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Slovo starosty

Vážení občané, dovolte, abych vás
co nejsrdečněji pozdravil a poskytl v
nejhezčím měsíci roku květnu několik
aktuálních informací.
V uplynulém období jsme byli opět
svědky další eskalace pomluv, lží a
snahy o diskreditaci zastupitelů a politizování věcných problémů naší obce
ze strany občanského sdružení „Šance pro Hudlice“ a některých občanů.
Došlo k absolutně neběžnému postupu Ministerstva zemědělství a životního prostředí ČR (zřejmě politicky
motivovanému), kdy probíhala jednání „o nás bez nás“ pouze se zástupci
občanského sdružení a následně pak
bylo vydáno změnové stanovisko k
plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Středočeského kraje bez vědomí obce
a možnosti jakkoliv se k věci vyjádřit.
Ovšem o následných jednání obce s
ministerstvem, zejména požadavku
o sdělení na základě jakých nových
podkladů a kým předložených došlo
ke změně stanoviska, bylo občanské
sdružení pracovníkem ministerstva
zemědělství důsledně informováno. Vše mělo vyvrcholit na jednání
zastupitelstva obce dne 22.4.2010,
kdy pracovník MZe Ing. Chaloupka
chtěl po hodinové prohlídce obce a
nahlédnutí do podkladů jednoznačně
doporučit nejvhodnější řešení odkanalizování naší obce. Je jen škoda, že
tak fundovaného a schopného odborníka nesehnalo občanské sdružení
již dříve. Obec mohla ušetřit 250 tis.
Kč a čtyři měsíce času za studii, kterou zpracovávali čtyři inženýři na
základě požadavku petičního výboru.
Uvedený postup některých pracovníků ministerstva zemědělství je jednoznačným zasahováním do samostatné
působnosti obce Hudlice a Středočeského kraje. V případě platnosti změnového stanoviska by muselo ministerstvo zemědělství obci nahradit již
vynaložené náklady na kanalizaci
za více jak tři roky, tj. cca 1,2 mil.
Kč. Pro obec Hudlice, ale i všechny

číslo 2

28.10.2007 15:14:55

Volby do poslanecké sněmovny
V pátek 28.5.2010 od 14:00 do 22:00
hod. a v sobotu 29.5.2010 od 08:00 do
14:00 hod. proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky 2010.

Volební místnost je na Obecním úřadě
Hudlice. Pro občany Hudlic je připravena i přenosná volební urna. Zájemci
musí svůj požadavek nahlásit na OÚ
Hudlice.

Volby přísedících okresního soudu
Okresní soud v Berouně se na nás
obrátil s žádostí o projednání a případné
navržení nových kandidátů na přísedící
Okresního soudu v Berouně.
Při výběru kandidátů na funkci přísedících je třeba se řídit tím, že přísedícím může být zvolen každý občan
České republiky, který je způsobilý k
právním úkonům, bezúhonný, jestliže

jeho zkušenosti a morální vlastnosti
dávají záruku, že bude funkci zastávat,
v den zvolení dosáhl věku 30 let a souhlasí se zvolením za přísedícího okresního soudu.
Ostatní podmínky sdělíme případným zájemcům přímo na OÚ Hudlice.
Navržené kandidáty na funkci přísedícího schvaluje Zastupitelstvo obce.

Květen má své neopakovatelné kouzlo, všechno rozkvétá, prostě nádhera

Poděkování obecního úřadu

Obecní úřad Hudlice děkuje všem občanům, kteří se podíleli na úklidu místních
komunikací a tím snížili prašnost v naší
obci, dále děkuje za aktivní přístup při akci
Diakonie Broumov, která má každý rok u
občanů velmi slušnou odezvu, o čemž svědčí skoro pokaždé plné auto sebraných pytlů
s oblečením.
Obecní úřad Hudlice rovněž tak děkuje
Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Hudlice za pomoc při vyčištění
(pokračování na str. 2) prostoru U skály naproti činžáku. Byl zde

kout plný náletových křovin, který kazil
celkový dojem z naší skály. Po dalších úpravách bude tato část obce dalším příspěvkem
ke zkrášlení naší obce.
Děkujeme jmenovitě členům ZO ČSZ
p. Jiřímu Kodetovi, Martinovi Kodetovi,
Luboru Onakému, Jiřímu Krausovi, Václavu Vlachovi a Václavu Merhautovi. Dále
OÚ Hudlice děkuje Pavlovi Auředníkovi za
likvidaci a odvoz vysekaných dřevin. Toto
je konkrétní příspěvek ke zlepšení životního prostředí.
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Slovo starosty
(pokračování ze str. 1)

