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Slovo starosty

Vážení občané, obracím se na vás
v tomto letním období plném dovolených, houbaření a pěkných zážitků.
Dostává se vám do rukou jedno z
posledních čísel „Zpravodaje“ připravovaného ještě současným vedením obce. Ano, čtyři roky volebního
období opět velice rychle uběhly a
tak je čas provést i určité zhodnocení. Nechci vás zatěžovat obsáhlou
polemikou se stanovisky, názory a
hlavně chováním členů a stoupenců
Občanského sdružení „Šance pro
Hudlice“. Vždyť na základě mnohokrát zveřejněných informací a stanovisek si jistě každý udělal svůj názor
sám. Osobně mě velice mrzí, že k této
situaci v obci vůbec došlo a jistě nic
pozitivního současný stav nikomu z
nás nepřinesl. Kategoricky odmítám,
že bych já nebo současné vedení obce
občany rozeštvalo. Za tuto situaci
nese plně odpovědnost Petiční výbor
a následně Občanské sdružení, které
se začalo kanalizací zabývat až po
čtyřech letech od zahájení přípravných pracích, ve chvíli kdy jsme již
vydali nemalé finanční prostředky a
jakoukoliv změnu by šlo provést jen s
obrovským časovým zdržením a nemalým nákladem. Znamenalo by to prakticky zahodit pět let práce a zbytečně
vydat z obecní pokladny více jak tři
miliony Kč. Občanské sdružení absolutně nerespektovalo řešení odborníků a jakékoliv vzájemné písemné
dohody. Naopak (a můžete se o tom
přesvědčit na webových stránkách
a konečně i na asfaltu našich silnic)
napadáním kohokoliv a čehokoliv se
snažilo maximálně blokovat činnost
obce. Jestli pokládají za vítězství
prospěšné občanům naší obce to, že
již 11 měsíců napadají všemi možnými způsoby vydání územního rozhodnutí na kanalizaci, já osobně to tak
nevidím. Právě naopak, díky tomu
jsme přišli o dotaci na kanalizaci
ve výši kolem 80 mil. Kč a tato velice po všech stránkách náročná akce
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Informace redakční rady
Toto číslo Zpravodaje je poslední, které vydává současná redakční rada. Před
komunálními volbami bude ještě vydáno jedno speciální předvolební číslo.
Další číslo Zpravodaje bude nebo nebude vydáno až po skončení komunálních
voleb do zastupitelstva naší obce. Hudlický Zpravodaj doznal během uplynulých čtyřech let podstatných změn.
Během této doby bylo vydáno i s tímto číslem 19 vydání HUDLICE DNES.
Zásadně se změnil celkový vzhled
Zpravodaje a po obsahové stránce jsme
se snažili alespoň trochu přiblížit novinářskému stylu. Některá čísla se povedla lépe, některá méně. Žádný z nás není
profesionální novinář. Hlavním cílem
bylo občany informovat o všem, co se v

obci událo a co se připravuje. Zvýšil se
počet fotografií z akcí pořádaných OÚ a
ostatními složkami v obci. Těžko mohu
posoudit, zda se vydaná čísla líbila nebo
ne. Přesto si myslím, že vydávání obecního periodika patří k důležitým úkolům OÚ pro lepší informovanost občanů obce. Samozřejmě se najdou zásadní
odpůrci, kteří naše vydávání zpochybní, napadnou a znectí. Ale tito odpůrci
z důvodů výběru kanalizace zpochybní
vždy a všechno, co OÚ zajišťuje. To je
jejich životní krédo, mají na to nárok,
neberu jim ho, ale nepředstavují většinu
obce. Nové redakční radě, která bude
zvolena po komunálních volbách, přeji
hodně úspěchů v komunální novinařině,
která není vůbec lehká. Rudolf Hrkal

