitární sbírka
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V sobotu 1. prosince 2007 proběhne 
v obci svoz nebezpečného a ostatního 
odpadu. Svoz budou zajišťovat Tech-
nické služby Beroun. Tento odpad máte 
možnost odevzdat do přistavených 
vozidel:

9.00 – 9.30 hodin u Kříže  
(trafostanice),
9.30 – 10.00 hodin na kluzišti,
10.00 – 10.30 hodin U panské zdi.
Odpady uvedené v přehledu budou 

přebírány bezplatně v množství odpo-
vídajícímu odpadu běžné domácnos-
ti. Protokoly o předání nebezpečného 
odpadu z června 2007 jsou uloženy na 
OÚ. Bude provedeno porovnání celko-
vého množství dle čísel popisných za 
rok 2007.

Důležité upozornění – nebezpečný 
odpad, kód 200123 – vyřazená zaří-
zení obsahující chlorf luorouhlovodíky 
(zejména ledničky a mrazáky) budou 
přijímány bezplatně pouze komplet-
ní, za nekompletní kus bude účtován 

poplatek 350 Kč.
Nebezpečný odpad, kód 200135 

– vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení obsahující nebezpečné lát-
ky (televize, monitory) budou přijí-
mány bezplatně pouze kompletní, za 
nekompletní kus bude účtován poplatek  
200 Kč.

Ostatní odpad, kód 200136 – vyřa-
zené elektrické a elektronické zaříze-
ní neuvedené pod. č. 200121, 200123 a 
200135 (rádia, videa, vysavače, elek-
trická kamna aj.) budou přijímány bez-
platně pouze kompletní, za nekomplet-
ní bude účtováno 8 Kč za 1 kg.

Kompletnost těchto zařízení budou 
posuzovat proškolení pracovníci Tech-
nických služeb Beroun.

Upozorňujeme občany, aby této mož-
nosti využili, protože odpad uvedený 
v protokolu o předání nebezpečného 
odpadu nelze odkládat do  popelnic a 
ani nebude přijímán na obecní skládku. 
(Rudolf Hrkal)

V minulém čísle zpravodaje jste 
obdrželi od OÚ anketní dotazník. Na 
základě vašich podnětů, návrhů a připo-
mínek jsme zamýšleli případně upravit 
naše plány a programy, zjednat nápravu 
v případě ověřených kritických připo-
mínek. Chtěli jsme vycházet z vašich 
požadavků. Na obecní úřad se vrátilo 5 
(slovy pět) vyplněných dotazníků. Pro 
mě je to osobně zklamání. Všem obča-
nům byla dána možnost se vyjádřit. 
Pěti občanům Hudlic patří mé poděko-
vání za vstřícnost a ochotu podílet se 
na rozvoji obce. Z došlých dotazníků 
vyplynuly tyto poznatky, návrhy a kri-
tické připomínky:

Životní prostředí
Jednoznačně vybudovat kanalizaci, 

kritika zapáchajících příkopů, kritika 
pálení plastů v kotlích, zvýšit počet 
odpadkových košů v obci, kritika úpra-
vy okolí skály.

Vzhled a úpravy obce
Doporučení přijmout na úpravy zele-

ně v obci odborníka v této oblasti, 
upravit chodníky v Jungmannově ulici, 
větší pozornost věnovat pomníku pad-
lých a výsadbě zeleně, na hřbitově oře-
zání větví a důslednější úklid, upravit 
náves obce, vzhled kostela a posezení 
pro občany.

Činnost oÚ a zastupitelů
Pasivita některých zastupitelů, nedo-

chvilnost, kritika činnosti pracovníků 
pracovní skupiny OÚ

odpadové hospodářství
Způsob jednání a lhůty odvozu odpa-

du pracovní skupinou.
Kulturní a sportovní akce
Obnovit zájezdy do Hořovic do bazé-

nu, kritika programu rozsvěcení vánoč-
ního stromku.

Činnost zájmových a sportovních 
organizací

Kritika malého zapojení mládeže.
dopravní značení komunikací
Umístění nových dopravních značek, 

přechody pro chodce.
ostatní podněty
Úprava rybníku KAL, vybudová-

ní dětského hřiště, úprava koupaliště, 
úpravy místních komunikací.

Výše uvedené návrhy a připomínky 
jsou od občanů Hudlic. Budou na pro-
gramu příští schůze Rady obce. Se závě-
ry jednání budete seznámeni v příštím 
čísle zpravodaje. (Rudolf Hrkal)

Místopisné zajímavosti
Všichni víme, kde je, či lépe byla „černá „ halda - hromada. Skládka strusky z 

králodvorských železáren. Struska léta sloužila k posypu místních komunikací a 
při výstavbě nejednoho staršího rodinného domku požívala se místo písku, pře-
devším do betonu.

Málo kdo z nás však ví, že nedaleko „černé“ hromady se nachází hromada 
„bílá“. Zhruba v polovině cesty od křižovatky cest na dolejší silnici u lesa k hájov-
ně Doužebnice (černé haldě) je po levé straně silnice zarostlá smrkovou tyčovinou 
„bílá“ halda. Je to hranatý násyp s rovnou plochou. Tato „halda“ se před dlouhými 
lety používala jako přírodní amfiteátr, hrávalo se zde ochotnické divadlo a snad 
byl prostor používán spolkem Baráčníků.

Ještě před 30ti roky na ploše haldy hojně rostly červené lesní jahody.
Prosíme pamětníky, kteří cokoli ví o tomto prostoru, o předání informací.

