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Slovo starosty

Vážení občané, ani jsme nezaznamenali zimu a už je tu opět jaro. Letošní
teplý průběh zimního období nás nejen
ušetřil stresů z kluzkých komunikací, ale ani nebylo nutné použít tolik
posypu. Úklid po zimě proto bude jednodušší, ale i tak uvítáme jakoukoliv
pomoc z vaší strany, abychom omezili
prašnost na minimum. I když zima byla
klidná, v žádném případě nebyl klid na
obecním úřadu. Byly zabezpečovány
například tradiční kulturní akce jako
rozsvěcení vánočního stromu s Mikulášskou nadílkou, výšlap na Krušnou
Horu, MDŽ a Masopust. Všem, kteří
se na těchto vydařených akcích podíleli, ať už aktivně či pasivně velice
děkuji, protože i to je způsob jak si
navzájem porozumět. Největší zátěží
pro obecní úřad, ale i další spolupracovníky, je zabezpečení všech potřebných podkladů pro stavební a výběrové řízení na realizaci tak potřebné
splaškové kanalizace. Někteří občané,
a zejména „odborní“ kritici, si vůbec
nejsou schopni uvědomit, kolik je to
hodin mnohdy vyčerpávající práce a
jak složitá technická řešení je nutné
navrhnout s ohledem na podmínky v
naší obci. Jsem velice rád, že trpělivá práce a vysvětlování přinesla své
výsledky a v této chvíli máme sjednáno odkanalizování více jak 350 nemovitostí. Téměř všichni pochopili, že
většina problému i nákladů byla přesunuta na obec a jim bude zbývat po
dobudování jen jednoduché připojení.
Není to úspěch jen můj, místostarosty,
spolupracovníků ani obecního úřadu, ale nás všech a chtěl bych všem
zúčastněným co nejsrdečněji poděkovat. Věřte, že mě velice těší myšlenka, že od příštího roku nebudeme
smradlavou obcí a budeme mít opět
možnost koupat se v Hudlickém koupališti. Občanům ale i společenským
organizacím, kteří ochotně přispívají
k zajištění lepšího životního prostředí, ale i společenského života je více.
Chtěl bych alespoň zmínit výrazné
zlepšení činnosti SDH Hudlice, jehož
členové obětavě napomáhají s údrž(pokračování na str.2)
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Inventarizace dřevin

V současné době probíhá v naší obci
inventarizace dřevin s detailním hodnocením a návrhy na opatření.
Inventarizaci provádí odborná firma, která na všechny zásadní stromy v
obci zpracuje „zdravotní hodnocení“,
strom dostane své číslo a dále bude
zpracován návrh na doporučená opatření, tzn. možné pokácení z důvodu
bezpečnosti, instalace bezpečnostních

vazeb a další opatření.
Součástí tohoto doporučení bude i
zajištění zdravotních řezů a celková
údržba uvedených stromů. OÚ chce
samozřejmě v obci stromy zachovat,
musí ovšem v zájmu bezpečnosti a
ochrany majetku našich občanů rizikové
stromy odstranit nebo upravitZásadní
úpravy se budou realizovat až na základě odborných posudků. Rudolf Hrkal
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Slovo starosty

(pokračování ze str.1)