Staročeské máje 2010 v Hudlicích

Odvolání na pokračování

To jsme zase OÚ a zastáncům tlakové
kanalizace ukázali, jací jsme machři.
Znovu jsme se odvolali proti územnímu
rozhodnutí ve věci tlakové kanalizace.
Zase dojde k dalšímu zdržení a odložení
nabytí právní moci územního rozhodnutí se znovu odkládá. Uděláme všechno proto, aby tu žádost o dotaci nemohli
poslat. A budeme se odvolávat znovu a
znovu. To je prostě paráda. A až proběhnou komunální volby, které vyhrajeme,
tak všechno prostě smeteme ze stolu,
(pokračování na str. 2) všechno změníme k lepšímu a ukážeme

jim, jak se má dělat ta správná komunální politika. Gravitační kanalizace je
přece tak jednoduchá a jasná záležitost,
v krátké době necháme vypracovat nové
dokumenty, občané Hudlic si na své přípojky pořádně připlatí ze svého, ale co
je hlavní, že ten ksindl z OÚ bude pryč.
A když to nestihneme v termínech, tak
to svedeme na staré vedení OÚ a zastupitelstvo obce. Na nás to v žádném případě nebude.
Zrušíme Výšlap na Vrch, Masopust,
(pokračování na str. 4)
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(pokračování ze str. 1)

mohla být letos zahájena a příští rok
dokončena. Místo toho donekonečna
nemalým finančním nákladem musíme doplňovat a upravovat vlastní
dokumentaci, ale i po splnění námitek Občanského sdružení bylo nové
územní rozhodnutí opět napadeno
a tak půjde k odvolacímu řízení na
krajský úřad.
Zkrátka dělají vše proto, aby obec
nestihla pravděpodobně jednu z
posledních výzev na dotace pro budování kanalizací, která má být letos v
říjnu. Doufám, že hudličtí občané při
cestách do Berouna pečlivě sledují
jak složitě a s jak velkým omezením
pro občany je budována gravitační
kanalizace v Králově Dvoře (v úzkých
uličkách naší obce prakticky nerealizovatelné) a kupodivu i v Berounském deníku bylo uvedeno, že na
domovní přípojky se dotace nevztahují a někteří vlastníci nemovitostí
by se měli podílet na nákladech na
připojení v objemu osmdesát až sto
tisíc Kč. V jak obrovském kontrastu
je to se záměrem v naší obci, kdy by
se měli občané podílet příspěvkem
na nemovitost ve výši cca 5 tis. Kč.
Ano, mohli jsme letos a v příštím
roce v naší obci vybudovat kanalizaci bez dlouholetého zadlužení a tím
ochromení chodu obce a finančního zatížení občanů. Vždyť i finanční
dotace od Středočeského kraje pro
letošní a příští rok vždy v objemu
kolem 10 mil. Kč by byla čerpána na
dokončení odkanalizování a ne na
jiné aktivity.
Vážení občané, ubezpečuji vás, že
neodcházím do parlamentu a ani o
své vůli neodejdu z vedení naší obce,
ale naopak vše udělám proto, aby
se naplnily všechny potřebné záměry pro další rozvoj obce a spokojený klidný život vás všech. Nenechám
se ani zastrašit výhružnými anonymy, ani si nenechám práci znechutit
neustálým napadáním a lží ze strany Občanského sdružení. Jediným
zájmem pro mě vždy bylo uspokojit
potřeby většiny z vás pro klidný a
spokojený život.
Je rozpracováno ještě mnoho akcí,
které bych chtěl dokončit jako např.
rekonstrukce celé budovy obecního úřadu, rekonstrukce a nástavba
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kabin a sportoviště u lesa, celková
rekonstrukce návsi (osvětlení, dešťová kanalizace, chodník, lavičky, stoly, koše atd.), rozhledna na Krušné
Hoře atd. To jsou jen některé větší
akce, na které jsme již získali finanční prostředky anebo o ně požádali i
díky mé činnosti v orgánech kraje.
Co všechno se v uplynulém období podařilo v obci zabezpečit, jistě vidí vnímavý občan na každém
kroku sám a vždy jsme se snažili na
připravovanou akci získat finanční
dotaci. Z tohoto důvodu jsme neplýtvali finančními prostředky obce,
ale naopak jsme se snažili vytvořit
potřebnou rezervu pro další finančně náročné akce.
Vážení občané, vždy jsem se snažil
vyhovět vašim požadavkům, i když to
vždy s ohledem na zájmy celé obce
nejde, nikdy jsem však vědomě nikomu neublížil. Jakou cestou půjde
naše obec dál, rozhodnete v blízkých
komunálních volbách. Domnívám se,
že při velikosti naší obce se všichni
známe a víme, kdo a jak se chová, co
pro obec v minulosti udělal a tak se
nikdo nemůže schovat za lži, pomluvy anebo plané sliby.