Rozšíření vozovky před mateřskou školkou přispělo bezpečnosti.
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Zářijový sedmidenní výlet do Rakous-
ka a Itálie proběhl za velmi pěkného 
počasí a pohody. Lázeňský Gmunden 
na břehu jezera Traunsee, keramická 
zvonkohra, panorama okolních hor, to 
vše na uvítanou našeho zájezdu. Vod-
ní jeskyně nás překvapila mohutnými 
proudy protékající vody a to jsme se 
dozvěděli, že ještě hodinu před naším 
příjezdem, byla zaplněna vodou. Celý 
víkend v Rakousku pršelo a přeplněná 
jezera, řeky a všudy přítomné vodopá-
dy to jen potvrzovaly. Malebné městeč-
ko Hallstatt je svědkem dávné historie 
solné stezky a my jsme jen obdivovali 
jeho malebnost a nádhernou polohu. 
Ubytování, večeře i snídaně ve Sv. 
Martinu potvrdily pohostinnost a chut-
nou rakouskou kuchyni. Druhý den 
naše cesta pokračovala vysokohorskou 
silnicí (museli jsme hodinu počkat, 
až nám z ní odstraní sníh), do oblasti 
Grossglockneru a poté jsme pěšky došli 
k ledovci. 

Přítomnost sněhu nás nenechala na 
pochybách, že nadmořská výška ukazu-
je více jak 2 500 metrů. Dějiště zimních 
olympijských her v roce 1956 Cortina 
d´ Ampezzo měla tak neskutečně mod-
rou oblohu s výhledy do okolí, až bylo 
těžké uvěřit, že jsme ve vysokohorském 

středisku. Pak už nás autobus vezl stále 
na jih. Středeční volno u moře, písečná 
pláž, hřející slunce, slaná mořská voda, 
dokonalá pohoda a relaxace. Celoden-
ní výlet do Pisy a Florencie nebyl pro 
všechny povinný, ale i tak většina z 
nás vyměnila plážovou ,,válečku” za 
možnost vidět úžasnou šikmou věž 
- opravdu to stálo za to! Staré paláce 
Florencie, nádvoří, sochy, mosty a jiné 
středověké skvosty nenechaly nikoho 
chladným. V pátek jsme si prohlédli 
městečko Comacchio, kterému se pře-
zdívá malé Benátky, stihli jsme nákup 
a společnou večeři v Italské restauraci 
v místě ubytování. Tradiční italský trh 
trochu vyprázdnil naše peněženky, ale 
i tak zbylo na nákup likérů a suvenýrů 
v San Marinu a prohlídku mozaikové 
výzdoby podlah a stěn v palácích města 
Ravenny. Poslední den zájezdu - zlatá 
tečka na závěr - Benátky. Opravdu se 
musí vidět všechny půvaby tohoto jedi-
nečného města.

Zažili jsme téměř jarně vyhlížející 
Toskánsko, letní počasí na pláži ve Spi-
ně, zimní přírodu se sněhem a mrazem 
v Rakousku a vrátili jsme se do náruče 
podzimu. Všechny čtyři roční období 
za sedm dnů - zážitek na celý život.

(Jiřina Tejnrová)

10.11. – ve 13 hodin odjíždí auto-
bus od OÚ v Hudlicích na Olšany 
k hrobu J. Jungmanna. Po pietním 
aktu si popovídáme s p. Rohelovou. 
Možná je návštěva některého větší-
ho nákupního střediska - dle doho-
dy. Přihlášky OÚ Hudlice.

17.11. – v 6 hodin odjezd od oÚ 
Hudlice na nákupní zájezd do pol-
ska - Kudowa Zdroj. Cena 250 Kč 
za osobu, přihlásit se můžete na 
oÚ Hudlice do 9. 11.

30.11. – společně rozsvítíme 
vánoční strom na návsi. Akce začí-
ná v 17 hodin. Součástí je nadílka 
pro děti.

4.12. – Mikulášské posezení 
nejen pro důchodce od 16ti hodin 
na sále v hostinci U Růžového stro-
mu. od 17ti hodin hraje k tanci a 
poslechu Bossband.

7.12. – předvánoční koncert v 
kostele. V 17 hodin zazní varhanní 
hudba a zpěv v podání ATLANTIS 
COLLEGIUM - nechte se vánočně 
naladit od skupiny známé z letoš-
ních oslav J. Jungmanna.

22.12. – plavání ve Weidenu - 
zájezd je už plně obsazen.

26.12. – tradiční už třetí výšlap na 
Vrch. Odchod ve 13 hodin od hořejší 
samoobsluhy.

Na všechny akce jste srdečně zvá-
ni a přihlásit se můžete na tel. čísle 
311 697 179. (Jiřina Tejnorová)

Rada na svém zasedání dne 6.9.2007 
projednala:

změny telefonních tarifů a úhradu části 
nákladů, urgenci oprav překopů místních 
komunikací u VaK Beroun, objednávku 
kalendářů a propagačních materiálů pro 
rok 2008,informaci zastupitelstva Středo-
českého kraje o úvěru na opravy komu-
nikací II. a III. třídy, výměnu oken v 
činžovním domě, zaslání nových nájem-
ních smluv, žádost o vydání pozemku 
obci, informaci o zahájení přezkoumání 
hospodaření obce, výměnu vchodových 

dveří ve zdravotním středisku, informaci 
k podání žádosti o dotaci na kanalizaci, 
žádost o dotaci na MŠ a kuchyni, termín 
a program jednání zastupitelstva.

Rada na svém zasedání dne 4.10.2007 
projednala:

termín humanitární sbírky Diakonie 
Broumov, sběr nebezpečného odpadu, 
nařízení udržovacích prací, místní šetře-
ní ke kolaudaci hasičské zbrojnice, přijetí 
příspěvku na hospodaření v obecním lese, 
informaci o vypsání grantů Středočeské-

ho kraje na TV a sport, obnovu památek 
a kulturu, připomínky nájemníků, nákup 
M25.

