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Slovo starosty
Vážení občané, všechny vás co nej-

srdečněji zdravím. Dovolte, abych vám 
poskytl několik aktuálních informa-
cí o dění v naší obcí a činnosti jejich 
orgánů. Po nevýrazném a deštivém 
jaru jsme se dočkali velice teplého a 
bohužel i suchého léta. Žádám vás pro-
to o šetrné zaházení s pitnou vodou a o 
rozumný odběr vody z veřejných studní 
tak, abychom toto období zdárně pře-
konali. Děkujeme všem občanům, kteří 
nám pomáhají s údržbou veřejné zele-
ně a případně i se zaléváním stromků 
a květinové výsadby. V červnu byla 
prakticky dokončena druhá etapa úpra-
vy a obnovy veřejné zeleně u skály, na 
kterou poskytl dotaci Středočeský kraj. 
Domnívám se, že došlo k velkému zlep-
šení vzhledu uvedené lokality, bohužel 
však nedošlo s ohledem na suché počasí 
ke vzrůstu trávníků. Tyto práce budou v 
případě příznivých klimatických podmí-
nek provedeny na podzim. Velice bych 
chtěl touto cestou poděkovat dodava-
teli těchto prací panu Oldřichu Hájko-
vi, který práce provedl ve velice dobré 
kvalitě a i nad rámec sjednaného roz-
sahu bez dalších finančních požadav-
ků. Chtěl bych ještě občany upozornit, 
že takto upravené prostory nemohou 
sloužit jako veřejná skládka a to ani 
na odkládání rostlinného odpadu. Kaž-
dý má možnost umístit tento odpad na 
obecní skládku (za poplatek lze sjednat 
odvoz obecní multikárou) a nenarušovat 
tak životní prostředí nám všem.  Další 
akcí s dotací od Středočeského kraje 
téměř 9 mil. Kč, která byla v uplynulém 
období zahájena, je celková revitaliza-
ce návsí. Jak již bylo ve „Zpravodaji“ 
v březnu uvedeno, jedná se o vybudo-
vání nového chodníku z křižovatky „Na 
skovárničce“ až do zatáčky ke hřbito-
vu. Hlavním důvodem však byla nutnost 
celkové rekonstrukce dešťové kanaliza-
ce v této lokalitě, která byla nefunkční 
a docházelo tak k vytékání „dešťových“ 
vod na komunikaci a uvolňování krytů 
revizních šachet, což zejména v zimním 
období způsobovalo ohrožení chodců 
i provozu na komunikaci. Dále bude v 
rámci této akce provedeno nové veřejné 
osvětlení, úprava plochy před kostelem, 
rekonstrukce přechodů včetně jejich 

(pokračování na str.2)

Kácení stromů

Veřejný pořádek

Dne 15. července 2013 nabyla platnos-
ti vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně 
dřevin a povolování jejich kácení. Pod-
statnou změnu přináší § 3 „Velikost a 
charakteristika dřevin, k jejichž kácení 
není třeba povolení“, která stanoví, že:

povolení ke kácení dřevin, za předpo-
kladu, že tyto nejsou součástí význam-
ného krajinného prvku (§ 3 odst. 1 písm. 
b) zákona nebo stromořadí se podle § 8 
odst. 3 zákona nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 

cm měřeného ve výšce 130 cm nad 
zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud 
celková plocha kácených zapojených 
porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích 
vedených v katastru nemovitostí ve 
způsobu využití jako plantáž dřeva,

d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.
Vyhláška přesně definuje pojem 

zahrada, stromořadí a památné stromy. 
Kácení je možné provádět zpravidla v 
době vegetačního klidu. Při uvažova-
ném kácení stromů doporučujeme řád-
ně prostudovat uvedenou vyhlášku nebo 
případně navštívit OÚ.