ostatní dotčené orgány je podstatné
a závazné vyjádření Středočeského
kraje, že „Plán rozvoje vodovodů
a kanalizací Středočeského kraje„
je platný, všechny subjekty se jím
musejí řídit a jeho změna je možná
pouze na základě žádosti obce Hudlice po projednání a schválení zastupitelstvem Středočeského kraje. Celé
akci měla dodat lesk ještě panem P.
Hrkalem slibovaná účast televize na
jednání ZO Hudlice. Doufám jen, že
by měli pracovníci televize dostatek
času a zájem natočit i „hezké“ okolí
obce obtékající splaškovými vodami.
Vážení občané, tyto nátlakové akce a
politizování věcného problému nám
jistě odkanalizování obce nevyřeší,
ale jsou jistě vhodným předvolebním
tématem.
Členové občanského sdružení jistě uvítali, že Středočeský kraj vrátil k doplnění územní rozhodnutí na
kanalizaci. Bohužel tak ke škodě nás
všech již sedm měsíců řešíme to, co
by se jinak stihlo za měsíc z důvodu
opakovaného odvolávání se do řízení
členy občanského sdružení a některými občany na připravených formulářích. Kvůli formálním nedostatkům
a námitce podjatosti (obdobná dokumentace jinde bez problému prošla)
jsme byli vyřazeni z dalšího dotačního řízení, kdy naše žádost měla na
základě předběžného hodnocení velkou šanci na úspěch. Mohli jsme tak
obdržet finanční dotaci ve výši min.
75 mil. Kč, výstavbu kanalizace letos
zahájit a v příštím roce s možností
další dotace od Středočeského kraje
až do 10 mil. Kč výstavbu dokončit.
Takto učiníme další pokus o získání
dotace v podzimní výzvě, je ovšem
otázkou, zda vůbec a kolik finančních prostředků bude při současné
hospodářské situaci státu a evropské
unie uvolněno.
Do této velice nepříznivé situace
pro obec a více jak dvouleté zdržení
nás jednoznačně přivedly obstrukce
petičního výboru a následně občanského sdružení. Rozhodující pro přidělení finanční dotace jsou hlavně
celkové finanční náklady na jednoho obyvatele obce. Z tohoto důvodu
také neuspěla i okolní obec, když při
polovičním počtu obyvatel měla roz-
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počtové náklady o 9 mil. vyšší než
obec Hudlice.
Vážení občané, v žádném případě
není ze strany obce neochota jednat
o problémech s občany a každému,
pokud projevil zájem, jsem problematiku odkanalizování obce Hudlice
i opakovaně podrobně vysvětloval.
Zásadní, dnes prezentované připomínky, však měly zaznít před více jak
čtyřmi lety a ne až ve chvíli, kdy jsme
vydali nemalé finanční prostředky a
změnu lze provést jen velice obtížně,
dalším finančním nákladem a časovou náročností bez konečného efektu
pro kohokoliv. Není žádným vyhrožováním to, že jakákoliv změna koncepce odkanalizování by představovala
zmaření již vynaložených nákladů na
přípravu (1,2 mil. Kč) a nové náklady min. 2 mil. Kč. Celkové náklady
na realizaci akce by byly min. o 20
mil. vyšší a tak by se značně zmenšila naše šance na získání dotace.
Nejpodstatnější je však další zdržení
možné realizace minimálně o čtyři
roky. Já a ostatní zastupitelé jsme
přesvědčeni, že námi, na základě
návrhu odborníků, zvolené řešení je
pro všechny nejvýhodnější a v podmínkách naší obce v dohledné době
jediné možné.
O snaze všemi způsoby očerňovat
obec svědčí i anonymní dopis, který
jsem obdržel a který obviňuje představitele obce z vyhrožování nájemkyním restaurace U růžového stromu,
nařízením vlastníkovi, aby jim dal
výpověď, a dokonce prý obec platí v
současné době nájemné, aby majitel
neutrpěl finanční újmu. Vrchol všeho
je obvinění, že obec posílá anonymní
dopisy na fotbalový svaz do Berouna, ve kterých udává nekalé praktiky
místního fotbalového klubu.
Vážení občané, přestože byla obec
zatěžována různými nereálnými
požadavky (zájezd do Dubaje atd.)
členy občanského sdružení, zajišťovala další akce pro její rozvoj. Byla
např. podána žádost o finanční dotaci ve výši 10 mil. Kč na celkovou
rekonstrukci budovy obecního úřadu
z důvodu havarijního stavu střechy,
okapů, rozvodů vody, kanalizace,
elektrické energie, topení, oken a
dveří. Obdrželi jsme již stavební povolení na stavbu rozhledny na
Krušné Hoře a v současné době řešíme finanční zabezpečení této akce. Je