Zastupitelstvo obce Hudlice na zase-
dání dne 27.9.2007 projednalo:

změnu rozpočtu obce Hudlice na rok 
2007, zprávu o činnosti Rady obce a o 
činnosti komisí a výborů.

Diskutovány byly otázky týkající se 
kanalizace, povrchu kluziště, umístění 
zpomalovacích pruhů před školou a nutné 
opravy hráze koupaliště.

Z jednání rady a zastupitelstva obce Hudlice

Kooperativa, pojišťovna, a.s.,
Vám nabízí kompletní bezplatnou poradenskou službu a servis  
prostřednictvím svého pojišťovacího poradce každý čtvrtek  

od 15 do 17 hodin na Obecním úřadě v Hudlicích.
Kamila Kulhánková, OBLASTNÍ KANCELÁŘ BEROUN

pojišťovací poradce specialista 
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,  

Plzeňská 1728, 266 01 Beroun, telefon: +420 311 611 081,  
fax: +420 311 611 079, mobil: +420 607 942 761,  
e-mail: kkulhankova@koop.cz, web: www.koop.cz
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Jak jsme Vás již informovali, hudlický 
hasičský sbor měl letos pořádný důvod 
k oslavě. Přesně k 3. červenci roku 1887 
se datují základy zřízení spolku dobro-
volných hasičů v Hudlicích. Náš sbor 
si tuto událost připomněl 7. září slav-
nostním otevřením hasičské zbrojnice, 
za účasti starosty Okresního sdružení 
hasičů Beroun pana Zdeňka Moutelí-

ka, plukovníka Milana Nováka – ředi-
tele HZS Středočeského kraje, územní 
odbor Beroun, starosty obce Hudlice 
pana Pavla Hubeného a samozřejmě za 
účasti členů sboru dobrovolných hasičů 
Hudlice. 

V sobotu 8. září pokračovaly osla-
vy na fotbalovém hřišti v Hudlicích. 
Na tuto akci se sjely hasičské sbory ze 

A že bylo co slavit!

Bzové, Broum, Otročiněvsi a Nového 
Jáchymova, pozvání mezi nás přijal i 
senátor Jiří Obelfalzer. Děti a družstvo 
žen z Broum předvedly požární útok, 
profesionální hasiči z Berouna všechny 
zaujali ukázkou slaňování z výsuvného 
žebříku. Na závěr bylo připraveno pro 
děti plno hasičských soutěží. I přesto, 
že nám počasí příliš nepřálo, přišla 
nás podpořit spousta našich příznivců. 
Věříme, že čas s hasiči byl pro všechny 
příjemně stráveným sobotním odpoled-
nem. Večer program pokračoval taneč-
ní zábavou na letním parketu. 

Poslední část oslav proběhla 6. října, 
kdy se sbor dobrovolných hasičů v Hud-
licích stal spolupořadatelem I. kola hry 
Plamen – závodu požárnické všestran-
nosti. Této soutěže se zúčastnilo celkem 
44 pětičlenných hlídek z 20 hasičských 
sborů z celého okresu Beroun. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat žá-
kům třetí třídy a jejich paní učitelce L. 
Vávrové za pěkné vystoupení, starosto-
vi obce panu Pavlu Hubenému a celému 
obecnímu zastupitelstvu za pomoc a 
podporu našemu spolku, okolním sbo-
rům a hostům, za to, že si udělali čas a 
přijeli mezi nás. Samozřejmě děkujeme 
Vám všem, kteří jste naše oslavy pod-
pořili svojí účastí a všem členů SDH 
Hudlice, kteří se podíleli na přípravě 
a zajištění oslav 120. výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů v Hudli-
cích. (Výbor SDH Hudlice)

Milí rodiče malých dětí, dovolte, aby-
chom Vám oznámili, že od září jsme 
zase začali cvičit s dětmi v naší hudlické 
Sokolovně a navázali tak na práci, kterou 
v loňském roce začala Karolína Nedělo-
vá. Scházíme se dvakrát týdně, v pondělí 
od 16.30 do 17.30 cvičíme s předško-
láčky od 3 do 6 let a ve čtvrtek od 9.30 
do 10.30 s chodícími dětičkami od cca 
1 roku do 3 let. A jak naše cvičeníčka 
vypadají? Pro nejmenší děti máme při-
praveny pohybové hry s říkankami, bás-
ničkami a písničkami, pro starší děti při-
dáváme různé pohybové hry, při kterých 
se mohou vyběhat a uvolnit. Během další 
části hodiny se pak děti hravou formou 
seznamují s jednotlivým tělocvičným 
nářadím a procvičují si své pohybové a 
motorické schopnosti. Například lavičky 
se dají přelézat, přecházet, dá se z nich 
udělat prima klouzačka, učíme se válet 
sudy, dělat kotrmelce, skáčeme na tram-
políně, učíme se lézt po žebřinách, hou-
peme se na kruzích. Samozřejmě nechy-

Cvičení rodičů s dětmi v sokolovně
bí ani hry s míči a míčky, s obručemi, 
švihadly a šátky, rádi si zacvičíme i na 
gymbalonech. V závěrečné části hodiny 
je pak čas na relaxaci a zklidnění. 

Chtěli bychom mezi nás pozvat všech-
ny rodiče a děti, které si chtějí užít radost 
z pohybu a společně trávit čas. Pro děti 
i pro rodiče to může být vítaná změna 
v denním programu, zvláště teď s nad-
cházející zimou, kdy počasí nedovolí 
trávit většinu dne venku v přírodě nebo 
na zahradě. Proč se nudit doma a krotit 
příliš živé dítě, když se může vydovádět 
mezi stejně starými dětmi a k tomu se 
ještě naučit něco nového? A pokud se 
dětí baví a hrají si, je to úleva a odpo-
činek i pro rodiče, jak by jistě potvrdila 
každá maminka na mateřské dovolené. V 
neposlední řadě je to i příležitost setkat 
se s rodiči stejně starých dětí, probrat 
témata, která máme společná a možná i 
navázat přátelské vztahy. 