Udržení veřejného pořádku a bezpeč-
nosti v naší obci není jednoduchá oblast. 
Na základě podnětů a stížností našich 
občanů přijala obec obecně závaz-
nou vyhlášku o zákazu pití alkoholic-
kých nápojů na veřejném prostranství. 
K dodržování této vyhlášky uzavřela 
smlouvu s bezpečnostní agenturou, kte-
rá nepravidelně kontroluje dodržování 
této vyhlášky a zároveň provádí preven-
tivní bezpečnostní kontroly. Prováděná 
činnost není samozřejmě zadarmo. Za 
poměrně krátkou dobu však můžeme 
pozorovat úbytek postávajících s alko-
holem před prodejnami. Zejména pro-

dejně u školky je věnována zvýšená 
pozornost. 

V souvislosti s přijetím této vyhlášky 
byly po obci instalovány i fotopasti, kte-
ré nám mohou případně pomoci k lepší 
identifikaci případných pachatelů van-
dalismu. Toto je jediný důvod umístění 
těchto fotopastí. Smyslem není někoho 
sledovat, ale zajistit pořádek a bezpeč-
nost v naší obci. Předkládám vám kon-
krétní důvody přijatých opatření. Nedě-
lám si iluze, že vyhláška a fotopasti vše 
vyřeší, ale určitá pravidla slušného cho-
vání se přece musí dodržovat.

Rudolf Hrkal
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osvětlení, vybudování odpočinkových 
ploch s osazením nového mobiliáře a 
výsadba veřejné zeleně. Děkujeme všem 
občanům za pochopení a vstřícnost při 
nutných dopravních omezení souvise-
jících s touto akcí. Je zde vidět velký 
rozsah zejména zemních prací a to se 
potrubí dešťové kanalizace ukládá do 
daleko menší hloubky, než jak by bylo 
u případné gravitační splaškové kana-
lizace. Tlakovou kanalizaci lze umístit 
do obdobné hloubky jako dešťovou, ale 
je možně realizovat pouze poloviční šíři 
výkopu s ohledem na průměr ukládané-
ho potrubí. Že jsou v naší obci velice 
složité geologické podmínky, se mohli 
občané přesvědčit při zatím provede-
ných zemních prací v relativně lepší 
lokalitě, kdy zvětralá břidlice přešla 
u kostela do rostlé a bylo nutné použít 
na její narušení mobilní kladivo. Jak 
již jste byli informováni, obec Hudlice 
byla vyhodnocena SFŽP jako jedna z 
nejlepších v rámci výzvy na budování 
splaškové kanalizace, dostala vysoké 
bodové ohodnocení a máme registrač-
ní list s příslibem finanční dotace cca 
80 mil. Kč. V současné době se zpra-
covávají další stupně projektové doku-
mentace potřebné pro uzavření vlastní 
smlouvy s fondem na poskytnutí dotace 
a vyhlášení veřejné soutěže na dodava-
tele. Byly také provedeny revize všech 
uzavřených budoucích smluv na zříze-
ní věcného břemene a tam, kde došlo 
od podpisu ke změně vlastníka nebo 
v důsledku digitalizace katastrální-
ho operátu ke změně čísel dotčených 
pozemků, jsou zasílány těmto občanům 
k podpisu upravené smlouvy o tyto nové 
údaje. V rámci postupujících příprav 
této pro obec zásadní akce a snahy o 
maximální vyřešení tohoto problému je 
možné bezplatné napojení omezeného 
počtu i některých dalších nemovitostí, 
které k dnešnímu dni nemají smlouvu 
uzavřenu. Je plně na rozhodnutí každé-
ho vlastníka nemovitosti, zda bezod-
kladně smlouvu případně podepíše, 
nebo bude nákladně po vybudování 
kanalizace plně likvidovat své odpad-
ní vody vyvážením na ČOV Beroun. 
Já osobně se budu snažit o maximální 
finanční zajištění realizace celé akce i 
s využitím možných finančních dotací 
od Středočeského kraje tak, aby finanč-
ní dopad na vlastníky nemovitostí byl 
minimální.