vypracována projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení návsi a bude podána
žádost o finanční dotaci společně s
rekonstrukcí dešťové kanalizace,
chodníků, ošetření kaštanové aleje, osazení dalších laviček a košů a
opravou místní komunikace u kostela
o celkových rozpočtových nákladech
cca 3,5 mil. Kč. Dále pak bude podána žádost o finanční dotaci ve výši
cca 8 mil. Kč na rekonstrukci kabin
na hřišti u lesa a úpravu hřiště na
házenou.
V nejbližší době bude ubytovna v
mateřské škole vybavena potřebným
nábytkem tak, aby mohla sloužit svému účelu a občané si jí prohlédnou
při dni otevřených dveří.
Došlo také, až na drobné terénní
úpravy, k dokončení opravy hráze
koupaliště a celkové úpravě okolí. Je
jen velká škoda, že z důvodu nerealizované kanalizace zde zatím nebude možné delší koupání. Plánujeme
v letošním roce ještě mnoho dalších
menších akcí jako opravu místních
komunikací, osazení dopravního značení, vyznačení přechodu pro chodce
u hřbitova, čistění odvodňovacích
příkopů a jejich částečné zatrubnění, dokončení terénních úprav pod
lipami u skály, osazení laviček, stolů
a košů a úpravu místní komunikace
na Lísku na vykoupených pozemcích.
Jistě by šlo realizovat ještě více akcí
k prospěchu všech občanů, kdybychom měli potřebný klid k práci a
nebyli zatěžováni zbytečnou administrativou.
Proběhlo také již výběrové řízení
na zpracovatele nového územního
plánu obce a po podepsání smlouvy
dojde k zahájení vlastních prací se
snahou zahrnout požadavky občanů.
Vážení občané, dovolte mi závěrem
poděkovat Pavlu Auředníkovi, Zdeňku Horákovi a mládeži za postavení
hranice k pálení čarodějnic. Všem,
kteří nám pomohli s jarním úklidem a
v současné době se sekáním trávníku
a úpravou veřejných prostranství.
Vážení občané, nezbývá si než
přát, abychom všichni v první řadě
měli zájem o zvelebování naší obce
a zlepšení mezilidských vztahů. Vzájemné napadání nic pozitivního nikomu nepřinese a rozhodně nepomůže
rozvoji a pověsti naší hezké obce.
Pavel Hubený
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Třídění odpadu
Občané Hudlice vytřídili za 1. čtvrtletí roku 2010 celkem 4 183 kg papíru,
4 389 kg plastu,
498 kg bílého skla, 1 664 kg barevného skla a 69 kg nápojového kartonu. Od
firmy Ekokom
Praha jsme dostali za tříděný sběr cca
30 000 Kč. OÚ děkuje všem občanům.
Třiďte, má to smysl!

Svoz nebezpečného odpadu
Připomínáme všem občanům, že v
sobotu 29. května 2010 proběhne v
obci svoz nebezpečného odpadu. Svoz
zajišťují TS Beroun. Tento odpad máte
možnost odevzdat do přistavených
vozidel:
9.00 – 9.30 hod. U Kříže
9.30 – 10.00 hod. na kluzišti
10.00 – 10.30 hod. U Panské zdi
Součástí předání nebezpečného odpadu je i předávací protokol, který jste
obdrželi v minulém čísle Zpravodaje.
Termín dalšího sběru nebezpečného
odpadu je 20. listopadu 2010.

Fotosoutěž

Připomínáme občanům vyhlášenou
fotosoutěž u příležitosti Jungmannových oslav.
Jedná se o fotografie z akcí pořádných různými složkami obce Hudlice
– maximálně 3 fotografie – nejmenší
rozměr 9 x 10 cm, uzávěrka soutěže je
do 30.6.2010, odevzdat na OÚ Hudlice.

