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Slovo starosty
Vážení občané, je po dovole-

ných, započal nový školní rok, čeká 
nás tradiční Hudlické posvícení 
a také mnoho úkolů, které je tře-
ba ještě do konce roku zabezpečit. 

V úvodu mi dovolte, abych vás všech-
ny co nejsrdečněji pozdravil, popřál 
hlavně hodně zdraví a poskytl několik 
nejdůležitějších informací o chodu obce. 

V současné době vrcholí dokončova-
cí práce na celkové revitalizaci návsi. 
Přestože to bylo již několikrát uvede-
no, opakuji, že chodník v současné eta-
pě bude končit na Skovárničce a před 
nemovitostí č.p. 278. To ovšem nezna-
mená, že bychom nechtěli v rámci dal-
ší etapy v těchto pracích pokračovat. 
Předběžně jsme v Radě obce projednali 
záměr pokračovat druhou etapou, na 
kterou budeme připravovat projektovou 
dokumentaci a rozšíříme tak chodník 
včetně dalších sítí a mobiliáře až k uli-
ci U pily a U Kříže. Na tyto práce jsme 
v současné době neobdrželi finanční 
dotaci, bez které nelze akci provést, ale 
hlavně v těchto místech povede splaš-
ková kanalizace a tak je vhodné prá-
ce realizovat až po jejím dokončení. 

Rád bych vás také seznámil s postu-
pem prací na realizaci pro obec nejdů-
ležitější akce a to splaškové kanalizace 
s ČOV. Na dokončení všech zejména 
projekčních prací potřebných k uzavře-
ní smlouvy se SFŽP na přidělenou dota-
ci ve výši cca 80 mil. Kč se intenzivně 
pracuje. Byla již vybrána odborná fir-
ma, která bude kromě jiného provádět 
odborná místní šetření v jednotlivých 
nemovitostech a jednat o zřízení věc-
ného břemene. Účelem tohoto šetření 
je ve spolupráci s vlastníkem nalézt co 
nejvýhodnější umístění domovní čer-
pací stanice (DČJ) se snahou předejít 
pozdějším komplikacím s gravitačních 
nátokem nebo nutnými velkými staveb-
ními úpravami nemovitostí. Žádáme 
vás o maximální vstřícnost, objektiv-
nost a pochopení, protože jen tak se 
nám podaří vyřešit ke spokojenosti vět-
šiny občanů tento nelehký úkol a hlav-
ně potřebu pro další rozvoj naší obce. 
Neřešme a neplýtvejme energií již na to, 
jakou kanalizaci budeme mít, ale sou-
střeďme se na co nejlepší zabezpečení 

(pokračování na str.2)

Tlaková kanalizace

Volby do Poslanecké sněmovny

Na základě žádosti Obce Hudlice o 
poskytnutí podpory na spolufinancová-
ní projektu Kanalizace a ČOV Hudlice 
byl v měsíci červnu 2013 zaslán z Ope-
račního programu životního prostředí 
Registrační list akce a Rozhodnutí o 
poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Roz-
počet na tlakovou kanalizaci činí cca 100 
mil. Kč, dotace bude poskytnuta ve výši 
zhruba 80 mil. Kč. Rozdíl bude OÚ řešit 
částečně vlastními prostředky, z velké 
části úvěrem a předpokládáme určitou 
spoluúčast jednotlivých připojovaných 
nemovitostí. Nechci v současné době 
uvádět výši spoluúčasti, bude to otázka 
důkladných propočtů. Tato informace 
bude oznámena občanům včas.

V současné době OÚ aktualizuje již 
uzavřené smlouvy, protože od roku 
2009 došlo k určitým změnám ve vlast-
nictví, bydlištích a dalším změnám díky 
digitalizaci katastrálních map. Souběž-
ně s touto aktualizací probíhá uzavírání 
dalších, nových Smluv nebo Souhlasů, 
abychom naplnili rezervu v počtech čer-
padel uvedených v naší žádosti. Uzaví-
rání nových Smluv a Souhlasů probíhá 
s jednoznačnou informací, že se jedná o 
tlakovou kanalizaci. Zodpovědně mohu 
prohlásit, že žádného majitele nepře-
svědčujeme, ale pouze konstatujeme 
současný stav a jejich další možnosti.