Vážení občané, bylo by toho jistě
ještě mnoho, co bych vám chtěl sdělit, ale lepší než slova jsou konkrétní
činy, které nejlépe mohou člověka
přesvědčit. Přeji vám závěrem hodně
štěstí, zdraví a případně ještě příjemné prožití zbytku dovolené a hezký konec léta.
Váš starosta Pavel Hubený
P.S. Dostalo se mi do rukou po
napsání příspěvku do “Zpravodaje” poslední “excelentní” číslo 5
“Hudlického Echa”. Skutečně nechci
reagovat na všechny lži a záměrně
zkreslená fakta. Jen jeden příklad,
který vypoví za všechno.
I když Rada obce schválila finanční dar starostovy já jsem jej “nepřijal”, a proto jej následně neschválilo Zastupitelstvo obce (viz zápis)
a ani nebyl vyplacen (viz doklady o
vyplacených mzdách). Kdyby chtělo Občanské sdružení poskytovat
opravdu seriozní informace, jistě
by si další výše uvedené podklady
vyžádalo. Vážení občané, kdo tady
lže a kdo manipuluje veřejným míněním? Domnívám se, že odpověď je
více než jasná.

Třídění odpadu 2006 - 2009

V oblasti třídění odpadu dosáhla naše
obec v letech 2006 – 2009 velmi dobrých výsledků. V tomto období bylo
hudlickými občany vytříděno celkem
66 tun papíru, 53 tun plastů a 70 tun
skla. Toto obrovské množství odpadu
díky aktivnímu přístupu našich občanů neskončilo v popelnicích nebo na
černých skládkách. Je to velký posun

Vítání občánků

v myšlení lidí při ochraně životního
prostředí naší obce. Obecní úřad touto
cestou děkuje všem, kteří se na třídění
odpadů podíleli. Nezanedbatelná není
ani částka, kterou jsme zpětně obdrželi
od firmy Ekokom Praha. OÚ Hudlice
získal od této firmy za uvedené období
celkem 445 000 Kč.
Má to smysl, třiďte!
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Rozloučení
s prázdninami
V sobotu 28. srpna 2010 proběhne
na hřišti tradiční Rozloučení s prázdninami, které pořádá Tělocvičná jednota Sokol Hudlice a Komise pro sport
a mládež při OÚ Hudlice pro všechny
hudlické děti.
Pro děti budou připraveny různé sportovní soutěže, hry, soutěže zručnosti, běh lesem, ukázky sportů, ukázky
hasičské techniky. Pro děti je připravena projížďka na ponících a koních a překvapení v podobě seskoku parašutistů z
Hořovic do prostoru hřiště. Pro všechny
děti jsou připraveny sladké odměny. Pro
děti bude zajištěno malé občerstvení v
podobě špekáčků pečených na ohni a
pití. Zveme srdečně všechny občany se
svými ratolestmi na příjemně strávené
odpoledne. Po skončení odpoledne mají
možnost dospělí posedět a zatancovat si
při poslechu country hudby na zábavě.
Těšíme se na vaši návštěvu, začátek je
v sobotu 28. srpna 2010 od 14:00 hod na
hřišti. Rudolf Hrkal