Pietní akt
u pomníku padlých
V pátek 7. května proběhl u památníku padlých pietní akt u příležitosti 65.
výročí skončení II. světové války. Součástí bylo i kulturní vystoupení dětí MŠ
Hudlice pod vedením p. Dany Žihlové.
Starosta obce Pavel Hubený pronesl
krátký projev o významu tohoto svátku a společně s p. Oldřichem Vostárkem položili věnec k pomníku padlých.
Je důležité si toto výročí připomínat a
nezapomínat na ty, kteří položili své
životy za českou samostatnost a suverenitu.
Uctít památku padlých je projevem
slušnosti a lásky. Mnozí z hudlických
občanů ani neví, kteří naši rodáci
položili své životy během II. světové
války a mají na pomníku pamětní desku. Stačí se u pomníku krátce zastavit,
zavzpomínat a v duchu poděkovat.
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Z jednání rady obce Hudlice

Rada obce Hudlice projednala mimo jiné na svém zasedání dne:
4.3.2010 – konání staročeských májů, pozemku v areálu zahrady činžovního
jednání ohledně rozhledny „Máminka“, domu čp. 362, vyčištění dešťové kanazahrnutí do žádosti ROP úpravu kabin, lizace, zahájení územního a stavebního
vybudování naučných stezek, zpevně- řízení na stavbu rozhledny „Máminka“,
ných ploch, cyklostezek a parkovišť, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
dopis Ministerstva vnitra ČR – odpo- zřízení věcného břemene na pozemku
věď OS, humanitární sbírku Diakonie p.č. 2380/2 v k.ú. Hudlice – kabelové
Broumov, vydání souhlasu se stavbou vedení NN, zadání projektové dokuzimní zahrady u RD čp. 261, hlášení mentace na rekonstrukci veřejného
trvalého stanoviště včel, žádost České- osvětlení na návsi, pozemky na Lísku,
ho svazu ochránců přírody o poskyt- zprávu o výsledku přezkoumání hosnutí finančního příspěvku, informaci podaření, odbornou přípravu velitelů
o vyhlášení Lesnického parku Křivo- a strojníků SDH, převod pozemků od
klátsko, evidenci válečných hrobů a Úřadu pro zastupování státu ve věcech
pietních míst, sčítání lidu v roce 2011, majetkových, zasílání zpráv, kulturních
ukončení smlouvy o umisťování psů v a sportovních událostí na regionální
útulku, výběrové řízení na dodavatele server, příspěvek Svazu měst a obcí,
Územního plánu obce Hudlice, infor- zprávu o daňové kontrole, poděkování
maci z jednání komise pro mládež a ČSOP za finanční dar.
sport.
14.4.2010 – smlouvu o právu k pro1.4.2010 – zrušení trvalého poby- vedení stavby, vystoupení pracovníka
tu v činžovním domě čp. 362, žádost Mze na jednání ZO Hudlice 22.4.2010,
o dotaci z ROP, zadávání výběrových politizování záměru výstavby kanařízení, vnitřní směrnice o veřejných lizace a zasahování do samostatné
zakázkách, převod pozemků u hřiště, působnosti obce a Středočeského kraje,
veřejné zasedání ZO dne 22.4.2010, vypracování a podání žádostí o dotace
uplatnění nájmu vodojemu, pronájem ROP Střední Čechy a MŽP.
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Český zahrádkářský svaz Hudlice
Motto: „Úbytek ovocných stromů na
venkovských prostranstvích a podél
cest nahrazujeme vysazováním ovocných stromů na své půdě, na zahradách
u domů. Péče o ovocný strom pomáhá
zapomínat na pracovní vypětí v běžném životě, posiluje lidský organismus,
uklidňuje duši a plody stromu posilují
naše zdraví.“.
V současné době má naše organizace 39 členů (22 žen a 17 mužů). V roce
2009 byl zvolen nový výbor ve složení
Václav Merhaut, Václav Vlach, Lubor
Vonaký, Růžena Hříbalová, Vlasta
Merhautová, Kamila Kulhánková a
Libuše Jirásková. Činnost naší organizace je zaměřena zejména na výměnu
zkušeností mezi zahrádkáři a využívání
nových poznatků při pěstování zeleniny,

květin, výsadbě ovocných a okrasných
stromů, dále na využívání tématických
zájezdů dle plánu Územního sdružení
Beroun a Obecního úřadu Hudlice, na
propagaci naší činnosti formou vývěsní skříňky, na propagaci časopisu
Zahrádkář, na získávání nových členů,
na vyhlášení výtvarné soutěže pro děti,
letošní téma „Děti na zahrádce“. V naší
činnosti se dále zaměřujeme na postupné opravy budovy moštárny, v loňském
roce byly opraveny vnitřní omítky, dále
byly vyměněny rozbité skleněné luxfery, nově se vymalovalo, opravil se drtič
ovoce. Noví zájemci o členství v ZO
ČZS Hudlice budou mezi námi srdečně
vítáni.
předseda ZO ČZS Hudlice
Václav Merhaut