bou požární techniky, veřejné zeleně,
upravují prostor kolem koupaliště,
zúčastňují se i kulturních akcí a vzali si pod záštitu i pořádání letošních
Staročeských májů. Ke kulturnímu
vyžití našich občanů přispívá i místní
hudební skupina Sekec-mazec, která
zajišťuje s minimálními finančními
nároky kulturní akce pořádané obcí.
Vážení občané, obec, jak již jste byli
informováni, připravuje kromě splaškové kanalizace realizaci i dalších
významných akcí. Byla již podána
žádost o finanční podporu na zateplení základní školy včetně výměny
oken a dveří, výstavbu rozhledny na
Krušné Hoře s naučnou stezkou, rozšíření mateřské školy o jednu třídu a
učebnu logopedie, kompletní opravu
střechy budovy školy s přípravou pro
využití podkroví a úpravu házenkářského hřiště. Realizace všech uvedených akcí bude jistě závislá na výši
poskytnuté finanční dotace a prioritách obce v dané chvíli s ohledem
na finanční zdroje. Vzhledem k tak
vysoké rozpracovanosti plánovaných akcí, které lze dosáhnout až po
mnoha letech získávání zkušeností a
kontaktů, bych velice rád v případě
vaší podpory pokračoval ještě jedno
volební období ve funkci starosty. Ve
svém současném postavení, i když je
to mnohdy velice vyčerpávající, jsem
schopen napomoci zejména se získáním tak potřebných finančních prostředků pro další rozvoj naší obce.
Odlišný politický ani věcný názor
by nás neměl rozdělovat, ale v rámci
svých možností by měl pokud možno
každý přispět ke zlepšení životních
podmínek nás všech . Že to jde, dokazují otec a syn Oličovi, kteří se bezchybně starají o lipovou alej „Tátovka“ ke hřišti, která byla vysazena jen
díky jejich obětavé aktivitě.
Vážení občané, jsem velice rád, že
většině z vás mohu opět poděkovat za
pomoc, kterou jste v uplynulém období poskytovali obecnímu úřadu při
zabezpečování všech věcných úkolů,
kulturních a společenských akcí.
Závěrem mi dovolte vám všem
popřát hezké a příjemné jarní období
včetně Velikonočních svátků a hodně
štěstí a zdraví v dalším období.
To vše vám z celého srdce přeje starosta obce Pavel Hubený.

Hudlice dnes, 25.3.2014

Historie a současnost obce

Mnozí z vás si jistě všimli, že v blízkosti spodní zastávky je instalována
venkovní nástěnka s novým obsahem.
Vytváří se neformální skupina spolupracovníků, kteří by rádi na této nástěnce vyprávěli zajímavosti z dějin i
současnosti naší obce a to jak obrázky,
tak i texty. Rádi bychom do tvorby její
náplně zapojili opravdu aktivní široký
okruh lidí.
Mezi námi je mnoho náruživých fotografů, jejichž fotky by nás určitě zaujaly. Mnozí z vás mají doma staré pohlednice, fotografie a jiné zajímavosti, které
bychom našim občanům mohli ukázat.
Mezi staršími občany bude určitě i
hodně vzpomínek, které by zasloužily
zaznamenat.
S případnou nabídkou se, prosím,
obraťte na p. Rudolfa Hrkala na obecním úřadu, tel. 732 969 454 nebo p.
Radka Zímu. Z dokumentů si uděláme
kopie, případné vzpomínky zazname-

náme. Pro nejbližší období máme první
námět.
V červenci tomu bude 100 let od
vypuknutí první světové války. Prakticky každá naše rodina se musela loučit – mnohdy navěky – se svými otci,
syny a dalšími příbuznými. Ti padlí
mají vedle obecního úřadu pomník. Ale
pro všechny z nás už jsou to pouze jména, víme o nich málo.
Nezaslouží si to. Chtěli bychom vás
všechny vyzvat, hlavně jejich potomky, abychom přispěli k oživení jejich
památky. Jistě se zachovaly fotky ať již
vojenské nebo civilní, data narození,
vzpomínky písemné nebo ústní. Také z
Hudlic pocházeli naši legionáři – ruští,
francouzští a italští. Před válkou bývaly na jejich domech památeční tabulky.
Bez jejich obětavosti by naše republika
v r. 1918 nevznikla. I o nich bychom
se měli dovědět. Prosíme vás o pomoc.
Děkujeme.

