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Slovo starosty

Vážení občané, opět je tu čas Vánoc,
konce starého roku a nastupující nový
rok. Byl bych velice rád, kdyby to bylo
skutečně období pohody, klidu, vzájemného porozumění a pochopení. Je
to také čas určitého bilancování před
posledním rokem volebního období.
Většina zastupitelů, rada, místostarosta
i já jsme se snažili zajistit další rozvoj
naší obce se snahou o zlepšení zejména životních podmínek našich občanů i
návštěvníků.
Pro zajištění kulturního vyžití i zlepšení mezilidských vztahů jsme i v tomto
roce pořádali mnoho kulturních akcí.
Škoda jen, že hudlická mládež nedokázala uspořádat, samozřejmě s nabízenou velkou podporou obce, tradiční
Staročeské máje. Nezbývá jen doufat,
že se to v příštím roce podaří. Určitě
nechceme k zábavě nikoho nutit, ale
jistě je dobře dostat se občas ze svých
domovů za kulturním zážitkem.
Nadále jsme se snažili zabezpečovat
akce důležité pro rozvoj naší obce. Jednalo se zejména o realizaci „Revitalizace návsi“ s významnou finanční dotací
od Středočeského kraje. Domnívám se,
že se výrazně zvýšila úroveň vzhledu
středu naší obce, ale zejména bezpečnost občanů instalací nového osvětlení a zamezení vytékání splašků na
krajskou silnici instalací nové dešťové
kanalizace. Většina občanů jistě ocení i realizaci dalších opatření v rámci
této akce. Rovněž nezaujatí návštěvníci ocení velice dobře provedenou další
etapu úpravy prostor u skály a obnovu
výsadby ovocných stromů, kterou velice
odborně a s citem pro přírodu provedl
pan Oldřich Hájek.
Nejdůležitější akcí pro rozvoj naší
obce však zůstává její odkanalizování. Věřím, že všichni, kteří se zejména
ve večerních hodinách venku zhluboka
nadechnou, nepochybují o prioritě této
akce. Hlavní úsilí bylo zaměřeno na
zabezpečení všech nutných podkladů
pro uzavření vlastní smlouvy o poskytnutí dotace a následné zahájení vlastních prací. Zanechme proto dalších
nikdy nekončících dohadů, spekulací a
chytračení a zaměřme se na vlastní co
nejrychlejší realizaci, protože podmín(pokračování na str.2)
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Vážení občané, dovolte nám, abychom vám v tento vánoční
čas popřáli hodně klidu a pohody ve všech přípravách
na vánoční svátky. Blýskavá okna, naleštěná podlaha
a generální úklid ne vždy naladí tu správnou vánoční
atmosféru a domácí pohodu. Často se snažíme dosáhnout
dokonalosti v počtu upečených druhů cukroví a zapomínáme,
že je daleko důležitější si doma posedět a popovídat si s těmi,
které máme rádi. Přejeme vám, abyste si nejkrásnějších
svátků v roce užili v klidu, ve štěstí se svou rodinou, kamarády
a blízkými lidmi, které máte rádi.
Do nového roku 2014 Vám přejeme hodně zdraví a štěstí.
Přejeme Vám, aby se Vám splnilo vše, co si přejete.
Obecní úřad Hudlice
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Slovo starosty

(pokračování ze str.1)