Komunální politika
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Z jednání rady obce Hudlice

Rada obce Hudlice projednala mimo
jiné na svém zasedání dne:
6.5.2010 – mandátní smlouvu s
JUDr. Sršněm ohledně zadávacího
řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce obecního úřadu“, smlouvu s
Ing. Mejsnarovou na zpracování návrhu
územního plánu obce Hudlice, smlouvu o právu k provedení stavby dvougaráže na pozemku PK 2357/1 v k.ú.
Hudlice, smlouvu o právu k provedení
stavby nástavby RD č. 68 (přesah střechy o 70 cm) na pozemku PK 2357/1 v
k.ú. Hudlice, schválení dodavatele nábytku do ubytovny Hudlice, schválení
předložených kritérií pro přijetí dítěte
do MŠ Hudlice, žádost Občanského
sdružení Šance pro Hudlice o informování ve věci zahajování řízení a zamýšlených zásazích podle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
registraci účetních jednotek do Centrálního systému účetních informací
státu, žádost o poskytnutí finančního
příspěvku Českému svazu ochránců
přírody, volbu přísedících Okresního
soudu v Berouně, objednání odznáčků
se znakem Hudlic, informaci o průběhu odvolacího řízení k územnímu roz-

V komunálních volbách nesmí být
rozhodující to, kdo v jaké straně je,
musí to být bezpodmínečně o konkrétních lidech obce. Měl by to být člověk,
který je ochoten a schopen dělat většinu práce nad rámec svých povinností, s
určitými zkušenostmi a lidé z obce ho
musí znát a uznávat. Politické tahanice
o tom, kdo je lepší nebo horší, protože
je z té či oné strany, přenechejme straníkům v parlamentu. U nás skutečně
musí jít o konkrétní občany Hudlic.
Všude se najdou slušní lidé, ale samozřejmě i grázlové. Nadcházející volby
do zastupitelstva toho musí být důkazem. Rozumně zvažte, kdo kdy něco
pro naši obec nezištně udělal a zda v
něm máte záruku kvalitního kandidáta. Samozřejmě, všichni jsme jenom
lidi, nejsme bez chyb, některá rozhodnutí nejsou optimální a přijatelná pro
všechny. Je to i o způsobu a úrovni
komunikace mezi lidmi. Kritika je nutná a má své opodstatnění, ale měla by
zaznívat od lidí, kteří něco dělají nebo
již udělali pro všechny. Většinou nejvíce vykřikují ti, kteří v životě pro naši
obec nic neudělali. Pokuste se nad tím
zamyslet a kritickou iniciativu některých občanů seriozně posuďte. Tady
přece nejde vůbec o ta výnosná koryta
(pokračování na str. 4) Malá májovnice

