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Slovo starosty

Vážení občané, než jsme se nadáli,
je tu opět konec školního roku, čas
prázdnin a dovolených. Nemějte obavy,
nebudu vám kazit tyto pěkné letní dny,
ani dovolenou reakcemi na poslední
číslo občasníku „ECHO“. Domnívám
se, že hudličtí občané si již dávno udělali na poskytované informace vlastní
názor a nemíním nikomu, kdo těmto
dezinformacím a napadání věří, cokoliv
tímto způsobem vysvětlovat, protože by
to stejně asi bylo zbytečné. Chtěl bych
však občany požádat v případě jakýchkoliv pochyb o práci obecního úřadu
nebo nějakých nejasností, aby po předchozí domluvě přišli osobně na obecní
úřad, každému se budu rád věnovat.
Obec se v uplynulém období odpovědně zabývala složitou situací při umísťování dětí do mateřské školy v loňském
roce a jednala s okolními obcemi
o případné spolupráci. Podařilo se tak
uzavřít partnerské smlouvy s obcí Nový
Jáchymov a Otročíněves a následně
podat žádost o finanční dotaci na rozšíření kapacity mateřské školy formou
půdní vestavby o 20 dětí. V rámci stanovených podmínek však bylo nutné
řešit i ekologické vytápění školkového
pavilonu tepelnými čerpadly, úpravu
části prostor obřadní síně na logopedii
pro MŠ a ZŠ a tak bohužel předpokládané náklady vzrostly na cca 10 mil. Kč.
Obec žádost podala, splnila všechny
formální náležitosti, ale je ovšem otázka, zda dotaci obdrží, protože požadavky obcí překročily téměř desetinásobně
alokovaný objem finančních prostředků v této výzvě. V případě realizace
by obec měla dostatečnou rezervu
i pro nově zastavěné lokality v rámci
zpracovávaného nového územního plánu. Bohužel tento prospěšný záměr však
byl některými zastupiteli na posledním
jednání zastupitelstva obce silně kritizován, když v loňském roce tvrdě volali
po rozšíření kapacity všemi prostředky.
Bohužel i nadále trvá velmi nepříznivý
stav v naplnění kapacity naší základní
školy žáky. Také v novém školním roce
nebude naplněna minimální předepsaná
kapacita naší základní školy a tak bude
na mzdy chybět cca 125 tis. Kč, které
(pokračování na str.2)
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Pohádkový les se vydařil

V sobotu 9. června 2012 se na hřišti
u lesa uskutečnil dětský den „Pohádkový les“. Pořádala ho TJ Sokol Hudlice
a Komise pro sport a mládež OÚ. Dětský den delší dobu chyběl v kalendáři
akcí pro naše děti. Chtěli jsme ho udělat
trochu jinou formou, proto jsme zvolili
Pohádkový les. Podařilo se nám sehnat
na 10 stanovišť dostatek dospělých, kteří byli ochotni v maskách zabavit naše
nejmenší. Děti plnily v lese pod dohledem víly, princezen, kouzelníka, čerta,
hejkala, čarodějnic, piráta, ducha, vlků
a vodnic různé úkoly a na místě byla
jejich snaha oceněna sladkými dobrotami. Myslím si, že si to užili, jak děti,