ky budou v dalším období jen výrazně
horší jak pro obec, tak i pro jednotlivé
občany. V případě, že realizace akce
nebude blokována dalšími obstrukcemi, měla by být zahájena ve druhém
pololetí příštího roku a přibližně za
rok realizována. Dále pak bude probíhat roční zkušební provoz a závěrečné
vyhodnocení dosažení stanovených cílů
a parametrů.
Obec připravuje realizaci i dalších
akcí a byla již podána i žádost na zateplení a stavební úpravy základní školy.
Opakovaně bude podána žádost o dotaci i na rozšíření kapacity mateřské školy
s logopedickým pracovištěm a výstavbu rozhledny na Krušné Hoře s naučnou stezkou a dalšími opatřeními pro
podporu cestovního ruchu v naší obci.
Vlastní realizace těchto akcí pak bude
záležet na možných finančních zdrojích
obce na spoluúčast a momentální prioritě a potřeb obce. Obec samozřejmě
řeší i další nutné potřeby jako je rekonstrukce házenkářského hřiště u lesa,
oprava a zateplení činžovního domu,
další dílčí úpravy objektu zdravotního
střediska a domu služeb, rozšiřování
veřejného osvětlení, úpravu místních
komunikací atd. Téměř všechny akce
jsou pak podmíněny co nejrychlejší a
nejlevnější realizací kanalizace, bez
které další udržitelný rozvoj naší obce
není možný i s ohledem na připravovanou další výstavbu rodinných domů a
případně i bytů.
Dalším velkým úkolem je pak následná sanace obecní skládky se sběrným
dvorem a případně i kompostárnou.
Doufám, že i díky větším možnostem se
mně jako radnímu Středočeského kraje podaří zajistit tak potřebné finanční zdroje pro realizaci co největšího
množství výše uvedených akcí pro zlepšení vzhledu a úrovně naší obce.
Vážení občané, je jistě mnoho každodenních problémů, které vám zhoršují životní podmínky v naší obci a to
například úprava místních komunikací
a chodníků v zimním období. Personální i technické podmínky obecního úřadu jsou však velice omezené a tak není
možné během velice krátké doby být
na všech místech najednou. Z tohoto
důvodu jistě uvítáme jakoukoliv pomoc
z vaší strany a předem vám za ní moc
děkujeme. Chtěl bych vás ubezpečit, že
nadále platí, že jsem v prvé řadě váš
starosta se snahou o maximální řešení
každodenních problémů občanů naší
obce.

Hudlice dnes, 23.12.2013
V případě mé nepřítomnosti na obecním úřadě, kde jsem prakticky, kromě
pondělí, každý den ráno, mě můžete
kontaktovat telefonicky a sjednat i
osobní jednání na obecním úřadě anebo i mě navštívit v mém bydlišti.
Vážení občané, chtěl bych vám všem
poděkovat za pomoc, kterou jste celý
rok poskytovali nezištně při zabezpečování sportovních, kulturních a společenských akcí, ale i při úpravě svého
okolí a prací v různých společenských
organizacích.
Závěrem mi dovolte vám všem popřát
příjemné prožití vánočních svátku a
hodně štěstí a zdraví do nového roku.
To vám všem z celého srdce přeje starosta obce Hudlice Pavel Hubený.

Poděkování OÚ

Obecní úřad děkuje p. Petru
Hrkalovi od skály za darovaný
stříbrný vánoční strom.

Zimní údržba
Dle předpovědí by letošní zima měla
být tuhá a bohatá na sněhovou nadílku. Žádáme všechny naše občany, aby
neparkovali na místních komunikacích
a umožnili řádnou zimní údržbu. Traktor s pluhem opravdu nebude protahovat místní komunikace s vozidly, které
budou bránit řádnému prohrnutí. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Zneškodňování odpadních vod
Rádi bychom upozornili naše občany,
že každý vlastník, resp. uživatel stavby,
ve které vznikají odpadní vody, je povinen zabezpečit jejich zneškodňování v
souladu s právními předpisy. Pokud
není v obci splašková kanalizace, mají
majitelé nemovitostí možnost řešit
čištění odpadních vod pomocí zařízení určených pro individuální čištění
odpadních vod
(domovní čistírna odpadních vod)
nebo akumulovat odpadní vody v bezodtoké jímce. Každá zmiňovaná stavba
musí být stavebně povolena a zkolaudována příslušným stavebním úřadem