Prostřednictvím právního zastoupení 
nadále probíhá jednání s VaK Beroun, 
který uplatnil vlastnictví i ke starému 

vodojemu u skály, o který se dlouho-
době nestaral a který členové SDH 
Hudlice předtím vyčistili a upravili.  Je 
nepochopitelné, že se tato a.s. velice 
aktivně zabývá bezúplatným nabytím 
těchto staveb, ale nic nedělá pro řád-
nou bezporuchovou dodávku kvalitní 
pitné vody. Dlouhodobě nám pak sli-
buje rekonstrukce zastaralých neprů-
chodných hlavních vodovodních řadů a 
zlepšení tlakových poměrů v lokalitě u 
skály. S ohledem na to, že v minulosti 
došlo ke stoprocentnímu prodeji akcií, 
je možnost obce ovlivňovat investice 
této vodohospodářské společnosti veli-
ce omezená. V žádném případě však 
není možné, aby nám byla za vyso-
ké ceny dodávána velice nekvalitní a 
zdravotně závadná voda, tak jak k tomu 
došlo po deštích v uplynulém období, 
kdy náprava byla zjednána opožděně 
až po opakovaných urgencích ze strany 
obce a zásahu hygieny. 

Vážení občané, jsem rád, že kromě 
každodenních starostí jsme schopni 
uspořádat tradiční kulturní a spole-
čenské akce. Chtěl bych vyzdvihnout 
zejména dětský den a oslavu 240. výro-
čí narození našeho slavného rodáka 
Josefa Jungmanna, které se uskutečnily 
v uplynulém období. Patří veliký dík 
těm, kteří se na uspořádání těchto akcí 
podíleli, ale i těm kteří se jich zúčast-
nili a hodnotili je většinou velice klad-
ně. Snad to bude inspirace i pro další 
občany, kteří pro účast zatím nenalez-

li dostatek odvahy a pochopení jejich 
významu.

S ohledem na vyhlášení „Výzvy“ ROP 
Střední Čechy na podporu turistických 
destinací je na základě rozhodnutí Rady 
obce připravována žádost o poskytnutí 
dotace na výstavbu rozhledny na Kruš-
né Hoře, naučné stezky, úpravy domku 
J.J. a dalších doprovodných opatření 
pro zvýšení turistické přitažlivosti naší 
i okolních obcí. Realizace této akce 
by neměla představovat s ohledem na 
možnost významné dotace velké finanč-
ní zatížení naší obce. Akce se bude rea-
lizovat na základě partnerské smlouvy 
s Otročíněvsí a Novým Jáchymovem a 
je i připravována sponzorská akce na 
její financování, kdy si zájemci budou 
moci zakoupit jednotlivé schody, kde 
pak bude zřetelně uvedeno jejich jméno. 
Tato akce jistě přispěje k návštěvnosti 
dané lokality i s ohledem na to, že je 
připravována další významná akce pro 
sportovce ale i občany a to je celková 
rekonstrukce házenkářského hřiště v 
lokalitě u lesa. I zde chceme za pomoci 
občanů získat potřebnou finanční dota-
ci v zájmu rozvoje sportu v naší obci.

Vážení občané, přeji vám všem pří-
jemné prožití letních měsíců a dovole-
ných a přeji nám všem zejména hodně 
zdraví a osobní aktivity při zajišťová-
ní společných náročných úkolů, které 
před námi stojí pro spokojený život 
všech občanů naší obce.

Váš starosta Pavel Hubený

V měsíci červnu 2013 začala investič-
ní akce Revitalizace návsi. Součástí této 
akce bude kompletní výměna stávající, 
nevyhovující dešťové kanalizace. Ke 
každému domu na návsi bude odbočka s 
revizní šachtou na odvod dešťové kana-
lizace. Po položení nového potrubí bude 
následovat osazení nových obrubníků a 
položení zámkové dlažby po celé délce 
návsi. Bude instalováno nové, kvalitní 
veřejné osvětlení. Po trase chodníků 

bude instalován nový mobiliář s lavič-
kami. Jako poslední se bude pokládat 
nový asfaltový povrch na prostranství 
u kostela.

Děkujeme majitelům nemovitostí 
na návsi za pochopení a vstřícnost při 
občasných komplikacích v přístupu k 
domům a všem občanům za určité ome-
zení průjezdnosti hlavní komunikace. 
Na podzim jistě oceníte nový vzhled 
naší návsi.