Nemusíte souhlasit s tlakovou kana-
lizací, ale berte to jako fakt, že její 
výstavba v příštím roce začne. Počty 
připojovaných nemovitostí budou v sou-
ladu s platným Územním rozhodnutím a 
dále je v celkovém počtu určitá rezerva 
na další nemovitosti.

Je na každém z vás, jak tomuto problé-
mu přistoupíte. Je nutno zvážit všechna 
pro a proti.

V současné době probíhají práce na 
projektové dokumentaci ke stavebnímu 
povolení. Do konce letošního roku nav-
štíví připojované nemovitosti technici 
pražské firmy Fanstav a.s., která pro nás 
zajišťuje kromě jiného i přesné umístění 
čerpacích jímek u nemovitostí.

Na místě bude rozhodnuto o přes-
ném umístění čerpací jímky vzhledem 
k vyústění trubek s odpadní vodou z 
nemovitosti. Po vzájemné dohodě maji-
tele a technika bude zakresleno přesné 
umístění jímky s tím, že majitel nemo-
vitosti zákres podepíše, ponechá si 
jeden výtisk a druhý bude OÚ.

Pokud nebude z vážných technických 
důvodů možné umístit jímku na sou-
kromém pozemku, bude umístěna na 
pozemku obecním. V tom případě bude 
od majitele vyžadován Souhlas. Vlast-
níkem čerpací jímky s čerpadlem bude 
obec, tzn. připojení od hlavního řadu 
k jímce a samotná jímka s čerpadlem 
bude zajišťovat a financovat OÚ. Povin-
nost vlastníka nemovitosti bude zajistit 
připojení z nemovitosti k jímce, zajis-
tit přípojku na 380 V s platnou revizí. 
OÚ zajistí místní firmy, které elektric-
ké přípojky a revize budou pro občany 
zajišťovat.

Do tlakové kanalizace nesmí být sve-
deny dešťové vody, to ovšem platí pro 
všechny typy kanalizace. Provozovate-
lem tlakové kanalizace bude Obec Hud-
lice.

Rudolf Hrkal, místostarosta

V pátek 25. října 2013 od 14:00 hod. do 22:00 hod. 
a v sobotu 26. října 2013 od 08:00 hod. do 14:00 
hod. proběhnou volby do Poslanecké sněmovny 
České republiky. Volby se uskuteční v budově 
Obecního úřadu Hudlice. Kandidátní listiny a dal-
ší informace obdržíte v termínech dle harmono-
gramu průběhu voleb.
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Slovo starosty
(pokračování ze str.1)

všech požadavku SFŽP ve stanoveném 
termínu pro uzavření vlastní smlouvy o 
finanční dotaci. Je nutné si uvědomit, 
že případná špatná spolupráce anebo 
dokonce záměrné blokování postupu 
prací by mohlo vést k dalšímu odložení 
realizace kanalizace v obci o mini-
málně čtyři roky se všemi důsledky a 
zejména finančními dopady na občany 
související se stoprocentním vyvážením 
všech splaškových vod na čistírnu do 
Berouna. Zeptejte se případně členů 
občanského sdružení, kteří zasíla-
jí opakované stížnosti na SFŽP, jestli 
vám pak budou na tyto nemalé nákla-
dy finančně přispívat. Stále ještě zbývá 
možnost napojení na kanalizaci ome-
zenému množství nemovitostí, jejichž 
vlastníci nemají podepsanou smlouvu 
budoucí o věcném břemeni. V případě 
vašeho zájmu se dostavte co nejdří-
ve na obecní úřad k získání potřeb-
ných informací a projednání nutných 
podkladů. Je na každém občanovi 
zda využije této mimořádné vstřícné 
nabídky ze strany obce. Byl bych veli-
ce rád, kdybychom v této záležitosti již 
konečně řešili pouze věcné problémy. 