(jímka – obecný stavební úřad, čistírna odpadních vod – vodoprávní úřad).
Jiné zneškodňování odpadních vod než
výše uvedené není v souladu s vodním
zákonem a podléhá finančním sankcím. Dále vás upozorňujeme, že od 1. 8.
2010 je v § 38, odst. 6 vodního zákona,
zakotvena povinnost na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce
životního prostředí předkládat vodoprávnímu úřadu doklady o zneškodňování odpadních vod v bezodtoké jímce.
Doklady o vyvážení odpadních vod z
jímky se musí uchovávat 3 roky.
Rudolf Hrkal

Kvalita pitné vody
Na základě podnětů občanů a stížnosti OÚ na kvalitu pitné vody (zákal)
vám sdělujeme stanovisko VaK Beroun
a doporučený postup při uplatnění
reklamace.
Veškeré problémy s pitnou vodou
– odstávka, kalná voda, prasklé potrubí
apod. je nutné nahlásit přímo na VaK
Beroun – zákaznická linka 800 100
663, hlášení poruch 606 666 990. Každý majitel nemovitosti má uzavřenou
smlouvu s dodavatelem pitné vody. Případné problémy musí uplatňovat každý
samostatně. Nahlášení problému na OÚ
v podstatě nic neřeší, je to pro nás pouze informace, kterou předáme na VaK.

Konstatovat pouze, že vám teče kalná
voda a nenahlásit to provozovateli, váš
problém nevyřeší.
Při prokázání dodávek kalné vody
je možné postupovat dle reklamačního řádu, kdy po podání reklamace je
věc řešena snížením fakturovaného
množství dodané vody při nejbližším
zúčtovacím období. Pro lepší orientaci
vám přikládáme Reklamační řád Vak
Beroun.
Pokud se budou problémy s pitnou
vodou uplatňovat přímo u dodavatele,
můžeme společně dosáhnout zlepšení
situace v dodávkách pitné vody.
Rudolf Hrkal

Pozvánka na výšlap
OÚ Hudlice zve srdečně všechny
naše občany na tradiční vánoční výšlap
na Vrch.
Sraz účastníků je ve čtvrtek 26. pro-

since 2013 ve 13:00 hod. před hořejší
prodejnou Jednoty. Těšíme se na vás a
vaše přátele při 9. ročníku Výšlapu na
Vrch.

Hudlice dnes, 23.12.2013

Stolní tenis

Oddíly stolního tenisu TJ Sokol Hudlice jsou v polovině soutěžního roku
2013/2014. Máme celkem 6 družstev,
4 v krajských soutěžích a 2 družstva
v okrese. Musím bohužel konstatovat,
že letošní výsledky v polovině soutěží
nejsou dobré. Každý rok jsem konstatoval, že dosahované výsledky jsou velmi dobré, letos musím být hodně kritický. Prakticky každý rok nám nějaké
družstvo postoupilo do vyšší soutěže. Bohužel jsme zjistili, že některá
družstva na vyšší soutěže výkonnostně
nestačí. Nyní řešíme opačné problémy.
Minimálně 2 krajská družstva budou
hrát o udržení a 1 družstvo pravděpodobně sestoupí přímo. V okrese je
jedno družstvo rovněž na sestupových
příčkách. Ze všech družstev pouze
družstvo A v divizi a družstvo F v
okresní soutěži jsou v horní polovině
tabulky. A to je opravdu hodně málo.
Blíží se konec roku a měl bych našim
členům děkovat a chválit je za předvedené výkony. Na našem vánočním
setkání dosažené výsledky zhodnotím a společně najdeme hlavní příčiny
poklesu výkonnosti. Musíme se vzpamatovat a začít konečně hrát. Pokud se
tento stav nezlepší, je nutné uvažovat
o redukci počtu družstev. Nemohu být
jenom kritický, samozřejmě přeji v roce
2014 všem členům našeho oddílu hodně
zdraví a sportovních úspěchů a pevně
věřím, že druhá polovina soutěží bude
mnohem lepší. Pořád zůstávám optimistou a našim hráčům věřím.
Rudolf Hrkal
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Revitalizace návsi