tak i dospělí. Některé dospělé postavy
v maskách budily u dětí docela respekt.
Na startu je vítal šašek s medvědem,
v cíli děti dostaly špekáčky, džus, ovoce, kopečkovou zmrzlinu a další ceny.
Je dobré, že se stále najde dostatek
dospělých, kteří takovou akci dokáží
pro naše děti zorganizovat. Všem patří mé velké poděkování, rovněž děkuji
všem, kteří zajišťovali ostatní organizační a hostitelské povinnosti.
V případě pořádání akcí pro naše děti
by měly jít stranou naše neshody a tyto
akce bychom měli zajišťovat společně se
všemi složkami a sdruženími naší obce.
Případnou pomoc vítáme ode všech.
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(pokračování ze str.1)
bude muset při požadavku zachování
všech tříd ze svého rozpočtu doplatit
obec. Mrzí nás velice, když dítě tři roky
využívá naší mateřskou školu a na jeho
pobyt zde obec doplácí a do základní
školy pak nastoupí mimo naší obec. Byl
bych velice rád, kdyby nám rodiče sdělili své důvody a my bychom se je pak
pokusili ke spokojenosti všech řešit.
V uplynulém období opět proběhly některé již tradiční kulturní akce.
Po roční přestávce se podařilo s velkými problémy, díky obětavosti paní Jany
Paterové, ale i některé aktivní mládeži,
opět zajistit konání tradičních Staročeských májů. Potvrdila se tak očekávaná skutečnost, že při delší odmlce
by v naší obci tuto dlouholetou tradici již nikdo neobnovil. Někteří kritici
zpochybňují i každoroční oslavy narození našeho slavného rodáka Josefa
Jungmanna. Jistě, každý má nárok na
svůj názor, ale abychom si místo oslav
našetřili na kanalizaci, nesměli bychom
je pořádat dva tisíce let; tudy cesta asi
nevede. Řešíme však často velké problémy, kdy někteří občané vypouštějí odpadní vody i na místní a krajské
komunikace a ohrožují tak zejména
v zimním období ostatní občany. Názorný příklad, jak by vypadalo provádění
rozsáhlých zemních prací při gravitační kanalizaci, mají občané na Dolejší
silnici. Vyskytují se zde velké problémy
při ukládání kabelů do výkopu 30 cm
širokého a 80 cm hlubokého a teď si,
vážení občané, představte výkopy široké z důvodu pažení min.80 cm a hluboké více jak dva metry. Myslím, že není
k této záležitosti nutný další komentář.
Opakovaně uvádím, že mě moc mrzí
tato nepříznivá, v širokém okolí již známá, situace v naší obci a někteří občané
i zastupitelé se omezují pouze na kritiku
všeho bez vlastní osobní pomoci. Kritizovat práci druhých a sám nic nedělat
je vždy pohodlnější.
Chtěl bych naopak poděkovat všem,
kteří se aktivně podílejí na plnění nelehkých úkolů, které musíme v dnešní době
zajišťovat, ať už je to práce v orgánech
obce, sportovních a dalších společenských organizacích anebo pomoc s
úklidem a sekáním trávy ve svém okolí.
Vážení občané, chtěl bych vás ubezpečit, že i nadále uděláme vše pro rozvoj
naší obce a zlepšení životních podmínek
všech hudlických občanů i návštěvníků
naší hezké obce. Chtěl bych vám závěrem popřát hodně zdraví, klidu, osobní
pohody a prožití příjemné dovolené.
Váš starosta Pavel Hubený
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Je to na nás!

Delší dobu jsem se ve Zpravodaji
nezmínil o vandalství v naší obci. V
žádném případě nedošlo ke změně k
lepšímu, jen jsem o tom nepsal. Poslední týdny nás opět přesvědčily, že v naší
obci je stále skupina vandalů, kteří často v partě pod vlivem alkoholu se mezi
sebou předhánějí, kde by mohli něco
rozbít nebo poškodit. Poslední ukázkou
byly rozbité skleněné vitríny před OÚ a
vrcholem všeho bylo rozřezání natažené
fotbalové sítě na brance na hřišti. Síť
byla poškozena z pátku na sobotu před
oslavami 80. let hudlického fotbalu. Jak
dlouho si tohle necháme líbit? Většina
z nás si úzkostlivě hlídá svůj majetek,

to co se děje za jeho plotem ho nezajímá a nechce si přidělávat problémy.
Nemůže nás ale přestat zajímat, co se
kolem nás děje.
Jednoznačně dávám vinu rodičům, je
to naše velká chyba, že se nezajímáme,
co naše „ratolesti“ po večerech dělají.
Nedej bože, aby někdo toho mého hodného synáčka z něčeho osočil! To by se
se zlou potázal. A tak si sami zaděláváme na daleko větší budoucí problémy.
Prosím a žádám všechny slušné občany
Hudlic, aby se nebáli upozornit na vandalství konkrétně a jmenovitě. Děkuji
všem za pomoc při boji s vandalismem
a vandaly. (rh)

Projev „hrdinství, odvahy a síly“, ale hlavně nízké inteligence.