V uplynulém období byla také podá-
na žádost o přidělení finanční dotace 
na ROP Střední Čechy v rámci oblas-
ti podpory „Veřejná infrastruktura 
a služby cestovního ruchu“ a vlastní 
projekt byl nazván „Zvyšování atrak-
tivity Hudlic jako destinace cestovního 
ruchu“. V rámci této dlouhodobě při-
pravované akce by mělo dojít zejména 
k výstavbě rozhledny na Krušné Hoře 
s naučnou stezkou, k celkové opravě 
kapličky Jana Nepomuckého, zavede-
ní elektrické energie do areálu dom-
ku Josefa Jungmanna včetně nových 
expozic a informačního centra a dále 
pak zlepšení přístupu na Hudlickou 
skálu, cyklostezku a další opatření 
ke zvýšení turistické atraktivity naší 
hezké obce. Dále byla rovněž podána 
žádost o finanční podporu na úpravu 
házenkářského hřiště a připravuje se 
podání žádosti na zateplení objektů 
základní školy, včetně výměny oken, 
dveří, opravy střechy a jiného způsobu 
vytápění. Bohužel s ohledem na nedo-
statek finančních prostředků nepřeve-
dením z ROP Severozápad byla zrušena 
výzva ROP Střední Čechy na úpravy a 
rekonstrukce MŠ v malých obcích a tak 
si bohužel budeme muset na rozšíře-
ní kapacity a logopedii v naší mateř-
ské škole ještě počkat do další výzvy.

Všechny dokončované i připravova-

né akce samozřejmě znamenají velké 
finanční požadavky na rozpočet obce. 
Absolutní prioritu však samozřejmě 
má realizace splaškové kanalizace a 
ČOV. Ostatní akce budou realizovány 
jen v případě možného finančního krytí 
spoluúčasti obcí. Vše je závislé na výši 
poskytnuté finanční dotace a finanč-
ních zdrojích obce z daňových příjmů, 
případně získání vhodných sponzorů.

Vážení občané dovolte, abych vás závě-
rem ještě jednou pozdravil a ubezpečil, 
že všechna opatření a záměry rozvoje 
obce jsou realizovány pouze s ohledem 
na zlepšení životního prostředí a kulturu 
bydlení všech občanů naší hezké obce.

Pavel Hubený

V naší obci roste relativně hodně 
vysokých mohutných stromů. Zkrášlují 
naši obec a vytváří příjemné prostředí. 
Nedávné přívalové deště a silný vítr 
ukázal i druhou tvář vysokých stromů 
uvnitř obce. Zejména naše kaštanová 
alej je potencionální nebezpečí mož-
ného vyvrácení stromů nebo odlomení 
silných větví. Ochránci přírody jistě 
budou argumentovat ochranou všech 
stromů v obci, ale až do té doby než 
vyvrácený strom způsobí zásadní ško-
du nebo dojde k újmě na zdraví. Pak 
se vše obrátí proti obci a bude se hle-
dat viník. OÚ rozhodně nechce vyká-
cet všechny stromy v obci, ale nutně 
bude postupně upravovat, prořezávat 
a samozřejmě někdy i kácet nebezpeč-
né stromy. Je to v zájmu bezpečnosti 
všech našich občanů. Většina z vás si 
jistě všimla, že U Panské zdi – U Cour-

ku došlo k pokácení vzrostlé lípy. Lípa 
měla polovinu koruny uvnitř shnilou 
a hrozilo rozlomení. Tento stav nám 
potvrdil i odborník na stromy z CHKO. 
Lípa ohrožovala okolní nemovitosti a v 
neposlední řadě byla v těsné blízkosti 
frekventované komunikace. Zároveň 
došlo k prořezání náletových křovin a 
byla tím zlepšena přehlednost zatáčky 
U Panské zdi.