Firma Strabag Praha dokončila investiční akci v naší obci. Nová dešťová
kanalizace, nový chodník, upravený prostor u kostela, osazení nových
laviček a odpadkových košů, osazení
nových dopravních značek a ukazatelů,
nové veřejné osvětlení, výsadba nových
stromů a celková úprava celé návsi podtrhují nový, krásný vzhled naší návsi.
Každý soudný člověk si této proměny
musel všimnout. Nový vzhled zejména
podtrhuje nové veřejné osvětlení, které splňuje veškeré normy na osvětlení
krajské silnice. Byla instalována nová
LED svítidla, která mají delší životnost, minimální poruchovost, menší spotřebu el. energie ale především

jde u nich regulovat intenzita svícení.
Všechny lampy jdou dálkově ovládat
a v současné době je intenzita svícení
nastavena takto – od setmění do 23,00
hod svítí na 80 procent, od 23,00 hod
do 04,00 hod svítí na 50 procent a od
04,00 hod do rozbřesku svítí na 90 procent výkonu. Touto regulací dosáhneme
značné úspory spotřeby el. energie. Po
zkušebním provozu vyhodnotíme současné nastavení a v případě nutnosti
provedeme další úpravy. Do budoucna
počítáme s postupnou obměnou dalších
svítidel v ostatních částech obce. Tato
investiční akce mohla být realizovaná
díky dotaci Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst. (Rudolf Hrkal)

Ještě jednou k tématu revitalizace
návsi. V rámci této akce byla provedena celková rekonstrukce dešťové
kanalizace. Každá nemovitost na návsi
má v současné době revizní šachtu na
přípojce dešťové kanalizace. Tato šachta bude sloužit k zamezení vypouštění
odpadních vod do dešťové kanalizace.
Nemovitosti, které měly přípojky na
starou dešťovou kanalizaci, byly v rámci rekonstrukce napojeny na novou
dešťovou kanalizaci. U nemovitostí,
kde staré přípojky nebyly, byla u hlavního řadu instalována revizní šachta se zaslepenou přípojkou. Pokud se
budou tyto nemovitosti chtít připojit,
musí zaslat na OÚ žádost o připojení
na dešťovou kanalizaci a na Staveb-

ním úřadu v Králově Dvoře si vyřídit
potřebné povolení. Tento postup je pro
nepřipojené nemovitosti závazný.
Na závěr si nemohu odpustit poznámku k zneužívání dešťové kanalizace.
Stále se mezi námi najdou spoluobčané, kteří v nočních hodinách bezstarostně a bezohledně vypouštějí do
dešťové kanalizace obsahy svých jímek
a septiků.
Je to projev naprosté neúcty k našim
občanům a životnímu prostředí v naší
obci. V souvislosti s plánovanou výstavbou kanalizace v naší obci upozorňuji tyto občany, že je budeme postupně
schopni určit a řešit. Nikomu nechci
vyhrožovat, ale na hrubý pytel přijde
hrubá záplata.

Úřední hodiny OÚ

Obecní úřad Hudlice má stanoveny
úřední hodiny takto:
pondělí 7:00 – 15:00 hod.
středa 7:00 – 15:00 hod.
čtvrtek 7:00 – 17:00 hod.
polední přestávka 12:00 – 12:30 hod.

Svoz odpadu

Svoz popelnic první týden v r. 2014 bude proveden místo pátku až v sobotu
4. ledna 2014. Další týdny budou svozy probíhat jako obvykle vždy v pátek.
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Hudlice dnes, 23.12.2013

Z mateřské školy
Poděkování

Mateřská škola děkuje SK Hudlice,
oddílu kopané, za shrabání listí na školní zahradě. Jsme rádi, že děti mohly
trávit podzimní pobyty venku v hezky
upraveném prostředí.