Z pietního aktu u pomníku padlých

Tomáš Tregler reprezentuje ČR
Odchovanec hudlického stolního tenisu Tomáš Tregler je v nominaci na Mistrovství světa družstev v Moskvě, které
se uskuteční ve dnech 23.5. – 30.5.2010.
Světového šampionátu se zúčastní 115
mužských kolektivů. Dále jsou v nominaci Petr Korbel, Dmitrij Prokopcov,
Josef Šimončík a Jiří Vráblík. Tomáš
Tregler je v současné 142. hráč světového žebříčku. Účast na mistrovství je
další vynikající úspěch Tomáše v jeho
stolnětenisové kariéře. Zařazení do
družstva ČR pomohly i velmi dobré
výsledky na mezinárodních turnajích
ITTF Pro Tour v Douha v Kataru, v
Kuvajt City v Kuvajtu a German Open
v Berlíně. Ve všech těchto turnajích
musel Tomáš projít kvalifikacemi do 1.
kola těchto světových turnajů.
V Kataru v kvalifikaci porazil Tomáš
portugalského hráče Apolonia (57. hráč

svět.žebříčku). Na German Open v Berlíně Tomáš absolvoval kvalifikaci ve
tříčlenných skupinách a následně ještě
K.O. vyřazovacím způsobem. Tomáš
porazil rumunského hráče Cazacu (487.
místo) 4:2, maďarského hráče Jakabu
(80. místo) 4:0, rakouského hráče Fegerla (214. místo) 4:1 a postoupil do 1. kola
dvouher mužů, kde nastoupil proti 1.
hráči světového žebříčku Ma Longovi
z Číny. Tomáš se světovou jedničkou
prohrál 0:4 (5-11, 5-11, 3-11, 6-11). Pro
Tomáše to byla zcela jistě obrovská
zkušenost, není mnoho hráčů, kteří s
ním měli možnost hrát. Tomáš podle
posledních výsledků má velmi slušnou
formu a tak mu přejeme při jeho reprezentační premiéře hodně sportovních
úspěchů a samozřejmě celému družstvo
ČR ve stolním tenisu kvalitní umístění
na tomto mistrovství světa.

Stolní tenis
Hudlickým stolním tenistům skončila
sezóna 2009/2010 s těmito výsledky:
- Sokol Hudlice „A“ 3. místo DIVIZE
- Sokol Hudlice „B“ 9. místo DIVIZE
- Sokol Hudlice „C“ 8. místo Krajská
soutěž 2. třídy
- Sokol Hudlice „D“ 8. místo Okresní
přebor 1. třídy
- Sokol Hudlice „E“ 5. místo Okresní
přebor 2. třídy
Bohužel ani letos se nepodařilo
našemu „A„ družstvu uspět v play off
o postup do 3. ligy stolního tenisu. V
rozhodujících zápasech jsme prohráli 2 zápasy s Mladou Boleslaví. Je to
opravdu škoda, prakticky celou sezonu
bylo naše družstvo na 1. místě v Divizi. Bohužel i ve stolním tenise se hraje
play off a tak stačí 2 nepodařené zápasy
a celoroční úsilí je pryč.
Je to však pořád jen sport, i tak se dá
hovořit o velmi slušné sezoně. Musíme si uvědomit, jakou mají členskou
základnu Hudlice a účast 2 družstev v
divizi svědčí o velmi slušné sportovní
úrovni našich hráčů. Stolní tenis je a
asi bude dál takový komorní sport, který se nemůže srovnávat s popularitou
třeba kopané, přesto patří všem hráčům
poděkování za dosahované výsledky
a reprezentaci Sokola Hudlice a naší
obce.
Pro stolní tenisty Sokola Hudlice je
v druhé polovině července 2010 plánováno tradiční soustředění v Sázavě nad
Sázavou, je to již naše 19. soustředění.
A na podzim to začne znovu, sezóna
2010/2011 je před námi. Rudolf Hrkal

Tomáš Tregler