„Hrdina“ nám dává možnost shlédnout jeho „odvážný“ čin. Vrozená skromnost
mu brání chlubit se veřejně. Ale že je to chlapák a silák! Jenom v hlavě nic ...
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Prázdninové akce

Během letošních prázdnin budeme
opět pořádat tradiční akce pro sportovce a mládež. První akcí bude Sportovní
sobota, která bude v sobotu 18. srpna
2012 od 9. hodiny ve sportovním areálu u lesa. Bude to již druhý ročník,
kde se vzájemně utkají sportovní kluby naší obce, tj. kopaná, šipky, stolní
tenis a letos nově házená. Družstva
jednotlivých sportů budou soutěžit ve
všech disciplínách o nejvšestrannější
sportovní klub obce. Vítěz obdrží skleněný pohár. Soutěže budou zpestřeny
doplňkovými disciplínami, pro diváky
a mládež budou uspořádány samostatné
soutěže o hodnotné ceny. Během sportovní soboty bude zajištěno občerstvení, bude pečené selátko, klobásy. Součástí této akce bude i bohatá tombola.
Po skončení sportovních soutěží bude
country zábava. Zveme srdečně všechny příznivce sportu. Další akcí bude
tradiční Rozloučení s prázdninami,
které proběhne v sobotu 1. září 2012
od 14. hodiny rovněž na hřišti u lesa.
Pro děti budou připraveny sportovní
soutěže, koně, skákací hrad, čtyřkolky,
sportovní střelba a jedno překvapení.
Děti obdrží za své sportovní výkony
sladké odměny a špekáčky pečené na
ohni. Od 19. hodiny bude následovat
country večer. Těšíme se na vaši účast.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb,opět prodává
slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a
Dominant žíhaný, kropenatý,
černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky jsou pouze z našeho
odchovu!
Stáří slepiček je 14 – 17. týdnů,
cena 159 – 170 Kč/ks.
Prodej ve středu 22. srpna
2012 v Hudlicích u autobusové zastávky u Jednoty v 14:30
hod. Případné bližší informace
na tel. 728 605 840,
728 165 166, 415 740 719.
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Informace kulturní komise

Polovina roku je za námi a s ní i polovina kulturního kalendáře. V následujících šesti měsících máme připraveny
další akce – podrobné informace jsou
na internetových stránkách obecního
úřadu nebo vývěsních tabulích. Nejaktuálnější je vícedenní poznávací zájezd
na Slovensko. Program má velice pestrý. Účastníky čeká např. návštěva
Oravského hradu, skanzen ukrajinsko-rusínské dědiny, travertinový lom
a jezero, návštěva Dukelského památníku, historické muzeum ve Svidníku,
prešovský solivar, Herlanský gejzír,
na své si přijdou i milovníci hor pohořím Vihorlat, neopomeneme procházku
okolo Zemplínské Šíravy, nahlédneme
do Demenovských jeskyní, zajímavé

jsou i programy na Moravě při cestě
tam i zpět. Koho nebude bavit každý
den cestovat, může zůstat lenošit v termálním bazénu přímo u ubytovacího
zařízení v Drienici. Přihlásit je ještě
možno na OÚ Hudlice, telefon 311 697
179 do konce července, tamtéž jsou i
podrobné informace k zájezdu.
22.9. se odjíždí z Hudlic na Zahradu Čech do Litoměřic, 27.10. sklípek
na Moravě u p. Sýkory v Čejkovicích,
10.11. pietní akt na Olšanech, 24.11. za
nákupy do Polska, 30.11. rozsvítíme
vánoční strom, 15. 12. vodní svět ve
Weidenu a to už bude pomalu konec
roku 2012, kdy se s ním rozloučíme
26.12. při tradičním výšlapu na Vrch. V
plánu je i adventní koncert. (jt)
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SK Hudlice fotbal