OÚ rozhodně nebude stromy kácet 
jenom proto, že jsou vysoké a že by 
mohly padnout na nemovitosti. Pokud 
bude strom zdravý, není důvod k jeho 
kácení. To jen na vysvětlenou, protože 
se objevily další požadavky na kácení 
stromů jenom z důvodu výšky.

Je třeba si uvědomit, že kácení těchto 
vysokých stromů provádí specializova-
ná firma a obec to stojí nemalé finanční 
prostředky.

Kácet nebo nekácet?

Nový web OÚ
V měsíci září 2013 byly spuštěny nové 

internetové stránky naší obce. Stránky 
dostaly novou grafickou úpravu a při-
byly další rubriky.

Po obsahové stránce je na nich umís-
těno více odkazů a dále byl nastaven 
nový, obvyklý přístup do diskuse.

Nově je na našich stránkách umístěna 
pasportizace veřejného osvětlení a pas-
portizace místního hřbitova. Komise 
pro informatiku bude stránky průběžně 
aktualizovat a seznamovat naše občany 
s plánovanými akcemi.

Rudolf Hrkal
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Zelená úsporám Příjemné zjištění II.
V minulém čísle jsem upozornil na 

zvelebení parčíku naproti sokolovně. 
Přehlédl jsem, že v naší obci je další 
dlouhodobě krásně udržované místo 

pro odpočinek v ulici Za Skálou, o kte-
ré se vzorně stará rodina Dlouhých. Je 
to další příklad kladného vztahu k pří-
rodě a k naší obci. Děkujeme. R. Hrkal

Na základě provedeného energetické-
ho auditu pražskou firmou Ekowatt 
CZ s.r.o. byla zpracována firmou LINE 
architektura s.r.o. projektová doku-
mentace na zateplení Základní školy 
Hudlice. Zároveň byla podána žádost o 
dotaci v rámci programu Zelená úspo-
rám na SFŽP Praha. V projektu je zahr-
nuto celkové zateplení obou budov ZŠ, 
výměna všech oken a dveří, celková 
rekonstrukce střech, vzduchotechni-
ka a samostatné vytápění obou budov. 
Současný stav budov ZŠ je na hranici 
únosnosti a investice do rekonstrukce 
je nezbytně nutná. Praktická realizace 
tohoto projektu je odvislá od výše dota-
ce a výše finanční spoluúčasti obce na 
tomto projektu. Vše bude komplikovat 
výstavba tlakové kanalizace v obci v 
roce 2014 a výše spoluúčasti na její rea-
lizaci. OÚ podnikne všechny kroky k 
zajištění potřebných financí.

I naší obec postihly o prázdninách 
silné bouřky provázené silnými nára-
zovými větry. Důsledkem těchto nára-
zových větrů bylo vyvrácení celého 
kaštanu mezi kostelem a prodejnou 
a ulomení podstatné části kaštanu v 
zatáčce pod sokolovnou na ZŠ. V obou 
případech došlo „pouze“ k částečnému 
poškození rohu prodejny a rohu základ-
ní školy. Bylo opravdu velké štěstí, že 
nedošlo k větším materiálním škodám 
a nikdo nebyl zraněn.

Hudlická kaštanová alej je charakte-
ristická pro naši obec. Bohužel, kašta-
ny jsou již opravdu staré a hrozí i do 
budoucna jejich případné ulomení nebo 
vyvrácení. Nemusí to ovšem dopad-
nout tak, jako letos, může to mít horší 

důsledky. V rámci prováděné revitali-
zace dojde k určitému prořezání kašta-
nů vzhledem k umístění nových stožárů 
veřejného osvětlení, přesto bude nutné 
do budoucna nutný výraznější celkový 
prořez kaštanů.