hodnutí tlakové kanalizace, informaci
o zřízení Lesnického parku Křivoklátsko, vydání knihy o Hudlicích, podání
návrhu na provedení zabezpečovacích
prací na kostele sv. Tomáše v Hudlicích
a opravu oplocení u č.p. 286, uzavření
smlouvy s firmou 3L na podání žádosti
o dotace z projektu ROP Střední Čechy,
sponzorský dar od LČR, s.p. na projekt
Rozhledna „Máminka“,
10.6.2010 – plánované jednání s SÚK
s.r.o. Beroun ohledně opravy komunikace v ulici Dolejší v úseku konec obce
– okraj lesa, informaci o průběhu jednání s VaK Beroun ohledně majetkového
vypořádání, dotace od KÚ SK – úpravy
v rodném domku J. Jungmanna, úpravu
veřejné zeleně u hudlické skály, opravu
budovy Obecního úřadu Hudlice, prodej
dřevěných pohlednic Hudlic za 25 Kč,
výpověď nájemní smlouvy sl. Hruškové z nebytových prostor, obsah zaslaného anonymu starostovi obce, program
veřejného zasedání dne 15.7.2010.
1.7.2010 – zápis z kontroly kontrolního výboru obce Hudlice v ZŠ Hudlice,
zavedení dvousložkové ceny vody, barvářské zkoušky, volby do zastupitelstev
obcí, výjimku z počtu žáků ZŠ Hudlice
na školní rok 2010/2011 na předpokládaný počet žáků 70, finanční příspěvek
pro pečovatelskou službu SENIOR Care
Beroun, výběrovou komisi pro výběrové řízení „Komplexní rekonstrukce obecního úřadu“ čp. 355, zateplení
budov ZŠ Hudlice, prodej pozemků na
Trnovce č. p. 741/11 a 741/124, vlastnictví kabin „U lesa“, zhodnocení Staročeských májů, úpravu komunikace v
ulici Libojická,
5.8.2010 – průběh zasedání ZO dne
15.7.2010, znalecké posudky na objekty vodojemů a čerpací stanice, průběh
oslav výročí narození J. Jungmanna,
zápis z kontroly v MŠ Hudlice, případné rozšíření kontejnerů na separovaný
odpad, nové územní rozhodnutí tlakové
kanalizace – odvolání některých občanů Hudlic
Na veřejném zasedání dne 15.7.2010
bylo mimo jiné projednáno - změna rozpočtu č. 2 na rok 2010, Obecně závazná vyhláška obce Hudlice č. 1/2010 o
úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě, prodej části pozemku
PK 2357/1, bezúplatné nabytí pozemku
par. č. 1294, počet členů zastupitelstva
obce Hudlice na volební období 2010
– 2014 na 15 členů, zvolení přísedících
u Okresního soudu Beroun, zpráva o
činnosti Rady obce Hudlice.
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Jungmannovy slavnosti 2010

Odvolání na ...
(pokračování ze str. 1)
Máje, Jungmannovy slavnosti, zájezdy do divadel, na výstavy, do sklípku,
zavřeme sokolovnu, ubereme finance
sportům. Budeme zase ta krásná, zapáchající, klidná vesnička má středisková.
Zdá se vám to jako zlý sen nebo nepovedený vtip? Jste na velkém omylu, to
je holá realita naší současné obce.
Rudolf Hrkal

Komunální politika
(pokračování ze str. 3)
a obrovské úplatky, jak je našim občanům podsouváno. Možnost být zvolen
má každý plnoletý občan Hudlic, musí
ale samozřejmě získat důvěru a hlasy.
Vy všichni můžete zásadně ovlivnit,
kdo bude do zastupitelstva obce zvolen,
protože všechny navržené kandidáty
znáte. Nejsme zase tak velká obec. Přeji vám všem šťastnou ruku a rozumné
rozhodnutí.
V žádném případě to není předvolební agitace, je to jenom upozornění,
že blížící se komunální volby mohou
zásadně ovlivnit další rozvoj naší obce.

Májová inteligence
V měsíci červnu proběhly u nás v
obci Staročeské máje. Průvod s hudbou procházel Hudlicemi a absolvoval
návštěvy májovnic. Nálada byla příjemná a přátelská. Máje byly zakončeny zatančením české a moravské
besedy na kluzišti, kde se sešla velká část občanů Hudlic. Dá se říci,
že to byla jedna z mnoha kulturních
akcí OÚ, kterou chce zpestřit kulturní život a zachovat tradice, které
na vesnici bezesporu patří. K májům
neodmyslitelně patří i noční malování nápisů na komunikace. Hudličtí
májovníci pomocí barevných sprejů
ozdobili naše cesty vtipnými nápisy.
To bychom ale nesměli bydlet v
Hudlicích. Proč nevyužít Májů a
nepopsat silnice v obci vulgárními
nápisy a malůvkami. Tyto bíle napsané nápisy plně vyjadřují „inteligenci“
těchto malířů. Zarážející je to, že se k
tomu propůjčují nejen dospělí občané
Hudlic ale i správně motivovaná hudlická mládež. Kde se bere ta nenávist
(pokračování na str. 5)
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Májová inteligence
(pokračování ze str. 4)