Revitalizace návsi
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Údržba zeleně Příjemné zjištění
Parčík naproti sokolovně doznal 

zásadní změny k lepšímu. Kromě pra-
videlné údržby živého plotu a křovin v 
parčíku, kterou dlouhodobě provádí p. 
Olič, se vám naskytne pohled na krás-
ně upravený kousek přírody uprostřed 
obce. Není úplně samozřejmé v naší 
obci, aby někdo sám od sebe zkrášlil 

část naší obce. Je to velice příjemné 
zjištění, že někomu záleží na tom, jak 
naše obec vypadá a nestará se pouze o 
to své na zahrádce. Tuto proměnu par-
číku zajišťovala rodina Jarolímkova nad 
sokolovnou. Nikdo je nežádal, sami se 
nabídli a pomohli, protože to považova-
li za potřebné. Děkuji. Rudolf Hrkal

Pracovníci OÚ zajišťují odvoz poseka-
né trávy a větví multikárou. Vzhledem 
k velkému nárůstu hromádek posekané 
trávy a větví po celé obci si vás dovo-
lujeme upozornit na zpřesnění způso-
bu likvidace a odvozu tohoto zeleného 
odpadu.
Pracovníci OÚ budou bezúplatně 
zajišťovat odvoz posekané trávy a větví 
pouze v případě, že se jedná o zelený 
odpad z prostorů před Vašimi nemovi-
tostmi na obecních pozemcích. Veške-
rý zelený odpad z vašich zahrad určený 
k odvozu je zpoplatněn, nebo si jeho 
odvoz na sběrné místo zajistí vlast-
ník nemovitosti sám. Opravdu nestačí 
jenom hromadu posekané trávy nebo 
větve umístit na ulici s tím, že to někdo 
odveze. Pracovní skupina řeší kaž-
dé pondělí neskutečné množství hro-
mádek po celé obci. Máme v obci cca 
400 nemovitostí, stačí, aby sekalo přes 
víkend 100 nemovitostí. To se prostě 
nedá zvládnout. Každý rozumný člověk 
to jistě pochopí. Přitom se dá poseka-
ná tráva krásně kompostovat. Obecních 
pozemků po obci je opravdu dostatek, 
sekání se provádí průběžně a nelze 
zabezpečovat odvoz dalších hromad 
trávy ze soukromých zahrad. Samo-
zřejmě je možné po zaplacení poplatku 
určité množství svozů zajistit.
Dalším problémem je rekultivovaný 
prostor u skály. Většina z vás si jistě 
všimla, jak se z prostoru u skály stá-
vá krásná odpočinková zóna pro naše 
občany zejména maminky s dětmi. Pře-
sto se mezi námi najdou tací, kteří si 
naloží svoji kárku trávou a větvemi a s 
absolutním klidem tento náklad v těch-
to prostorech vysypou. Hlavně, že mají 
čisto doma na zahradě. Je to neúcta k 
odvedené práci jiných lidí, kteří chtějí 
mít hezké i své okolí. 
Porušování těchto základních pravidel 
slušného chování bude OÚ řešit jako 
přestupek s pokutou. Rudolf Hrkal

Kladení věnců k pomníku padlých

TJ Sokol Hudlice, oddíl stolního teni-
su pořádá v sobotu 24. srpna 2013 od 
14:00 hod. na hřišti u lesa tradiční Roz-
loučení s prázdninami. Pro děti budou 
připraveny samozřejmě různé sportov-
ní a dovednostní soutěže a velký skáka-
cí hrad. Dále pro děti bude připravena 
projížďka na koních a ponících.

Občerstvení je zajištěno pro všechny 

v bohaté míře.
Kromě horolezecké stěny bude pro 

návštěvníky nově zajištěna i delší lano-
vá stezka v korunách stromů. Za před-
vedené výkony budou děti odměněny 
cenami a pečenými špekáčky. Po skon-
čení celé akce je zajištěn pro všechny 
dospělé taneční večer s hudbou. Srdeč-
ně zveme hudlické děti a rodiče.