Hudlice dnes, 25.3.2014

Dětské hřiště

Areál dětského hřiště za kostelem
je hojně navštěvován rodiči s dětmi.
V rámci revitalizace návsi byly do prostoru dětského hřiště umístěny navíc
odpadkové koše. Je jich tam opravdu
dost. Přesto musí pracovníci OÚ každý
týden likvidovat nepořádek v prostorách hřiště.
Prosíme rodiče, aby dohlédli na své
ratolesti, kam odhazují různé papírky
a PET láhve. Někdy stačí i jenom upozornění pro cizí děti, že odpadky patří
do koše. Je to dětské hřiště, tak by tak
taky mělo vypadat. OÚ děkuje všem
rodičům za vstřícnost a ochotu.
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Dětské odpoledne

Tělovýchovná jednota Sokol Hudlice
uspořádala 16. února 2014 v sokolovně
tradiční dětský karneval. Stejně jako
loni se musím opakovat, znovu se vydařil. Sokolovna byla plná dětí v krásných
maskách, program byl pestrý a měl
spád, občerstvení bylo vzorné, tombola
musela uspokojit každého. Prostě pohodové odpoledne pro děti a jejich doprovody. Jen ten, kdo takové akce někdy
zajišťoval, ví, co to dá starostí a shánění, aby vše klaplo a návštěvníci byli
spokojeni. Za to patří pořadatelům vel-

ké poděkování. Je mou milou povinností poděkovat i všem sponzorům, kterým
ani zdaleka nešlo o to, aby jejich jméno nebo firma byla někde zmiňována.
Chtěli prostě přispět na pěknou akci
pro naše děti. V neposlední řadě je
třeba také poděkovat ochotným členkám Sokola a ostatním ženám z naší
obce, které doma připravili na vlastní
náklady opravdu krásné dorty a ostatní
dobroty. Je to opravdu velmi příjemné
zjištění, kolik ochotných pomocníků se
v naší obci najde. Děkuji. Rudolf Hrkal

Pozvánky

19.4. Velikonoční zábava v sokolovně,
začátek ve 20 hod.
26.4. Otvírání studánek,
sraz ve 13 hod. u skály
30.4. Průvod čarodějnic a čarodějů,
sraz v 17:30 hod. u hořejší
Jednoty
7.5. Položení věnce k Památníku
padlých
17.5. Staročeské Máje
31.5. Na návštěvě u Jungmannů
– muzejní noc, začátek v 17 hod.
7.6. Dětský den, hřiště u lesa,
začátek ve 14 hod.
14.6. Country festival – hřiště u lesa

V naší obci se už návštěvník neztratí.

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.

Pozvání na Velikonoční zábavu

Začátkem letošního roku jsem byl na
hudlickém Mysliveckém plesu na Svaté. Hezká akce našich myslivců, sál byl
plný, tombola bohatá. Přesto, hudlický
Myslivecký ples na Svaté? Zní to divně, ale v současné době nemají pořadatelé v zimních měsících, kde uspořádat
akci pro větší množství návštěvníků. V
Hudlicích prostě není sál, budoucnost
bývalé hořejší restaurace je nejistá. Po
dlouhém zvažování jsme se rozhodli
zkusit pořádání větších akcí zabezpečit
v naší sokolovně. Uspořádání takové
akce je komplikované, protože pořadatel musí vzhledem k parketové podlaze,
zabezpečit její zakrytí. Tento problém
se nám podařilo vyřešit, celý sál bude
zakryt a není nutné přezouvání. Chceme našim občanům nabídnout možnost

si na zábavě přímo v Hudlicích zatancovat a posedět. Zkušenosti z podobných
akcí na hřišti u lesa máme, tak to snad
zvládneme i doma v sokolovně. Záleží
hodně na vás, jaká bude návštěvnost a
odezva.
A teď k samotné pozvánce. První Velikonoční zábava v sokolovně
proběhne v sobotu 19. dubna 2014 od
20. hodiny. K tanci bude hrát skupina
Sekecmazec. Občerstvení bude v bohaté míře, součástí zábavy bude i tombola. Vstupné na místě 70 Kč, v předprodeji na OÚ nebo na tel. 732 969 454.
za 50 Kč. Sokolovna není samozřejmě
nafukovací, je schopna pojmout určitý
počet návštěvníků. Odměňte se nám za
naši snahu velkou návštěvností. Děkujeme. Rudolf Hrkal
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Sbor dobrovolných hasičů