Tak odložte lenost, pohodlnost, ostych 
nebo obavy a přijďte si s námi pohrát a 

zadovádět. Je přece škoda nevyužít jed-
nu z mála aktivit, která se v naší obci pro 
takhle malé dětičky nabízí.

V této souvislosti bychom ještě rádi 
znovu oslovili všechny, kteří projevili 
zájem udělat něco pro obnovu dětského 
hřiště u kostela. V první fázi by se mělo 
ve spolupráci s obcí rozhodnout o podo-
bě hřiště a zadat vypracování projektu. 
V další fázi pak přijde na řadu sháně-
ní finančních prostředků. Vzhledem k 
tomu, že realizace takového projektu 
je poměrně náročná záležitost, rádi by-
chom, aby se do přípravy zapojil každý, 
kdo chce a může aktivně přispět k úspě-
chu celé akce. Uvítáme Vaše názory, při-
pomínky, náměty a nápady. Můžete nás 
jednak kontaktovat telefonicky na č. 737 
313 056 nebo e-mailem na adrese: marie.
vesel@seznam.cz. A především bychom 
Vás chtěli pozvat na setkání, kde bychom 
všechny výše popsané věci probrali osob-
ně. Přípravná schůzka k dětskému hřišti 
se bude konat dne: 12. listopadu 2007 od 
20.00 hodin v hudlické Sokolovně. 

(Marie Veselá, Kateřina Medová)



pozvánka do sokolovny používání služeb VoIp v síti Svata.net - II. díl
aneb „Lze zrušit pevnou linku a telefonovat přes Svata.net?“

(pokračování z předcházejícího čísla 
zpravodaje)

Pro přechod z pevné linky na VoIP 
je zapotřebí si vybrat vhodného operá-
tora. Výběr je zde mnohem širší, než v 
případě pevných linek. Také způsoby 
zpoplatnění jsou daleko rozmanitěj-
ší. Proto se vyplatí výběru vhodného 
operátora věnovat dostatek času. Při 
výběru doporučujeme se řídit selským 
rozumem: peníze vydané na zřizovací 
poplatek se vydají jen jednou, kdežto 
pravidelný poplatek se platí stále v pra-
videlných intervalech.

Z technického hlediska doporučuje-
me volit operátora podporujícího proto-
kol SIP, případně IAX a umožňujícího 
připojování klientů i z NATovaných 
sítí. Pro lidi se zájmem o zachování 
jejich stávajícího čísla pak asi bude 
důležitá informace, zda-li tento převod 
operátor nabízí a jak jej zpoplatňuje. 
Výsledkem vaší dohody s operátorem je 
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Tělocvičná jednota Sokol Hudlice 
zve do sokolovny všechny zájemce o 
sport. Sportovní oddíly uvítají každé-
ho zájemce. Sportovní oddíly najdete v 
sokolovně v těchto termínech:
Stolní tenis – každou středu a pátek od 
17.00 – 20.00 hod.
aerobik – úterý, čtvrtek a pátek od 
20.00 hod.
odbíjená – středa od 20.00 hod.
Šachy – čtvrtek od 17.00 hod.
Florbal – pondělí, čtvrtek – 18.00 – 
19.00 hod., neděle 17.00 – 18.00 hod.
Cvičení žen – pondělí, čtvrtek 19.00 
– 20.00 hod.
Cvičení dětí s rodiči – pondělí 16.30 
– 17.30 hod., čtvrtek 9.30 – 10.30 hod.
Házená žákyně – úterý 14.30 – 16.00 
hod a pátek 13.30 – 15.00 hod.
Kopaná žáci – úterý, čtvrtek 16.00 
– 18.00 hod.
nohejbal – neděle 18.00 – 20.00 hod.

Najděte si chvíli času pro sebe a své 
děti a přijďte si zasportovat!

(Rudolf Hrkal)

pak jméno (či IP adresa) přístupového 
serveru a přihlašovací údaje ke službě. 
Tyto slouží pro nastavení vašeho zaří-
zení.Zařízení vhodných pro VoIP je na 
trhu dostatek. Všichni operátoři VoIP 
služeb uvádějí či přímo nabízejí zaříze-
ní vhodná pro využívání jejich služeb. 
Doporučujeme si vybrat z jejich nabíd-
ky takové zařízení, které bude svými 
funkcemi dostatečně univerzální.

V zásadě jsou tři základní typy zaří-
zení pro VoIP služby:

– softwarový telefon: potřebuje počí-
tač, sluchátka a mikrofon 

– hardwarový telefon: speciální pro 
IP sítě, tzv. IP telefon 

– VoIP gateway: krabička umožňu-
jící využití analogových telefonů pro 
VoIP Softwarový telefon se dá stáhnout 
zdarma z Internetu. Hadwarové IP tele-
fony jsou vlastně takové malé počítače. 
Dají se pořídit v cenách od cca 2500Kč. 
VoIP gateway je opět malý specializo-
vaný počítač, většinou ovládaný pomocí 
webového rozhraní. V některých zaří-
zeních je tato VoIP gateway integro-
vaná s firewallem a SOHOrouterem se 
switchem pro připojení více počítačů. 
Pořizovací ceny opět od cca 2500Kč. 
Vyplatí se poradit s více odborníky (u 
operátora, ve specializovaných obcho-
dech) a dále pročtení různých fór a dis-
kusí ohledně zkušeností se zařízením.

Mezi hlavní výhody VoIP patří beze-
sporu cena. Platit si zvlášť telefonní 
linku a zvlášť přípojkudo sítě Internet 
je v dnešní době asi opravdu přepych. 
Úspory jsou zřejmé jak v paušálních 
částkách, tak i v cenách volání (neje-
nom v Kč/min, ale i ve způsobu počítá-
ní provolaného času).