V souvislosti s výše uvedenou kala-
mitní situací bych chtěl vyzdvihnout 
činnost hudlického Sboru dobrovol-
ných hasičů, kteří reagovali okamžitě 
a zajistili bezpečnou likvidaci stromů 
a zprůjezdnění komunikací za velmi 
nepříznivého počasí. Jejich aktivní pří-
stup a celkový úklid byl vzorový. Pro 
takové případy zajistí v příštím roce 
OÚ kvalitnější technické vybavení naší 
jednotky SDH.

Rudolf Hrkal, místostarosta

Štěstí v neštěstí

S nadcházející podzimní a zimní 
dobou se krátí dny, brzy se stmívá, ale 
to není důvod zavřít za sebou domov-
ní dveře, pustit televizi a čekat na jaro. 
Projděte si náš kulturní kalendář a 
poznamenejte si několik změn a novi-
nek do konce tohoto roku.

Zájezd na Moravu do sklípku je již 
26. až 27. 10. 2013. Cestou do sklípku 
navštívíme opevnění v Šatově a vodní 
mlýn ve Slupi.

Již 2. 11. 2013 s námi můžete jet do 
Prahy na divadelní představení Milá-
ček Anna do divadla Palace.

16. 11. 2013 se uskuteční pietní akt  
u hrobu Josefa Jungmanna na Olša-
nech. 

Vánoční strom se rozzáří podle plá-
nu 29. 11. 2013 na kluzišti.

Vzpomínku letního koupání si  vyba-
víte v termálním bazénu ve Weidenu 
21. 12. 2013.

Tradičně se rozloučíme se starým 
rokem  výšlapem na Vrch 26. 12.

Sladkou tečku na závěr naší kultur-
ní sezony udělá divadelní představení 
Jedenácté přikázání hrané v Praze ve 
Stavovském divadle 27. 12. 2013.

Plakáty na všechny tyto akce najde-
te i s bližším postupem na vývěsních 
tabulích obce Hudlice.

V současné době připravujeme nový 
kulturní kalendář pro rok 2014, proto 
rádi uvítáme vaše návrhy a podněty.

Jiřina Tejnorová,
předsedkyně kulturní komise

Za kulturou
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Revitalizace návsi
Revitalizace návsi pokračuje pokládáním nového chod-

níku ze zámkové dlažby, úpravou vjezdu k jednotlivým 
nemovitostem, rekonstrukcí prostoru u kostela, osvětlením 
a instalováním mobiliáře.

Úpravy komunikací
V důsledku přívalových dešťů došlo v některých ulicích 

obce k silnému vymletí koryt. OÚ Hudlice z důvodu bezpeč-
nosti zajistil opravy nejvíce poškozených místních komuni-
kací. Opravy byly provedeny frézovaným asfaltem s násled-
ným zhutněním. Dále byla provedena úprava nového odvodu 
dešťové vody v ulici Lomená, kde docházelo k podmáčení 
nemovitostí.

Školní jídelna při MŠ
Rádi bychom vás informovali, že naše školní jídelna opět, 

stejně jako v minulých letech, nabízí stravování nejen pro 
děti z MŠ a ZŠ, ale i pro občany Hudlic. Strávníci mohou 
na oběd do jídelny docházet nebo si jej nechat přinést domů. 
Kapacita kuchyně je 200 jídel. V současné době se u nás 
stravuje cca 56 dětí MŠ, 65 dětí ZŠ a 35 dospělých strávníků. 
Jídelníček sestavujeme v souladu s platnými vyhláškami o 
zdravé výživě a výživových normách. Zásadní podmínkou je 
měsíční plnění spotřebního koše, čímž je zaručena pestrost 
a vyváženost stravy.