Mikulášská nadílka

V závěru roku je v MŠ spousta příležitostí pro oslavy v duchu tradičních zvyků. Již několik let pořádáme
mikulášské setkání s rodiči, dětmi a
příznivci naší školy. Cílem této akce je
umožnit setkání všem zúčastněným s
pracovnicemi školy, s ostatními rodiči
a návštěvníky, tak abychom se poznali i z neformální stránky. Po čtvrt roce
docházky jsou již děti adaptované a
mohou se bez ostychu zapojovat i do
mimořádných situací. Součástí podvečera je samozřejmě návštěva Mikuláše,
čerta a andělů a nadílka pro „hodné“
děti. Ještě se nestalo, aby někdo z dětí
punčochu se sladkostmi nedostal. Chtěla bych poděkovat návštěvníkům za
dobrou náladu, se kterou do MŠ přišli
a za napečené dobroty, které s sebou
pro všechny děti přinesli. Doufáme, že
takto strávený čas je i pro ně přínosný.
Dále děkuji sponzorům z řad rodičů
za finanční příspěvky a drobné dárky
do balíčků a firmě Rekulta Praha za
adventní kalendáře, které dětem zakoupila. Poděkování náleží také učitelkám
za přípravu zábavného programu a
nepedagogickým pracovnicím za zodpovědný přístup a náročný úklid. Bez
jejich přičinění by nebylo možné tyto
akce pořádat.
Vážíme si všech, kteří podporují naši
činnosti a tím nám dodávají energii do
další práce.

Vánoční přání

Už nadešel ten nádherný vánoční čas
a kolem nás se rozhostilo kouzlo Vánoc.
Tak oslavte tento svátek se svými nejbližšími u štědrovečerního stolu v klidu
a radosti. Přejeme vám u rozsvíceného
stromku pohodu a lásku. A co pod ním?
Alespoň 365 dárků a v každém jeden
krásný šťastný den.
Dana Žihlová

Dětský karneval

Stará trafostanice dosloužila.

Tělocvičná jednota Sokol Hudlice
srdečně zve všechny děti a jejich rodiče
na tradiční Dětský karneval, který se
koná v neděli 16. února 2014 od 14:00
hod v místní sokolovně. Těšíme se na
Vaši účast. R. Hrkal

Hudlice dnes, 23.12.2013

Předvánoční vzpomínání

V předvánoční náladě zbývá i více času na vzpomínání. S délkou lidského života dochází i k idealizaci jeho
začátku, tedy dětství. I já jsem si při mikulášském zvonění
trochu zavzpomínal.
5.12.1951 – V ztichlé kuchyni jsme očekávali na Mikulášovo zazvonění a dumali, zda přinese dárky, nebo brambory a uhlí. Tu se ozvalo něco mezi klepáním plechu a
očekávaným zvoněním. Do kuchyně vešel Mikuláš vyzbrojený hliníkovou lžící – to byl ten zvonek. Oblečen, či spíše zahalen byl ve starou bílou cíchu (cejchu zní lépe), na
které byl inkoustem namalován velký kříž. Nůší na zádech
začal shazovat nádobí na kuchyňském stole.
Působil tak děsivě, že sestra zalezla pod kuchyňská kamna na litinových nohách, to ještě nebyly ve všech kuchyních sporáky, a začala po něm házet vyskládaná polínka.
Po odříkání povinných básniček a z mé strany i falešném
zpěvu došlo konečně i na obdarování. Každý jsme se sestrou dostali lízátka vyrobená z řepného sirupu, tenkrát se
ještě psal syrup. Lízátka se vyráběla zkaramelizováním
řepné šťávy, a aby dobře držela pohromadě, byla „vyztužena“ kousky špejlí.
Po oficiální mikulášské části došlo i na odhalení Mikuláše. Byla to námi nazývaná teta Šůlová, jinak paní Alžběta, Bětuška, Malá, sousedka z čp.26.
5.12. 1957 – V té době jsme my „velký klucí“ běhali po
ulicích za Mikuláši a čerty. Pomalu končil čas bouchacích
klíčů, to se do klíče od stodoly nebo mlátku, který měl na
konci otvor, naškrabala „síra“ ze sirek (zapalovací hmota ze zápalek), napěchovala do klíče a otvor se uzavřel
hřebíkem. Klíč se pohupoval na provázku, a když se s tím
šikovně praštilo o stěnu nebo schody pěkně to bouchlo.
Pamětníci, schopným výrobcem bouchacích klíčů byl Tonda Froněk.
Po bouchacích klíčích nastala doba poplašných patronek. A protože málo kdo měl startovací pistoli tzv. poplašňák, nastoupila klukovská samovýroba. Pažbička se do
podoby pistole vyráběla ze dřeva a nahoře do žlábku se
ukládaly dva kousky trubičky. Sehnat kovovou trubičku,
která by odpovídala průměrem poplašné patroně, byl
největší problém. Mezi trubičkami byl ponechán otvor,
do přední části se vkládala patronka a do té druhé byl
části vkládán z tesařského hřebíku udělaný nárazník, který odpaloval patronku. Ke všemu byla potřeba spousta
gumiček z duše od kola. Truhláři tenkrát používali pouze
teplý klih, nebyla lepidla Kanagom, Herkules ani lepidla
vteřinová. Vše bylo staženo a drželo gumičkami. Gumičkou se odpalovala i patronka.
A co to má společného s Mikulášem? Tehdy jsme doprovázeli skupinu Mikulášů, čertů a andělů v ulici, kde se
odjakživa říkalo V Ulici, dnes ulice V Chaloupkách. Právě tam jsem se chystal k prvnímu slavnostnímu výstřelu ze
své pistole. Dostal jsem od kamaráda dvě patronky, jednu
jsem nasadil do přední trubičky a natáhl gumičky, prudce
pustil … a nic. Při mé šikovnosti vypadla z trubičky patronka, nárazník proletěl trubičkou a zmizel ve sněhové
břečce.
Václav Pos
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Úspěšná házená