a zloba, to přece není normální stav.
Copak nechají tyto projevy nenávisti
všechny slušné občany Hudlic v klidu? Úzká skupina občanů Hudlic neustále stupňuje napětí v obci, neustále
napadá vše, co OÚ pořádá a zajišťuje.
Nevěřím tomu, že je všem občanům
Hudlic jedno, co se v naší obci děje.
Pořád doufám, že se slušní lidé v obci
dají dohromady a tyto projevy odsoudí a postaví se proti nim. Chci normálně žít v naší obci, chci dělat něco
pro všechny, pro sport a hlavně pro
děti. Pokud se tomu nebudeme umět
všichni společně postavit, dobře nám
Rudolf Hrkal
v budoucnu tak.

Staročeské máje 2010
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Pohádka na konec
Bylo, nebylo, ale spíš bylo, jak už to v
některých pohádkách bývá. Tam někde
na okraji hlubokých lesů, kde se dřevo
klátilo, byla osada, spíš větší ves. Osadníků klátících v lese křivé stromy už
bylo v osadě málo, dost však bylo těch,
kteří zdědili dobrou duši uhlíře Matěje,
který svému pánovi cestu z lesa ukázal.
Byli však i tací, kteří jako by na bludný
kořen v hlubokých lesích šlápli.
Voda ve studánkách byla čistá a chutná, vzduch z lesů byl čerstvý a čistý, i
když leckdy leckomu pod okny jiné
vůně táhly. Jak tak běžel čas, voda se
kalila, vzduch za osadou už nebyl nasycen vůní hlubokých lesů, ale vůní horší
než v prasečím chlívku, která s přírodou neměla nic společného. V lese spíš

než o kořen zakoplo se o plechovku či
láhev, stavební odpad nebo domovní
smetí.
A jak to v pohádkách bývá a náhoda tomu chtěla, jednou vlády v osadě
se ujali tři veteráni a dvanáct kůzlátek,
pardon to není pohádka o kůzlátkách,
to bylo dvanáct ovcí. Všichni dohromady pak ovládali hrůznou a mocnou patnáctihlavou saň. Patnáct hlav, patnáct
párů nozder a tak začal sani vadit odér
linoucí se z mřížoví kanalizace, příkopů
po osadě a za osadou. Rozhodla se do
osady vrátit zpět zdravý lesní vzduch,
hledala proto babku kořenářku, stoletého poustevníka nebo vševědoucího
šamana a žádala o pomoc.
I radili se, tři hlavy, radilo se patnáct
hlav, i neznámé kraje dále od osady
navštívili. Po všech poradách zjistili,
že pro osadu i osadníky bude nejlepší a
nejlevnější, když voda poteče do vršku.
Kdo to jakživ slyšel, aby tekla voda do
vršku, či z vršku se tlačila?
Naštěstí v pravý čas objevil se v osadě vzdělaný muž, pomocník Magistra
Kellyho, jenž proslul oživením umělé
Sirael. Muž byl vzdělaný, snad i vyšší
titul měl než magistr Kelly, nebo že by
ne? Byl odvážný a dal se do nelítostného boje s všehoschopnou saní. I přidalo
se k němu dalších pár osadníků nevěříce, že voda může téci i do vršku. Navíc
došli k přesvědčení, že nenasytná saň z
osadních lánů potajmu užírá.
A tak odvážný vzdělanec, místní
vodyčistič a písmářka psaní suplik
znalá, rozhodli se sani hlavy osekat. I
spolek občanský k tomu založili. Aby
pravdy poznali, čtvero mudrců za tučný
měšec do osady pozvali. Poté dohodu se
saní učinili, jak rozhodnou mudrci tak
bude! Mudrci zkoumali, brady mnuli,
pak rozhodli, že pro osadu a osadníky
bude nejlevnější, když voda do vršku i
z vršku tlačena bude. Občanský spolek
však dohody nedodržel a začal krutou
seč. Podvakráte vrchní pán z dalekého
města měšec hodlal otevříti, by vody do
vršku a z vršku čerpáno bylo. Vždy však
měšec zavřen byl, když spolek zlou klevetu spustil.
A tak se zdá, že váda konce nemá?
Naštěstí velký šedý muž žijící na hradě,
který kdysi uhlíř Matěj navštívil, rozhodl, že až listí začne ze stromů padati,
sami osadníci rozhodnou kterým směrem voda poteče.
Pohádka poněkud divná, konce nemaje, pravdivá však věru je.
(vp)
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Soustředění na Sázavě
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Hudlice pořádal v pořadí již 19. soustředění mladých stolních tenistů v Sázavě
nad Sázavou. Tradičního soustředění
se zúčastnilo 16 dětí z našeho oddílu.
Tímto soustředěním pravidelně zahajujeme novou sezónu tj. 2010/2011.
Soustředění máme již vychytané do
nejmenšího detailu, dětem se na Sázavě líbí a postupně tam vznikají přátelství, která nesouvisí přímo se sportem.
Sportovní soustředění je jedna z možností, jak vyplnit volný čas mládeže o
prázdninách. Je to jeden z hlavních cílů