Další výhodou VoIP je f lexibilita. 
Službu lze rozšiřovat o další funkce za 
nižších nákladů než u klasického telefo-
nu a díky možnému propojení s počíta-
čem lze provádět věci na telefonní lince 
dříve nevídané (Call-on-click, nahrává-
ní hovorů, interaktivní zobrazení infor-
mací a dat o volajícím …).

Velikou výhodou je možnost mobility, 
prostě si své zařízení vezmete s sebou 
(k mamince na návštěvu, na dovolenou, 
na školení, do nemocnice ...), připojíte 
jej do sítě Internet a dále telefonujete a 
přijímáte hovory na stejném čísle. 

(pokračování v příštím čísle)Vzpomínka na prázdniny - „S Jakubem na rybách“.
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pohár zůstal v Hudlicích! Letošní poslední 
cyklistický výletV sobotu 15. září 2007 se na kluzišti 

uskutečnil 2. ročník Hudlického pohá-
ru v nohejbalu trojic. Turnaje se zúčast-
nilo celkem 10 družstev, která sehrá-
la utkání systémem každý s každým. 
Během celého utkání panovalo krásné 
podzimní počasí, občerstvení zajišťo-
vané panem Sládkem bylo na velmi 
dobré úrovni. Pro družstva na prvních 
třech místech byly připraveny krásné 
poháry, celkový vítěz navíc obdržel 
velký putovní Hudlický pohár. Letoš-

ní turnaj již podruhé za sebou vyhrá-
lo družstvo z Hudlic, tým „Pinďa“ ve 
složení Tomáš Sklenář, Vítek Sklenář a 
Rosťa Hubka st. Na druhém místě bylo 
družstvo“Pivní nebezpečí“ z Trubské 
a na třetím místě se umístilo družstvo 
„Divadlo komedie“ z Počapel. Organi-
zace turnaje klapala, byl to příjemně 
strávený sportovní den v Hudlicích. 
Turnaj organizovaly TJ Sokol Hudlice 
a komise pro sport a mládeže při OÚ 
Hudlice. (Rudolf Hrkal)

Vítězné mužstvo s moderátorem turnaje.

V letošním roce jsme uskutečnili čty-
ři cyklovýlety. Seriál cyklovýletů jsme 
zahájili na jaře jízdou krajem Oty Pav-
la, do Zbiroha a do Lán. O těchto výle-
tech jste byli informováni v předešlém 
vydání zpravodaje.

Poslední výlet proběhl v září s cílem 
na Karlštejně. Asi dvacet cyklistů vyje-
lo z Hudlic směrem na osadu Lísek. 
Lesními cestami jsme projeli do Brda-
tek. Z přejezdu Berouna jsme měli tro-
chu obavy, ale proběhl hladce. Z Berou-
na jsme vystoupali na Lištici, poté sjeli 
do Hostíma a podél Kačáku do Svatého 
Jana pod Skalou. Zde jsme sesedli a 
kola vytlačili až ke kříži na skále. Po 
krásné vyhlídce do kraje jsme po hře-
beni kopce pokračovali kolem skanze-
nu důlní techniky do Bubovic. 

Po silnici jsme, se zastávkou u lomu 
Velká Amerika, dojeli na Mořinu, kde 
jsme si dali oběd. Z Mořiny na Karl-
štejn je to jen skok, takže jsme Karlštej-
nem v podstatě jen projeli. Do Berouna 
jsme se dostali kolem Berounky. Pro-
tože bylo krásně, potkávali jsme zde 
spoustu výletníků. 

Projeli jsme Berounem, zadem na 
Zahořany a “hudličák” na závěr prově-
řil zbytek našich sil. Celkem jsme ujeli  
55 km a za pěkného počasí byly překrás-
né. Při táboráku na hřišti u lesa bylo o 
čem vyprávět. (Karel Kreisinger)

Juniorský reprezentant ČR Tomáš Tregler 
je v současné době hráčem pražského klu-
bu TTC E.N. Praha VI a reprezentuje ČR 
v juniorské kategorii stolního tenisu. Šest-
náctiletý odchovanec hudlického stolního 
tenisu hraje v současné době nejvyšší sou-
těže ve stolním tenisu, tj. extraligu a super-
ligu. Má vytvořeny maximální podmínky 
pro další sportovní růst. Mezi jeho největší 
úspěchy patří:
- 3x mistr ČR staršího žactva v r. 2005
- 2. místo v družstvech kadetů na Mistrov-

ství Evropy v Praze v r. 2005
- čtvrtfinalista dvouhry a čtyřhry kadetů 

na Mistrovství Evropy v Praze v r. 2005
- 1. místo ve dvouhře, čtyřhře a družstvech 

na WJC Alžírska v r. 2007
- 2. místo ve čtyřhře juniorů na WJC Špa-

nělska v r. 2007
- 1. místo ve čtyřhře juniorů na Mistrovství 

ČR v r. 2007
- 2. místo v družstvech na Mistrovství 

Evropy juniorů v Bratislavě v r. 2007

Podařilo se mi Tomáše kontaktovat a 
položit mu pár otázek.

Tomáši, jak vzpomínáš na začátky?
Začínal jsem v Hudlicích, pak jsem začal 

jezdit s Honzou Hrkalem trénovat do Doks 
k Josefu Plachému. Pak už to byla hlavně 
dřina, několikrát týdně trénink a v sobotu 
mistráky. Jsem rád, že jsem to vydržel.

Máš náročný program, jak to všechno 
stíháš?