Někteří z vás si jistě všimli podstatně
zvýšené aktivity členů jednotky SDH.
Je to zásadní posun v hodnocení naší
jednotky k lepšímu. Členové sami přicházejí s nabídkou pomoci obci, aktivně plní své povinnosti a hlavně drží
slovo. Již loňské silné větry a následná
likvidace vyvrácených kaštanů jasně
ukázaly jejich ochotu a profesionální
přístup. Spoustu hodin odpracovali členové při generální opravě cisterny, mají
zpracovaný docela obsáhlý plán práce,
který začali opravdu plnit. Uspořádali Valnou hromadu, kde došlo k určité
personální výměně vedoucích funkcí
jednotky. Této Valné hromady se přes
drobné nedostatky zhostili velmi dobře.
Jakub Papírník a Petr Veselý dokázali
všechny členy umravnit, zavedli pra-

vidla a jednotka začala fungovat. Náš
SDH se přihlásil k uspořádání okrskové
soutěže SDH. Z tohoto důvodu se začaly upravovat prostory na koupališti,
aby zde tato soutěž mohla proběhnout.
Uspořádali na koupališti brigády, prostory vyčistili, vyřezali křoví a mají
další plány. Mají zájem si zde vybudovat „mateřskou venkovní základnu“,
která by sloužila k jejich zdokonalování a nácvikům. Na základě prosby OÚ
brigádnicky upravují prostory na návsi
za kaštany, uhrabují ho a zbavují kamenů. OÚ tuto aktivitu vítá a bude nápomocen v postupném vybavení jednotky
chybějícími technickými prostředky.
Přeji všem členům jednotky SDH v
Hudlicích, aby jim jejich současný elán
vydržel. Rudolf Hrkal

Lipová alej

Silnici od konce obce směrem ke hřišti lemují lípy, které zde byly vysázeny
díky iniciativě a finanční podpoře p.
Radka Oliče. Stromy krásně rostou a
jednou budou určitě další dominantou
naší obce. Obecní úřad tímto děkuje
Radku Oličovi a Slávovi Oličovi, kteří obětovali sobotu a neděli a celou
tuto alej vyčistili, vysekali a provedli
základní řez stromů. Děkujeme, alej
prokoukla. Rudolf Hrkal

Může to potkat i vás

Pozvánka na Valnou hromadu

Tělocvičná jednota Sokol Hudlice zve všechny své členy na Valnou hromadu,
která se koná v neděli 30. března 2014 od 15:00 hod. v místní sokolovně. Děkujeme za účast.

Snažím se v některých svých příspěvcích upozornit na naši lhostejnost a
nevšímavost vůči ostatním občanům a
jejich majetku. Na našem místním hřbitově došlo k poškození náhrobku jednoho hrobu a jeho pádem k poškození
dalšího hrobu. Poměrně značná škoda.
Tomuto poškození předcházela příprava
vedlejšího hrobu k pohřbení. Není snadné a jednoduché někomu dokazovat, že
škodu způsobil. Svědkové se nepřihlásili žádní, majitelé poškozených hrobů
tak ponesou veškeré náklady. S velkou
pravděpodobností se v době poškození
náhrobku pohybovalo na hřbitově několik občanů, kteří mohli něco zaslechnout nebo zahlédnout. Nějak se u nás
vytrácí ta obyčejná slušnost a ochota
druhému v něčem nezištně pomoci.
Podobný problém, nejen na hřbitově,
může potkat každého. Nemyslíte, že je
to alespoň malý důvod k zamyšlení u
každého z nás? Slušnost se nedá nařídit, to musí člověk cítit a mít v sobě.
Začněme každý u sebe. Rudolf Hrkal