Zdravíme své fanoušky a přinášíme
pár informací o činnosti klubu v jarní
sezoně 2012. Naše přípravka hrála opět
turnaje, sehrála 30 zápasů, z toho 12
vyhrála, 1 x hrála nerozhodně, 17 prohrála při skóre77:74 a získala 37 bodů.
Na závěrečném turnaji v Hudlicích o
umístění zvítězila a obsadila v konečném hodnocení 12. místo.
Nutno podotknout, že často měl trenér málo hráčů, nemohl střídat a rovnat
se pak klubům, kde střídají celé pětky,
je těžké. Tady by měli pomoci rodiče,
někteří šikovní hráči přestali chodit a
to je škoda, pošlete je opět mezi nás, ať
máme větší šance na vítězství, ta radost
pak za to opravdu stojí.
Mladší žáci sehráli 18 utkání, z toho
byly 3 výhry, 15 proher, při skóre
41:145 se umístili na 9. místě. I tady byl
problém s počtem hráčů, družstvo se
doplňovalo hráči z přípravky a patřili
mezi nejmladší v této věkové kategorii.
Přesto sehráli několik výborných zápasů a předpoklad dalšího růstu hráčů tu
máme, ale i tady platí, že přestali chodit
někteří hráči, je to škoda hlavně pro ty
ostatní, kteří chtějí hrát a vyhrávat.
Teď trocha radosti. Naši starší žáci
sehráli 20 utkání, z toho 18 výher, 2 prohry, při skóre 203:19 a to ještě k poslednímu utkání nepřijel Vysoký Újezd,
kdy brali kontumačně jen 3:0. Vyhráli
svoji skupinu a o titul okresního přeborníka měli sehrát dvě utkání s Komárovem. První utkání na soupeřově hřišti vyhráli suverénně 12:1 a položili tak
základ k odvetě doma. Bohužel, soupeř
se asi zalekl dalšího debaklu a nepřijel,
naši žáci tak získali zaslouženě titul
okresního přeborníka starších žáků pro
sezonu 2011-12. Je to krásný úspěch a je
potřeba všem hráčům a trenérům poděkovat za vzornou reprezentaci klubu a
obce.
Na závěr k mládeži – mrzí nás, že se
stále opakuje ten samý problém a to, že
děti přestávají po čase chodit na tréninky a zápasy, trenérům to pak přidělává
spoustu starostí, dětem věnují spoustu
svého volného času, snaží se je něčemu naučit a zároveň i vychovat. Všichni známe dnešní školní tělocvik, je jen
málo škol, kde se dětem věnuje opravdu
sportovní učitel – instruktor. My vám
nabízíme, že vaše děti naučíme běhat,
skákat, dělat kotrmelce, hrát fotbal
a mít ze všeho radost. Není to lepší,
než je nechat doma sedět u počítače?
Zamyslete se, prosím, nad tím.

Teď k našemu „A“ družstvu dospělých. Sehráli celkem 26 zápasů, z toho
12 výher, 5 remíz, 9 proher, při skóre
40:35 obsadili 7. místo. Tady máme
již opravdu generační problém, starší
hráči, kteří léta táhnou klub, postupně
končí, a mladí, kteří by je měli nahradit, nemají k fotbalu a klubu takový
vztah jaký je potřeba, aby se vytvořila
opět silná parta, která spolu potáhne
Hudlický fotbal dál. Je to smutné, ale
je to tak.
Přitom mladí šikovní hráči by u nás
byli, oni i hráli, ale pro nás z neznámých důvodů přestali chodit, chceme
věřit tomu, že jim fotbal bude scházet
a opět začnou hrát, chce to jen chtít.
Nevím, jestli se kdy stalo, že na zápas
nepřišla skoro celá jedenáctka tak jako
nám, když jsme jeli do Lužců, to je
asi světový unikát, a že jsme utkání
nakonec sehráli, i když v 9 hráčích a s
několika ne zcela zdravými, a neudělali
ostudu, je třeba ocenit.
Na závěr bych se rád přece jen zmínil
o něčem příjemnějším, a to o oslavách
80. výročí založení našeho klubu. Oslavy proběhly v sobotu 23.6. na našem
hřišti a předcházela jim dlouhá příprava, nebylo lehké shromáždit nějaké
informace z historie klubu, ale něco se
přece jen podařilo dát dohromady.
Některé fotografie nebo dokumenty
mají svoji historickou hodnotu, mohli
jsme nahlédnout, jak naši předkové fotbalem žili, jak jim byl vším. Snad jsme
potěšili vás, kteří jste se oslav osobně
zúčastnili, ti starší si mohli zavzpomínat spolu s kamarády, které dlouhá léta
neviděli, ti mladší měli možnost poznat
své předchůdce a vyslechnout si, jak se
fotbal dělal dříve.
Byla radost vidět opět tu jiskru v oku
těch borců, co honili mičudu v padesátých a šedesátých letech, jen opět vběhnout na hřiště, ještě jednou si zakopat.
Čas nejde zastavit, ale vzpomínky jsou
věčné a my budeme vždy na všechny ty
borce, co váleli za Hudlice, rádi vzpomínat.
Závěrem bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu za podporu, bez které by se
oslavy nemohly konat, všem těm, co se
jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a samotném průběhu oslav, všem
sponzorům, kteří nás podpořili a vám
všem, co jste se zúčastnili. Možná tomu
nebudete věřit, ale od rána vás přišlo
přes čtyři stovky. Děkujeme.
Za výbor SK V. Sklenička