Podzimní část sezóny miniházené začala pro hráčky našeho oddílu velice úspěšně. Na prvním turnaji 22. 9. na hřišti
v Praze 4 – Hájích se zúčastnily hráčky čtyř plánovaných
zápasů, z toho dva zápasy zakončily vítězstvím a ty zbylé
dva remízou. Následné turnaje probíhaly i v měsíci říjnu.
Jednoho z turnajů se náš oddíl zúčastnil rovnou ve dvou
kategoriích a to jak oddíl minižákyň, tak jejich mladší spoluhráčky přípravky.
Tento turnaj probíhal ve Vršovicích a opět přinesl
zasloužené vítězství. Hráčky přípravky nastoupily ve velice
bojovné náladě a dokázaly zvítězit ve třech zápasech ze čtyř.
Pro některé hráčky, které měly příležitost poprvé zažít napínavou atmosféru turnaje, bylo umístění na předních pozicích
velikým zážitkem a úspěchem.
Samozřejmě i miniházenkářky bojovaly na tomto turnaji a
odvezly si stejný počet vyhraných zápasů. Velkým překvapením tohoto turnaje byla účast České televize, která zde natáčela pořad o dětech a jejich sportovních aktivitách. I naše
hráčky sehrály role v tomto pořadu, který vy sami můžete
shlédnout v archivu pořadů ČT-Déčko, pořad Lvíčata, a Stojí
to za to.
V listopadu se házenkářky zúčastnily dokonce třech turnajů, opět pořádaných v Praze a jak jinak, skončily opět na
vítězných pozicích. Přes všechny úspěchy, které naše házenkářky dokázaly, je stále na čem pracovat.
Je potřeba zdokonalit herní taktiku, přesné přihrávky a v
neposlední řadě být vzorem pro naše malé hráčky, které od
září posílily náš házenkářský oddíl.
V dnešní době má oddíl hudlické házené již 25 členů a z
toho 12 nejmenších šikovných nováčků a proto jim pojďme
popřát hodně sil do začátku jejich házenkářské éry.
Zakončením roku bude pro obě družstva našeho týmu turnaj opět ve Vršovicích, tak holky „Ať je opět pro vás vítězným!“.
Závěrem mi dovolte popřát vám všem krásné a pohodové vánoční svátky, velice úspěšný vstup do nového roku a
házenkářkám také mnoho vítězných turnajů a příjemných
zážitků i v tak tvrdém sportu jako je házená.
za oddíl házené Jarka Kulhánková
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Hudlice dnes, 23.12.2013