Jsem ve 2. ročníku Pedagogického lycea 
v Berouně se zaměřením na tělocvik. Vzhle-
dem k mému sportovnímu programu mám 
individuální výuku. Prakticky docházím do 
školy hlavně na zkoušky. Zatím to zvládám, 
hodně mi pomáhá při studiu mamka.

Jaké máš podmínky v Praze?
Mým klubovým trenérem je Pavel Špa-

ček. Trénuji několikrát týdně s hráči ext-
raligového „A“ a krajánky, kteří hrají v 
zahraničí (Pytlík, Laboutka, Vrablík). Hraji 
extraligu a superligu. V loňském roce jsem 
skončil na žebříčku v mužích na 40. místě 

s 60 % úspěšností. V juniorech jsem na 1. 
místě v ČR.

Jaké jsou tvé plány do budoucna, nomi-
nace a turnaje?

Začátkem prosince odlétám na mistrov-
ství světa družstev juniorů do Ameriky (San 
Francisko). Dále se zúčastním turnajů v 
Německu a Rakousku. V lednu se zúčast-
ním TOP 12 juniorů Evropy v Anglii. Do 
toho zápasy extraligy a superligy. V sou-
těži superligy jsme porazili družstvo Rača 
(Slovensko) 6:1, s rakouským družstvem 
Niederostereich jsme prohráli 3:6. V tomto 
zápase jsem si zahrál s mistrem světa Schla-
grem. Je to opravdu zapřáh.

Tomáši, máš vůbec čas na holky?
Samozřejmě. Má přítelkyně je hráčkou 

rakouského Vilachu. A jak jinak hraje stolní 
tenis.

Děkuji Tomáši za rozhovor, přeji hodně 
úspěchů a někdy nás navštiv.

Tak to Vám mohu slíbit, přijdu si do Hud-
lic zahrát. (ptal se Rudolf Hrkal)

Rozhovor s juniorským reprezentantem



Přestože obecní úřad průběžně sezna-
muje občany s postupem a řešením 
kanalizace v naší obci, pokládáme za 
nutné vzhledem k některým připomín-
kám, nedorozuměním a zejména s ohle-
dem na další postup prací vás podrob-
něji informovat.

Obecní úřad v Hudlicích se inten-
zivně zabývá touto problematikou po 
létech klidu od roku 2003. Bylo v první 
řadě nutné zvolit způsob odkanalizo-
vání celé obce a rozhodnout, kde bude 
umístěna čistička odpadních vod. 

Byla vypracována technicko-ekono-
mická studie, která řešila čtyři způsoby 
odkanalizování obce a to gravitační s 
přečerpáváním některých částí (více jak 
1/3 obce gravitačně nevychází, vysoké 
náklady na realizaci i provoz), kombi-
nace gravitační a tlakové kanalizace 
(přináší zvýšené náklady jak realizační 
tak i provozní), čistě tlakové kanalizace 
(realizačně i provozně nejvýhodnější) a 
podtlakové kanalizace (málo vyzkouše-
né, provozní problémy). Jednoznačně 
byla zvolena výstavba vlastní čistírny 
odpadních vod, před svedením splaš-
kových vod až na čistírnu do Berouna 
(platili bychom stočné jako v Berouně) 
s ohledem na nižší náklady (min. o 5 
mil. Kč), snadnější realizaci a s ohle-
dem na majetkoprávní vztahy, což 
ovšem vyvolalo nutnou změnu územ-
ního plánu obce a plánu rozvoje vodo-
vodů a kanalizaci Středočeského kraje 
(zdržení více jak jeden rok). Ze všech 
technických a ekonomických srovnání 
byla nakonec jako nejvýhodnější pro 
naši obec vybrána varianta tlakové 
kanalizace z následujících důvodů.

Realizace tohoto způsobu odkanali-
zování, které se běžně řeší již mnoho let 
a bez větších problémů v obcích (které 
jsme navštívili) funguje a je oproti gra-
vitační kanalizaci o 1/3 až 1/2 levněj-
ší. Je to způsobeno zejména podstatně 
nižšími náklady na zemní práce, které 
jsou u tohoto druhu výstavby rozhodu-
jící. Do uznatelných nákladů pro žádost 
o dotaci se započítávají u gravitační 
kanalizace pouze hlavní řady a čistírna 
odpadních vod a veřejnou část přípo-
jek hradí plně obec a dále pak vlastnicí 
jednotlivých nemovitostí. Oproti tomu 
u tlakové kanalizace se do uznatel-
ných nákladů započítávají hlavní řady, 
podružné řady (přípojky), domovní čer-
pací stanice a čistírna odpadních vod. 

Nezapočítává se pouze napojení z 
objektu do domovní čerpací stanice, 
která se dle možností osazuje co nej-
blíže k potrubí do jímky. Pro názornou 

ilustraci uvedu několik čísel:

gravit. kanalizace / tlak. kanalizace
předpokládaný celkový rozpočtový 
náklad v mil. Kč 91 / 70
(o 1/3 nižší)
uznatelné náklady 75 / 70
možnost finanční dotace (až 90 % uzna-
telných nákladů) 67,5 / 63
nutný finanční podíl obce na dofinan-
cování celé akce 23,5 / 7
(méně jak 1/3)

Z výše uvedených čísel jednoznačně 
vyplývá finanční výhodnost realizace 
tlakové kanalizace oproti gravitační, 
kde by se obec na dlouhá léta zadlužila 
a byl by nutný i poměrně velký (20 tis.) 
příspěvek občanů. 