Pozvánka na rozloučení s prázdninami



Strana 4 Hudlice dnes, 5.8.2013

Dětský den „Pohádkový les“ V sobotu 15. června 2013 se usku-
tečnil ve sportovním areálu u lesa 
odložený Dětský den. Uspořádání bylo 
zkomplikováno nuceným odkladem 
vzhledem k situaci v zásobování pitnou 
vodou. Odklad nakonec celé akci pro-
spěl, počasí se nám vydařilo a nasáklá 
země přece jen více proschla. Dětský 
den se pořadatelům tradičně vydařil. 
Svědčí o tom účast 141 malých návštěv-
níků. Forma pohádkového lesa získala 
mezi dětmi a rodiči velkou oblibu. Děti 
plnily na trase v lese na 9 stanovištích 
různé úkoly a byly na místě oceněny 
většinou sladkými odměnami. V cíli je 
čekaly další odměny a osvěžující zmrz-
lina. Závěrečná dětská diskotéka byla 
příjemným zakončením pohodového 
odpoledne. Málokdo si umí představit, 
co starostí stojí zajištění takové velké 
akce pro děti. Budu se opakovat, ale 
musím všem pořadatelům z TJ Sokol 
Hudlice, oddílu stolního tenisu podě-
kovat. Stejně velké poděkování patří 
i všem ostatním, kteří hladký průběh 
Dětského dne zajišťovali. Ještě jednou 
svým jménem a jménem dětí děkuje-
me.

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Hud-
lice dosáhl v uplynulé sezoně dobrých 
výsledků. Bohužel se nám nepodařilo 
udržet 3. ligu a naše družstvo A sestou-
pilo do divize. Důvodů sestupu je mno-
ho, nechceme se na nic vymlouvat, ale 
prostě 3. liga byla nad naše možnosti. 
Postup si naopak vybojovalo družstvo 
D, které postoupilo z OP 1. třídy do KS 
2. třídy. Do nové sezony náš oddíl bude 
mít tedy 2 družstva v Divizi, 1 družstvo 
v KP 1. třídy, 1 družstvo v KS 2. třídy, 
celkem budeme mít v kraji 4 družstva. 
V okrese máme zastoupena 2 družstva, 
1 družstvo v OP 2. třídy a 1 družstvo v 
OS. Každý, kdo se o stolní tenis zajímá, 
musí uznat, že hudlický stolní tenis je 
dlouhodobě na velmi dobré sportov-
ní úrovni. Samozřejmě není všechno 
úplně ideální. I náš oddíl má klasické 
problémy, se kterými se potýká každý 
sportovní oddíl. Věkový průměr hrá-
čů se zvyšuje, proto velkou pozornost 
věnujeme výchově nových, mladých 
hráčů stolního tenisu. I letos pořádáme 
soustředění stolních tenistů na Sázavě, 
je to již tradice. Do nastávající sezony 
přeji celému oddílu stolního tenisu hod-
ně sportovních úspěchů. Rudolf Hrkal

Bilancování oddí-
lu stolního tenisu
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Průvod čarodějnic
Po dlouhých letech nečinnosti byl 

hudlický sbor dobrovolných hasičů  v 
loňském roce znovu obnoven. Tenkrát 
si málokdo ze členů jednotky uvědo-
moval, co to všechno bude znamenat a 
kolik práce je čeká. 

V srpnu roku 2012 proběhla oprava a 
úprava starého vodojemu u skály, kde 
se řádně vyčistila nádrž, natřel plot a 
vstupní dveře,  dále malba místnosti a 
další práce. V říjnu roku 2012 sbor zre-
konstruoval klubovnu v budově hasič-
ské zbrojnice. Proběhla malba a celkový 
úklid. Dále se v tomto roce sbor posta-
ral o hudlické koupaliště a z jeho okolí 
odstranil veškeré nečistoty (pneuma-
tiky, plastové lahve, sklo, apod.) Totéž 
se provedlo i v okolí hudlické skládky. 
Na konci roku 2012  se jednotka vrhla 
na opravu hasičské cisterny (ŠKODA 
RTHP) a hasičské stříkačky PS8. Kon-
cem dubna 2013 jednotka postavila u 
hudlické skály hranici na pálení čaro-
dějnic. V květnu 2013 hasiči zboura-
li “chlívky” před činžovním domem.  
V červnu 2013 se hudlický sbor podílel 
na vypouštění hudlického kalu z důvo-
du povodní.