činnosti Sokola. Prostřednictvím sportů se pokusit ovlivnit výchovu mladých
a smysluplně jim vyplnit volný čas a
vypěstovat v nich zásady slušnosti a
kamarádství. Vedoucí soustředění si
na tento týden berou dovolenou a mají
na starost děti, kterým musí celý týden
vyplnit různou činností a hlavně je v
pořádku zase vrátit po týdnu rodičům.
Nikdo je nezbaví zodpovědnosti za
zdraví svěřených mladých tenistů. Na
závěr chci zdůraznit, že celé soustředění si každý financuje sám, bez jakékoli
pomoci a dotace.
Rudolf Hrkal

Stolní tenis 2010/11
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol
Hudlice má před sebou novou sezónu
2010/2011. Do soutěží máme přihlášeny 2 družstva v divizi, 1 družstvo v
krajské soutěži 2. třídy, 1 družstvo v
okresním přeboru 1. třídy a 1 družstvo
v okresní soutěži. Celkem tedy stavíme 5 družstev.
K tomuto počtu družstev máme
odpovídající
hráčskou
základnu.
Samozřejmě se budeme zúčastňovat
okresních bodovacích turnajů mládeže, budeme i pořadateli těchto turnajů. Letošní okresní přebory jednotlivců uspořádáme v sokolovně TJ
Sokol Hudlice. Maximální pozornost
budeme věnovat našim mladým stolním tenistům. Družstvo přihlášené do
okresní soutěže bude složené pouze z
těchto mladých hráčů, aby získali co
nejvíc zkušeností v zápasech s dospělými. Stolní tenis má v Hudlicích velkou tradici a je naší povinností ji dále
udržovat a rozvíjet. Přeji všem stolním
tenistům hodně sportovních úspěchů v
nové sezóně.		
Rudolf Hrkal

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma
Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý,
Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý a modrý. Stáří
slepiček 17 – 20 týdnů. Garantujeme
začátek snášky maximálně
do 4 týdnů od data prodeje.
Cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří.
Prodeje se uskuteční v pátek
10. září 2010 v Hudlicích u autobusové zastávky u Jednoty v 14:30 hod.
Případné bližší informace na telefonu 728 605 840, 415 740 719,
728 165 166.

Unavený májovník

5. ročník
hudlického poháru
v nohejbalu
TJ Sokol Hudlice a Komise
pro sport a mládež při OÚ pořádají
v sobotu 4. září 2010
již 5. ročník turnaje v nohejbalu
trojic „HUDLICKÝ POHÁR“. Zahájení turnaje je v 09:00 hod. na kluzišti. Startovné za jedno družstvo je
300 Kč. Občerstvení je zajištěno po
celou dobu turnaje. Srdečně zveme
všechny příznivce tohoto sportu.