Náklady na dofinancování tlakové 
kanalizace jsme schopni již dnes uhra-
dit z rozpočtové rezervy obce. Tlaková 
kanalizace nebude výhodná finančně 
jen pro obec (a tím i pro každého z nás), 
ale i pro jednotlivé vlastníky nemovi-
tostí. U gravitační kanalizace by byli 
nuceni si nechat vyprojektovat přípoj-
ku, zažádat o stavební povolení a pak 
vlastním nákladem se připojit až na 
hranici pozemku. Většinou se jedná o 
vzdálenost 20 a více metrů, výkop s 
ohledem na nutnost dodržení spádu do 
hloubky 2,5 a více metrů a odhadova-
ným nákladem při dodavatelském způ-
sobu 50 tis. Kč,. Oproti tomu u tlakové 
kanalizace nebude občan potřebovat 
žádnou dokumentaci (pouze revizi el. 
přípojky), ani povolení. 

Nebude rovněž provádět žádné majet-
koprávní projednání, které za něj prove-
de obec. Určí si pouze místo, kde chce 
osadit domovní čerpací stanici, aby pro 
něj náklady na připojení byly co nej-
nižší. Sám si provede pouze přepojení 
a el. přípojku pro čerpadlo s odhadova-
nými průměrnými náklady nepřesahu-
jícími 5 tis. Kč (1/10 oproti gravitaci). 

Tam kde to bude technicky možné, 
bude řešena tlaková přípojka řízeným 
protlakem a tak bude pouze minimál-
ní zásah zemními pracemi na pozemku 
vlastníka nemovitosti.

Mnoho připomínek a dotazů je také 
na to, proč není v obci řešena kombi-
nace gravitační a tlakové kanalizace. 
Důvody jsou velice jednoduché a to 
finance. Opět by došlo k podstatnému 
nárůstu nákladů na realizaci a tím i nut-
nému podílu obce cca 15 mil. Kč, což 
je více jak o 100% než u tlakové kana-
lizace. Vznikaly by ale další problémy 

s ohledem na různé náklady občanů na 
připojení ( 50 tis. anebo 5 tis. Kč), jak 
stanovit stočné (jeden čerpá a platí el. 
energii a druhý ne), ale hlavně by pak 
bylo nutné na čistírně zřídit hrubé česle 
(problém s likvidací stěrů) a přečerpá-
vat veškeré splaškové vody do čistírny 
(u tlakové kanalizace natéká přímo). 
Tyto zvýšené náklady by se samozřej-
mě rozúčtovávaly všem do stočného a 
tak by vlastníci tlakové kanalizace pla-
tili za čerpání 2x.

Jak by se vlastně projevily různé způ-
soby odkanalizování u občana:

a) Gravitační kanalizace
1)  Realizace - nutnost zadat a zaplatit 

projektovou dokumentaci
-  vyřídit si stavební povolení včet-

ně majetkoprávních vztahů u 
dotčených pozemků

-  provést vlastní nákladem reali-
zaci přípojky - cca 50 tis. Kč

-  provést kolaudaci a uzavření 
smlouvy s provozovatelem kana-
lizace

2)  Provoz - vypouštět pouze splaškové 
vody - nelze dešťové
-  nevypouštět tuky, nevhazovat 

odpadky a jiné materiály
-  zajišťovat si opravu a údržbu celé 

přípojky na svůj náklad-čištění 
ucpaného potrubí atd.

3)  Poplatky - platit stočné podle vodné-
ho anebo paušálem tzn. za všechnu 
odebranou vodu a to i za tu, kterou 
spotřebuji na zalévání a nebo napuš-
tění bazénu, ve stočném by byly 
samozřejmě rozúčtovány veškeré 
náklady na odpisy (vyšší náklad na 
realizaci znamená vyšší odpisy) a 
vyšší náklady na provoz (více pře-
čerpávání o 1/3, větší objem čiště-
ných vod s ohledem na nepovolené 
vypouštění dešťových vod, likvida-
ci stěrů z hrubých česlí,

B) Tlaková kanalizace
1)  Realizace - provést pouze přepoje-

ní kanalizace vedoucí do jímky na 
vyvážení do domovní čerpací stani-
ce, zhotovit el. přípojku k čerpadlu 
a zajistit revizní zprávu,

2)  Provoz - Pouze sledovat kontrolku 
na rozvaděči čerpadla a v případě 
poruchy nahlásit provozovateli, ten 
do 24 hodin provede bezplatnou 
opravu anebo výměnu vadných dílů 
v případě, že porucha nebyla zavině-
na uživatelem (vylévání tuků, spla-
chování hadrů, plen, odpadků atd.), 
1x za 14 dnů zkontrolovat čerpací 
jímku a případně spláchnou úsady 
na stěnách

3)  Poplatky - platit stočné podle sku-
tečně změřeného množství (mth) 

Realizace kanalizace v obci



přečerpaného čerpadlem, popla-
tek bude výrazně nižší vzhledem k 
menšímu objemu splaškových vod, 
nižším pořizovacím nákladům a 
menšímu objemu přečerpávání, pla-
tit spotřebovanou el. energii na čer-
pání (při současné ceně el. energie 
cca 300 až 500,- Kč rok za objekt).

Z výše uvedeného srovnání jedno-
značně vychází lépe tlaková kanalizace 
a to byl hlavní důvod, proč chce obec 
Hudlice řešit odkanalizování tímto způ-
sobem. Je ještě velice mnoho dalších 
důvodů proč se tak obec rozhodla jako 
např. nutnost budování spádovišť u gra-
vitační kanalizace při velkých sklonech 
komunikací a pozemků, problém vůbec 
u úzkých ulic gravitační kanalizaci k 
ostatním sítím umístit, nutnost vyvážet 
vykopanou zeminu z těchto ulic a zno-
vu navážet, velké porušení komunikací 
a jejich nutná následná oprava, zameze-
ní vjezdu do nemovitostí po delší dobu 
atd. Samozřejmě, že jsme připraveni na 
všechny Vaše další dotazy a věcné při-
pomínky odpovědět.