Výše stravného podle Vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním 
stravování, činí: 
- děti MŠ 3 - 6 let (přesníd. 8 Kč, oběd 19 Kč, svač. 6 Kč) 
- děti MŠ 7 let (přesníd. 8 Kč, oběd 23 Kč, svačina 6 Kč),
- děti ZŠ 7 - 10 let (svačina 10 Kč, oběd 23 Kč),
- děti ZŠ 11 - 14 let (svačina 10 Kč, oběd 27 Kč),
- dospělí strávníci, oběd 50 Kč (30 Kč potrav., 20 Kč režie),

Donáška oběda domů 5 Kč/oběd. Obědy se vydávají v době 
od 11.00 hod do 13.00 hod., odděleně pro děti a pro dospělé. 
Přihlášky a odhlášky můžete volat v pracovních dnech na 
tel. č. 311 697 019, mobil 731 160 281 v době od 06.30 - 14.00 
hod. Srdečně zveme nejen stávající, ale i nové strávníky a 
věříme, že si u nás pochutnáte. Milena Dvořáková

Humanitární sbírka
Komise sociální a životního prostředí OÚ Hudlice ve spo-

lupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov vyhlašu-
je humanitární sbírku 
-  letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské),
-  lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
- látky (minimálně 1 m2, prosíme, ne odřezky a zbytky 

látek),
-  domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky, vše nepo-

škozené,
-  peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře, deky,
-  obuv – veškerou, nepoškozenou.

Sbírka se uskuteční v sobotu 9. listopadu 2013 v garáži 
OÚ od 9,00 do 10,30 hod. Věci, prosíme, zabalte do igelito-
vých pytlů nebo krabic. Věci je možné donášet kromě výše 
uvedeného termínu na obecní úřad dále v týdnu od 4.11. do 
8.11.2013. Děkujeme za vaši pomoc.

Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, 
která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás 
i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko uplatnitelní 
na trhu práce.
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Rozloučení s prázdninami
OÚ Hudlice zajistil pasportizaci 

místního hřbitova. Přeloženo do srozu-
mitelné řeči to znamená, že byla zhoto-
vena digitální mapa hřbitova, zaměření 
a popis jednotlivých hrobových míst 
(hrobů) včetně fotodokumentace, evi-
dence údajů z hrobových míst a jejich 
umístění na internetové stránky obce. 
Dále byla provedena výměna a opravy 
všech hrobových čísel s tím, že v sou-
časné době jsou jednotlivé hroby nově 
očíslovány a označeny podle plánku, 
který je umístěn na tabuli u hřbitova. 
Byl ustanoven správce hřbitova, který 
bude zajišťovat provoz a většinu úprav 
na hřbitově.

Byl aktualizován hřbitovní řád. Zkrá-
cená forma hřbitovního řádu je na tabu-
li u hřbitova. Plné znění hřbitovního 
řádu je umístěno na našich interneto-
vých stránkách nebo v listinné podobě 
přímo na OÚ. OÚ usiluje o to, aby náš 
místní hřbitov byl důstojným místem 
odpočinku našich nejbližších.

V důsledku přečíslování hrobových 
míst (hrobů) prosíme majitele, aby se 
v rámci možností dostavili na OÚ k 
upřesnění přesného místa a čísla jejich 
hrobového místa. Každý hrob má svo-
ji fotografii, takže přesná identifikace 
bude snadnější. Upřesnění je nutné z 
důvodu toho, že na hrobě jsou uvede-
na určitá jména a majitel hrobu může 
mít jméno jiné. OÚ Hudlice bude začát-
kem roku 2014 uzavírat nové nájemní 
smlouvy a k tomu je nutná přesná iden-
tifikace majitelů hrobů a určení volných 
hrobových míst.

V sobotu 24. srpna 2013 proběh-
lo na hřišti u lesa tradiční Rozloučení 
s prázdninami. Letošnímu Rozlou-
čení přálo i počasí, byl krásný, slu-
nečný den. Pořadatelé připravili pro 
děti odpoledne plné soutěží a ukázek.