SK Hudlice kopaná

Skončily podzimní boje našich družstev a nastává tradiční bilancování. Do
nového soutěžního ročníku 2013-14
jsme pro nedostatečný počet dětí přihlásili jen ml. žáky a není zrovna příjemné
zjištění, že svá utkání často odehráli v
menším počtu, než stanoví pravidla, a i
proto odcházeli ve všech devíti poraženi
při skóre 16:102. Na to by měli odpovědět jak trenérovi, tak zbylým hráčům
hlavně rodiče dětí co nepřišli, bere to
chuť a sílu do další práce. Z radosti se
tak naopak stává bolest pro ty, kteří
oslabeni bojují na hřišti s vědomím, že
nemohou uspět. Je smutné, že tam, kde
by vše mělo začínat (povinnost, jistá
pravidla, zodpovědnost), tedy u rodičů,
se tak často neděje. Trenér p. Kreizinger se dětem hodně věnuje a vaši podporu nutně potřebuje. Tento podzim
začala trénovat nová skupina dětí i ještě předškoláků pod vedením p. Štance
a i tady bude nutné pomáhat a vytvořit
podmínky, aby fotbal děti zaujal a stal
se jejich zálibou. Kdo pomůže? To je
otázka která padá rok co rok a rok co
rok se zjišťuje, že v Hudlicích pomáhat
s dětmi nikdo nechce, je to smutné.
Dalším družstvem je dorost, který
hraje krajskou 1A třídu a jako nováček
si vede dobře. Tady je nutno konstatovat, že veškerou práci si mezi sebe
rozdělili trenéři p. Zíka a p. Pelc, kteří nejen na hřišti tráví s hráči dlouhé
hodiny. Brzdí je však nedostatečné tréninkové možnosti v měsících, kdy by
bylo potřeba trénovat, a nejsou dobré
klimatické podmínky. V kabinách se
na zimu vypustí voda a topit se nedá.
Fotbal je dnes celoroční sport a nepřál
bych vám vidět dorostence, když přiběhnou v mrazu po tréninku do promrzlých kabin, je to o zdraví. Elektrické přímotopy nedokážou kabinu
vytopit a ještě propálíme mnoho peněz.
Snad se někdy dočkáme lepších podmínek, hráči by si to zasloužili. Někteří
hráči začali vypomáhat v našem „A“ a
není to ideální řešení, pro jarní sezonu
se musí najít jiný způsob pomoci, který
by nenarušoval chod dorostu. Družstvo
sehrálo 13 utkání, 6x zvítězilo, 6x odešlo poraženo a 1x remizovalo, při skóre 24:46 se umístilo na 10. místě jen se
ztrátou pěti bodů na třetího. Ve většině utkání byli rovným soupeřem a jen
nezkušenost je připravila o zasloužené
body a lepší umístění. Střed tabulky je

však hodně vyrovnaný a na jaře může
být vše jinak.
Nakonec tradičně naše „A“, to je
kapitola sama pro sebe, v situaci v jaké
jsou, kdy horko těžko dávají dohromady počet hráčů, aby vůbec mohli hrát,
jsou se ziskem 25 bodů na čtvrtém místě. Sehráli 13 utkání z toho 8x zvítězili,
4x prohráli a jednou remizovali při skóre 36:20. Družstvo pronásleduje zranění hráčů, ale také nezájem některých,
od kterých se očekávalo, že budou oporou, to je velká škoda. Při současné síle
soupeřů by v plné síle museli bojovat
o postup. Jak to bude vypadat na jaře,
je dnes těžké odhadnout, dva zranění
hráči jsou po operaci a do jarních bojů
těžko zasáhnou, pokud se nepodaří získat někoho na hostování, tak to bude
velký problém, může se stát, že soutěž
budeme dohrávat s torzem hráčů nebo
ji taky ani nedohrajeme, až tam jsme se
dostali.
Nakonec něco příjemnějšího. Mnozí
se jistě byli podívat v kabině dorostu
a hostí, máme nádherné nové lavice s
věšáky a odkládacími policemi. To je
hlavně práce trenéra Zíky, který vše