Kdy se tedy kanalizace v obci koneč-

ně dočkáme?
Jak už jsme uvedli po zpracování stu-

die řešení byla provedena změna územ-
ního plánu a plánu rozvoje vodovodů a 
kanalizací Středočeského kraje. Byla 
vypracována dokumentace pro územní 
řízení, projednána následně se všemi 
dotčenými orgány (asi 20), zajištěna 
rozhodnutí o zásahu do lesa, ohranné-
ho pásma lesa a zemědělského půdního 
fondu. Už k těmto dokladům byl nutný 
souhlas některých vlastníků nemovi-
tostí a pozemků. Bohužel pro podání 
žádosti o vydání územního rozhodnutí 
dle nového stavebního zákona je tře-
ba souhlas všech vlastníků dotčených 
pozemků a nemovitostí, tj. cca 450 
objektů a 1500 vlastníků a spoluvlast-
níků pozemků. Po vydání územního 
rozhodnutí s právní mocí bude podá-
na žádost o vlastní finanční dotaci na 
SFŽP ČR Obec přijala opatření pro co 
nejrychlejší zvládnutí tohoto úkolu, 
ale bez pomoci všech účastníků se to v 
krátkém období nezvládne. 

Chceme Vás proto všechny tímto způ-
sobem požádat o maximální vstřícnost 

a součinnost při řešení tohoto problému 
celé obce.

Realizací kanalizace v naší obci do-
jde k podstatnému zhodnocení Vašich 
nemovitostí, ale zejména ke zlepše-
ní životního prostředí pro všechny a 
zejména pro naše děti. Nejde přeci jen 
o to, že budete platit za něco, co mnozí 
z nás dosud neplatili. Vždyť i dnes nel-
ze splaškové vody volně vypouštět a je 
nutné je likvidovat vyvážením na ČOV. 
Náklady se pak pohybují okolo 150 Kč 
za m3, a to je 10x více než bude před-
pokládaný poplatek za stočné. Buďme 
připraveni na období, kdy na každém z 
nás bude tvrdě vyžadováno, aby doložil 
jak likviduje veškeré splaškové vody.
Věříme, že většina z Vás pochopí nut-
nost řešení tohoto problému a bude mu 
maximálně nápomocná. Odkanalizo-
vání naší hezké obce neděláme jen pro 
sebe, ale hlavně pro naše děti a vnuky, 
aby mohli žít ve zdravém prostředí, 
mohli se opět koupat v koupališti, chy-
tat dafnie v “Kalu” a nebát se spadnout 
do strouhy za vsí. 

(Pavel Hubený)

Vodovodní přípojky a vodo-
měry je třeba chránit před 
mrazem

Kvapem se blíží chladnější počasí a 
nastává čas na zajištění vodovodních 
přípojek a vodoměrů před mrazem. 
Zásadní opatření, které Vám doporuču-
jeme, je vždy řádně zateplit vodoměr a 
části vodovodní přípojky, které nejsou 
dostatečně hluboko uloženy v zemi. 
První pomoc pro zamrzlý vodoměr je 
pomalu a opatrně rozehřívat. U zamrz-
lé vodovodní přípojky již taková pomoc 
není a je často nutné počkat do rozmrz-
nutí, nebo objednat novou vodovodní 
přípojku. Pokud chcete ochránit vodo-
měr a vnitřní rozvody v objektu, je nut-
né především zkontrolovat, zda je uza-
vřeno sklepní okno, a pokusit se udržet 
ve sklepních prostorech stálou teplotu 
nad nulou. Odhalené trubky vnitřních 
rozvodů je vhodné obalit dekou nebo 
izolačním materiálem (nedoporučuje-
me skelnou vatu). Tam, kde by mohlo 
dojít k provlhnutí izolačního materiálu, 
je vhodné použít nenasákavý materiál 
např. Mirelon. 

Nacházíli se vodoměr mimo objekt ve 
vodoměrné šachtě, je vhodné nad něj na 
víko šachty umístit polystyrenovou des-
ku, izolační vatu nebo plastový pytel 
naplněný drceným polystyrenem. Záro-
veň je třeba upozornit, že se v žádném 
případě nesmí používat materiály pod-

VaK Beroun - informace pro spotřebitele
léhající hnilobě. Velmi citlivým místem 
u potrubí vodovodní přípojky jsou úse-
ky, kdy přípojka přechází z objektu do 
exteriéru. Nic však nepomůže, neníli 
dům vytápěný nebo při uložení potru-
bí přípojky nebyla dodržena doporuče-
ná nezámrzná hloubka. Pro vodovod-
ní přípojku se doporučuje minimální 
krytí 80 cm, u zpevněných ploch nebo 
chodníků se doporučuje krytí až 120 
cm. Pro zabezpečení potrubí přípoj-
ky před zamrznutím je vhodné zvýšit 
krytí vhodnou zeminou a použít příp. 
i nenasákavou izolaci. Neníli technic-
ky možné vodoměr a přípojku ochránit 
před mrazem, doporučujeme raději při 
delším nepoužívání přípojky objednat 

u VaK Beroun zavření vody a vodu z 
vnitřních rozvodů vypustit. 

Pro nadcházející zimní období dopo-
ručujeme nepodceňovat prevenci, pro-
tože případná výměna zamrzlého vodo-
měru stojí vlastníka vodovodní přípojky 
až dva tisíce korun. V případě roztržení 
vodovodní přípojky jsou náklady vyšší. 
Velkou komplikací je fakt, že dodávka 
vody do objektu s poškozenou a zamrz-
lou vodovodní přípojkou může být pře-
rušena několik dnů či týdnů po dobu, 
kdy přetrvává mrazivé počasí. 

Zákaznické oddělení Vodovody a 
kanalizace Beroun,a.s. Mostníkovská 
255, 266 41 Beroun Tel. 311 747 111, fax 
311 621 372, www.vakberoun.cz 

Přijela pouť!