Zástupci tradičních sportů, kopané 
a šipek, připravili pro děti sportovní 
soutěže, k dispozici pro nejmenší byl i 
skákací hrad. Děti se mohly projíždět 
na koních a ponících, tradiční bylo i 
malování na obličej. Svoji zručnost si 
děti mohly opět vyzkoušet na osmi-
metrové horolezecké stěně a premiéru 
měla lanovka přes celou šíři fotbalo-
vého hřiště. Zejména lanovka měla u 
dětí velký ohlas. Sbor dobrovolných 
hasičů mile překvapil a připravil pro 
děti hasičskou soutěž zručnosti, na 
jejímž konci účastníci sráželi proudem 
vody terče a dále ukázali dětem krás-
ně opravené hasičské auto. Probíhaly 

soutěže ve skákání v pytlích a v chůzi 
na chůdách. Pořadatelé připravili pro 
děti spoustu sladkých a věcných cen. 
Součástí odpoledne byla i tombola a 
tradiční pečení buřtů. Občerstvení pro 
doprovody bylo zajištěno vzorně a jistě 
uspokojilo všechny. Je to až k neuvě-
ření, ale Rozloučení se zúčastnilo cel-
kem 144 dětí! Akce pro děti by měly 
být pro nás dospělé prioritou. Jsem 
rád, že takové akce jsme schopni zor-
ganizovat a mohu garantovat, že v nich 
budeme pokračovat a dále je budeme 
zlepšovat. Rád bych všem organizáto-
rům a sponzorům poděkoval za ocho-
tu a vstřícnost. Pořadatelé rádi uvítají 
pomoc dalších organizací a sdružení.

Završením slunečného dne byla 
večerní taneční zábava, kde měla 
svoji premiéru skupina Sekecmazec. 
Účast na zábavě byla velmi slušná a 
premiéra hudby dopadla na výbornou.

Pasportizace
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8. ročník Hudlického poháru
V sobotu 7. září 2013 proběhl již 8. 

ročník Hudlického poháru v nohejba-
lu trojic. Přestože bylo krásné počasí, 
turnaje se zúčastnila pouze 4 družstva. 
Potěšitelné je, že celkem 3 družstva 
byla z Hudlic. Celkové pořadí družstev: 
1. Marná snaha, 2. Pinďa, 3. Sokolíci 
a  4. Cábelíci.  Hrálo se dvoukolově a 

bylo možné vidět velmi zajímavé zápa-
sy. Pořadatelé měli vše vzorně zajiště-
no. Pevně věřím, že příští ročník, kdy 
budeme spolupracovat i s Okresním 
nohejbalovým svazem, zajistíme vyšší 
účast.

Pořadatele mrzí neúčast mladých 
hudlických fotbalistů a hasičů.

Hudlická sokolovna opět zahájila po 
letní přestávce svůj pravidelný provoz. 
V dopoledních hodinách využívá soko-
lovnu Základní škola a Mateřská škola 
Hudlice, kromě toho:
- v ÚT 9,00 – 10,20 hod. Cvičení dětí 

rodičů s dětmi,
- v PO a ČT 19,00 – 20,00 hod. Cvičení 

žen,
- v PO a ČT 20,00 – 21,00 hod. Odbíje-

ná,
- ve ST 17,00 – 20,00 hod. Stolní tenis,
- v PÁ 16,00 – 20,00 hod. Stolní tenis,
- v PO 15,00 – 18,00 hod. Házená,
- ve ST 15,00 – 17,00 hod. Házená,
- v ÚT 16,00 – 19,00 hod. Kopaná,
- ve ČT 17,00 – 19,00 hod. Kopaná,
- ve ST 20,00 – 21,00 hod. Zumba.

Soboty a neděle jsou určeny přede-
vším pro mistrovská utkání šesti družs-
tev stolního tenisu.

Dále je v jednání možnost jógy, bude 
upřesněno a včas vyhlášeno. Z uvede-
ného přehledu sportů v sokolovně je 
zřejmé, že sokolovna je plně využívána 
a je plně na vás, který sport si vyberete. 
Přijďte mezi nás.

Rudolf Hrkal
starosta TJ Sokol Hudlice

Pozvánka do sokolovny

-
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