vymyslel a připravil, sám dodal z velké části materiál a s následnou montáží
mu pomohli p. Červenka a p. Zíma.
Byla to spontánní akce, která zaslouží
velké poděkování od nás všech. Naše
„A“ zorganizovalo brigádu na pomoc
obci při úklidu spadaného listí. Uklidili
jsme celé dětské hřiště a okolí u kostela,
prostor mezi školkou a hřištěm a celou
zahradu, kde si děti hrají. I když nám
počasí nepřálo, měli jsme všichni dobrý pocit z vykonané práce. Také bych
chtěl jménem klubu poděkovat všem
těm, kdo nás jakýmkoliv způsobem
podpořili a pomohli, když bylo třeba,
jako p. Malý a p. Podroužek s traktorem při svozu železného šrotu nebo náš
stálý sponzor Pila Zíma, moc si toho
vážíme. Nesmíme zapomenout na našeho největšího sponzora a to OÚ Hudlice
bez jehož významné, jak finanční, tak
materiální pomoci by to nešlo.
Závěrem bych chtěl jménem našich
členů popřát všem občanům Hudlic
krásné prožití svátků vánočních, hodně
zdraví, osobní spokojenosti a šťastné
vykročení do nového roku 2014. Věřím,
že se opět setkáme na našem hřišti u
lesa, sportu zdar a fotbalu zvlášť. Za
SK Hudlice předseda Sklenička Václav

Jak letí hudlické šipky?

Na úspěchy z minulých soutěžních
ročníků se nám v loňské sezoně navázat
nepodařilo. Během ročníků 2010 – 2012
jsme postoupili až do první krajské
ligy. Tam už je hráčská úroveň velmi
vyrovnaná a je tam spousta kvalitních
hráčů. Určitá stagnace výkonnosti hudlických „Hrochů“ a také určitá hráčská
přesycenost způsobily sestup do druhé
krajské ligy. V zimním přestupovém
termínu jsme získali zapáleného šipkaře Milana Hájka a po mírném hráčském
útlumu došlo v týmu opět k pohodě,
které vévodí boj o první místo ve druhé krajské lize. Bohužel jsme klíčové
domácí utkání s Dc. Šemík Neumětely
prohráli. Byla to první prohra v celkem
vydařené sezoně. V podstatě nás porazil jeden hráč soupeře, na jehož bezchybný výkon jsme neměli protizbraň.
Musím však podotknout, že i při našem

standardním výkonu byl tento soupeř
„hratelný“. Snad příště.
Jinak si myslím, že hudličtí „Hroši“ jsou dobrá parta, která se dokáže
angažovat i v činnostech, které nesouvisí se soutěžní činností. Snaží se podle
možností přispět k úspěšnému konání akcí jak pro naše nejmenší tak pro
akce, které přispívají k určitému vyžití
nás všech. Pokud si někdo z vás myslí, že by měl chuť si s námi zahrát, tak
naše tréninky jsou středa a pátek zhruba od 18:00 hod v šipkovém klubu. Této
možnosti již využívá několik kamarádů
ze sportovního klubu stolního tenisu.
Oživení činnosti o nové hráče by určitě
přivítali všichni stávající členové šipkařských „Hrochů“.
Na závěr si dovolujeme vám všem
popřát poklidné prožití vánočních svátků a příznivý rok 2014. Hroši

TJ Sokol Hudlice si dovoluje popřát všem svým
členům a občanům Hudlic příjemné prožití
vánočních svátků a v roce 2014 hodně zdraví,
pohodu a osobní spokojenost.