9. 2. 2013 jsme vyjížděli do ulice  
V Zahrádkách v Hudlicích, kde hořel 
komín. 3. 6. 2013 pak do Berouna na 
Husovo náměstí, kde jsme v rámci pro-
tipovodňových opatření plnili pytle 
pískem a roznášeli je po náměstí. 

Mimo jiné se sbor zúčastnil školení  
u berounských hasičů.

30. dubna 2013 se poprvé uskutečnil 
Průvod čarodějů a čarodějnic. Trasa 
průvodu končila na hudlické skále, kde 
byla pro naše malé čaroděje a čaroděj-
nice připravena malá hranice s progra-
mem. Celý program zabezpečila a záro-
veň i moderovala Lucka Stehlíková. 
Příjemně překvapila i velká účast star-

ších čarodějnic, jejichž oblečení bylo 
opravdu stylové. Zajímavý a příjemný 
večer byl zpestřen tancem kolem ohně, 
poutavým, čarodějnickým vyprávěním 
Lucky a na závěr si všichni upekli na 
ohni špekáčky. Děkujeme pořadatelům 
za další hezkou akci pro děti.

Rudolf Hrkal

JSDH Hudlice

Jarní boje o body skončily a nutno 
dodat, že po dlouhé době můžeme být 
spokojeni jak s výsledky našich družs-
tev, tak s jejich umístěním. Pojďme se 
ve zkratce ohlédnout skončenou sezo-
nou.

Přípravka své zápasy hrála opět tur-
najově a její výsledky nebyly vůbec 
špatné, většinou se umísťovala na před-
ních místech a několik turnajů jsme 
i vyhráli. V týmu je několik velmi 
nadějných hráčů, za všechny jmenujme 
Ondru Kačírka, ale i ostatní si zaslouží 
pochvalu za bojovnost a statečnost  
s jakou se stavěli proti soupeřům, 
odměnou všem pak byla společná radost  
z výsledků. Ve své skupině obsadili  
3. místo, sehráli 20 zápasů a získali  
21 bodů.

U mladších žáků je nutno podotknout, 
že zde hrají i hráči přípravky a i zde 
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byly výsledky dobré, po slabší základ-
ní skupině, kdy vyhráli jen jedno utká-
ní, se v nadstavbové části rozehráli k 
výborným výkonům a dokázali porazit 
Rpety, Neumětely i Komárov, na závěr 
sezony to byl velký úspěch. Tady nám 
však končí čtyři hráči a nebude snadné 
je nahradit.

Po celou jarní sezonu byla obě 
družstva bez hlavního trenéra a tak se 
u nich postupně střídali členové výbo-
ru, což není zrovna dobrá vizitka pro 
náš oddíl. Pochvalu zaslouží zejména 
p. Karel Kreizinger, který odtáhl jak 
většinu zápasů, tak všechny tréninky. 
Bohužel pro podzimní sezonu jsme 
museli s ohledem na počet dětí přihlásit 
jen ml. žáky, na přípravku momentálně 
nemáme dostatečný počet hráčů, je to 
velká škoda ale jinak to nejde.

Za ml. žáky budou hrát všichni zbý-
vající jak z přípravky, tak žáků a věří-

posune o soutěž výš do 1A třídy, je to 
obrovský úspěch. Sehráli 14 zápasů s 
bilancí 10 – 1 – 3, skóre 53 : 20 a získali 
31 bodů, skončili v soutěži na druhém 
postupovém místě. Pro všechny to bude 
velká zkušenost, ale i starost. Tady již 
budou soupeři o poznání vyspělejší a 
bude záležet na hráčích, jak ke všemu 
přistoupí. Radost musí vystřídat práce, 
bez toho to nepůjde, hráči jsou mladí, 
trenéři zkušení tak pojďme do toho.