Stolní tenis

Na podzim letošního roku začne
nový soutěžní rok 2012/2013 pro
hudlický stolní tenis. Nadcházející
sezona bude pro náš sport opravdu
náročná. Budeme mít v okresních,
krajských a republikových soutěžích
celkem 6 družstev.
Začnu zezdola, družstvo F bude
hrát okresní soutěž, bude složeno
především z našich žáků, družstvo
E bude v okresním přeboru 2. třídy, družstvo D bude hrát okresní přebor 1. třídy, družstvo C
bude zapojeno v krajské soutěži
1. třídy, družstvo B bude hrát divizi
a naše A bude hrát po dlouhé době
3. ligu.
Pokud nevznikne nějaký nenadálý
problém s účastí našich hráčů, tak bychom tyto soutěže měli pokrýt. Bude
to samozřejmě organizačně a finančně
náročné. Sokolovna bude o sobotách
a nedělích maximálně využita stolními tenisty.
Krátce se zmíním o naší 3. lize.
V divizi jsme měli dlouhé roky
2 družstva, bohužel postup nám většinou utekl v play off. Letos se naskytla příležitost jedno družstvo divize
prodat a koupit od Jablonce 3. ligu.
Hráči našeho A družstva ze svých
financí doplatili rozdíl a tak se bude
v Hudlicích po dlouhé době zase hrát
3. liga. Samozřejmě to bude těžké,
ale hráči našeho A mají velký zájem
a chuť tuto soutěž hrát. Je jasné,
že budou muset zcela zásadně změnit přístup ke své přípravě a tréninku na tuto soutěž. Podmínky
k tomu mají vytvořeny.
Prioritou pro náš oddíl dále zůstává
práce s mládeží. V měsíci září budeme provádět další nábor nových dětí
do našeho oddílu. Chceme se i v
novém soutěžním roce zúčastňovat bodovacích turnajů a chceme
dále zapojovat naše žáky do soutěží
dospělých.
V červenci jedeme na již 26. soustředění stolních tenistů Hudlic na
Sázavu. Je to dlouholetá tradice, děti
mají vzájem a to je podstatné a rozhodující.
Přeji hudlickému stolnímu tenisu
hodně sportovních úspěchů a hodně nových adeptů v tomto krásném
sportu. (rh)
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Miniházenkářky slaví úspěch, obsadily první místo

S příchodem léta jsme ukončily
házenkářskou sezónu a slavily jsme
veliký úspěch. Posledním mistrovským turnajem byl souboj ve Zruči
nad Sázavou. Navzdory úmornému
horku, fyzické náročnosti a malé účasti hráček našeho oddílu bylo 1. místo
vybojováno a to díky brankářce Andrejce a hráčkám Terezce, Denisce, Barče,
Adélce a Elišce.
V květnu proběhl v Hudlicích jeden
z mistrovských turnajů. Ve strhující
bitvě o třetí místojsme vyhrály. Děkujeme touto cestou ještě jednou OÚ Hudlice za velkou pomoc s opravou házenkářského hřiště a doufáme, že nám
tak krásné vydrží několik příštích let.
Další poděkování patří rodičům, kteří
se zúčastnili brigád a pomohli hřiště
opravit.
Dalším velkým zážitkem našeho
týmu byla třídenní účast na turnaji
v Plzni, kde hráčky absolvovaly čtrnáct
zápasů a posbíraly mnoho nových zkušeností, našly si nové kamarády a užily
si mnoho skvělé zábavy i mimo házenkářské hřiště. V rámci nového přátelství s hráčkami z Ledče nad Sázavou
jsme byly pozvány na přátelské utkání.
I přesto, že se hrála opravdu tvrdá hra
a družstva byla na velice dobré úrovni,
se hudlické hráčky umístily na dobrém
místě.
Holky se měsíc od měsíce stále zlepšují a hrají házenou s velkou radostí,
díky tomu se naše družstvo rozrůstá
o nové hráčky. Brána do světa sportu, zábavy a fair play je stále otevřená
a proto přijďte mezi nás! Od září opět
začínáme již třetí sezónu na hřišti
u lesa. Už teď se všichni těšíme.
Jarka Kulhánková
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Fotopříloha z dětského dne „Pohádkový les“