Nakonec naše „A“ mužstvo. Po slabší 
podzimní sezoně se nakonec rozehrá-
li a skončili na děleném třetím místě 
spolu s Broumy. Odehráli 26 zápasů 
s bilancí 15 – 4 – 7 při skóre 55 : 37 
získali 49 bodů. Je malý zázrak, že v 
situaci jaká u družstva je, se podařil 
takovýto výsledek, všichni víte, jaké 
věkové složení v našem „A“ je. Škoda, 
že v kádru není hráč, který by za sezo-
nu dal 15 až 20 branek tak, jak tomu 
bylo dříve, vždyť jsme nastříleli čtvrtý 
nejnižší počet branek a soupeři nás pře-
stříleli o 20 a více, naopak pokračuje 
trend, kdy jsme obdrželi třetí nejmenší 
počet branek. Pro nadcházející sezonu 
je úkol jasný, najít střelce.

Ještě bych se rád zmínil o třetím roč-
níku Hudlického sportovního čtyřboje, 
který proběhl v sobotu 29. června na 
hřišti. Sešli se opět kvalitní družstva, 
která mezi sebou soutěžila nejen o ceny, 
ale hlavně pro radost. K vidění byla 
spousta kvalitních výkonů i úsměvných 
situací, což k takovému klání patří. Je 
jedno, kdo zvítězil a kdo prohrál, tady 
zvítězil sportovní duch všech zúčast-
něných a dobrá myšlenka spojovat lidi, 
kteří se během roku nemají možnost 
potkat. Hry se vydařily, občerstvení 
bylo dostatek, jen diváci scházeli, což 
byla škoda, byly připraveny soutěže 
pro děti se sladkými odměnami, kte-
rých se zúčastnilo jen pár dětí soutěží-
cích. Člověk pak přemýšlí, zda má cenu 
něco dělat, pro koho? Pro úplnost ještě 
výsledky čtyřboje, prvenství obhájili 
šipkaři a odnesli si putovní pohár, dru-
zí skončili stolní tenisté, třetí házen-
káři a čtvrté místo obhájili fotbalisté. 
Na závěr se tahala tombola, kde byla 
hlavní cena sele, tím se zakončil spor-
tovní den a následovala večerní zábava 
za živé hudby.

Na úplný závěr bych si vás všechny 
dovolil pozvat na již tradiční Karne-
val sportovců který se bude konat na 
parketu U lesa v sobotu 17.8. Vezmě-
te si masky, dobrou náladu a přijďte se 
pobavit. Za fotbalisty přeji vám všem 
mnoho zdraví a hezké léto, na viděnou 
u lesa. V. Sklenička

me, že za rok přípravka bude. Opět 
však nastává každoroční situace, že 
žáci nemají trenéra, doposud se nám 
nepodařilo žádného sehnat a ten kdo 
fotbalu rozumí, ví, že to je velký pro-
blém. V tomto věku záleží, aby dostali 
ten správný fotbalový základ a pocho-
pili mnoho věcí. Špatné návyky se pak 
těžko odstraňují a mnohdy se to nepo-
daří vůbec. Je to stará hudlická bolest, 
že nikdo nechce pomáhat, ono je snazší 
kritizovat, co vše je špatné, přitom je 
zde mnoho bývalých hráčů, kteří by tak 
jako v okolních obcích mohli předat své 
zkušenosti dál. Jsou tu i tatínkové nebo 
dědečkové, kteří by mohli pomocí jen 
chtít. V jejich kolektivu můžete opět 
omládnout o mnoho let, jejich radost je 
nehraná. Nemám žádnou radost z toho 
že, každý článek o dětech vždy končí 
stejně prosbou o pomoc, tohle nejde 
táhnout donekonečna, není to vůbec 
příjemné naopak nás to sráží.

Tak pojďme k příjemnějšímu, náš 
dorost se po roce v okresním přeboru 
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