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Slovo starosty
Vážení občané, jaro nám již přešlo  

v léto, nastává čas odpočinku a dovo-
lených a tak mi dovolte, abych vám 
opět poskytl několik informací o cho-
du a dění v naší obci.

Předně vám chci poděkovat za pomoc 
s úklidem po zimě, ale i se sekáním 
rychle rostoucí trávy. Zejména před 
tradiční poutí se podařilo společnými 
silami dát vzhled naší obce do pěk-
ného stavu, k čemuž přispělo i vysá-
zení květin komisí životního prostře-
dí v obci. Jsem velice rád, že hlavně 
díky velké aktivitě SDH Hudlice, ale 
i některých dalších občanů, se poda-
řilo obnovit po roční odmlce tradiční 
Staročeské máje. Průběh této akce si 
vyžádal velikou obětavost, jak ze stra-
ny účastníků, tak i ze strany diváků.  
S ohledem na krajně nepříznivé počasí 
si o to větší dík zaslouží všichni účast-
níci našich májů. Chtěl bych občany 
ubezpečit, že konáním této akce pouze 
ctíme tradice našich předků a nemá 
to jakékoliv souvislosti s žádnou poli-
tickou stranou a její propagací. Jsem 
potěšen, že v naší obci udržujeme 
staré tradice a společně se podílíme 
i na vzniku nových kulturních akcí.  
V uplynulém období se opět uskutečni-
la muzejní noc v rodném domku Josefa 
Jungmanna a to i přesto, že z důvodu 
nemoci bylo zrušeno divadelní před-
stavení. O vydařenou zábavu se obě-
tavě postaral harmonikář pan Ludvík 
Bukáček, za jehož doprovodu jsme si 
u občerstvení zazpívali do pozdních 
večerních hodin.

Novou akci, na které se opět organi-
začně podílel SDH Hudlice, hudební 
skupina Sekec-mazec, obec Hudlice  
a někteří další občané, je první ročník 
Country festivalu „Hudlický bludný 
kořen“. Tato hudební akce se uskuteč-
nila v sobotu dne 14. června 2014 na 
hřišti u lesa za účasti několika skupin 
a velkého počtu návštěvníků. S touto 
událostí byla spojena velice přínosná 
finanční sbírka na děti v MŠ Hudlice. 
Sbírka přinesla na vybavení MŠ téměř 
15 tisíc Kč a to díky vám. 

Jsem opravdu velmi rád, že kul-
(pokračování na str.2)

Komunální volby 10. a 11.10.2014
Ve dnech 10. a 11. října 2014 proběh-

nou volby do obecních zastupitelstev. 
Redakce Zpravodaje nabízí všem stra-
nám a sdružením možnost zveřejnit 
své volební materiály v našem obec-
ním Zpravodaji, který vyjde v měsíci 

září 2014. Máte možnost seznámit naše 
občany se svými volebními programy a 
kandidáty.

Uzávěrka je 31.8.2014, po tomto ter-
mínu již nebude možné včas zpracovat 
podklady.

Takové byly Staročeské máje
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Slovo starosty
(pokračování ze str.1)

turní akce nezabezpečuje jen obec,  
ale že se aktivně zapojují i ostatní 
složky a to zejména Tělocvičná jedno-
ta Sokol Hudlice. Pouze s minimální 
podporou obce se jí podařilo realizo-
vat moc pěkné a navštěvované akce 
jako byla velikonoční zábava, slet 
čarodějnic a nesmíme zapomenout 
ani na velice povedený dětský den. 
Sportovní a kulturní vyžití zajišťuje  
i SK Hudlice, Šipkový klub a další.

Hlavním cílem všech akcí je kromě 
zábavy a sportovního vyžití i snaha 
o vzájemné pochopení a porozumění 
a za to bych chtěl ještě jednou srdeč-
ně poděkovat organizátorům i všem 
účastníkům.

Dále vám můžu s potěšením ozná-
mit, že se podařilo zajistit dotační 
finanční prostředky i na další dlou-
hodobě připravované akce. ROP 
Střední Čechy schválil dotace na 
realizaci rozšíření Mateřské ško-
ly Hudlice ve výši 6 037 836 Kč,  
na cestovní ruch (rozhledna + další 
akce) 5 378 432 Kč, z Fondu rozvoje 
obcí a měst Středočeského kraje na 
opravu střechy Základní školy Hud-
lice (s přípravou pro půdní vestav-
by) 1 781 548 Kč, z Fondu hejtmana 
59.000 Kč na nákup malotraktoru  
pro SK Hudlice a ze SFŽP na zateple-
ní základní školy přes 5 mil. Kč. 

V současné době dokončuje-
me zabezpečení všech podkladů  
pro uzavření vlastní smlouvy na poskyt-
nutí dotace pro realizaci kanalizace  
a ČOV v naší obci, kde by k zahájení 
vlastních prací mělo dojít již v průbě-
hu měsíce srpna 2014, a vlastní práce 
s uvedením do zkušebního provozu 
mají skončit v září 2015.

Opravdu mě těší, že se podařilo  
pro další rozvoj naší obce zajistit 
nemalé finanční dotace a všem, kteří 
se na tom aktivně podíleli, upřímně 
děkuji.

To hlavní nás ovšem teprve čeká  
a to je vlastní realizace a dofinanco-
vání všech uvedených akcí, což bude 
klást obrovské, zejména organizační a 
odborné nároky na celý aparát obce, 
ale významně to ovlivní na určitou 
dobu i životní prostředí nás všech. 

Někteří občané hovoří i o možnosti 
koupě objektu pohostinství U Růžové-
ho stromu. Toto řešení jsem nabízel 
bývalému majiteli v době, kdy bylo 
možné na tyto akce získat dotace a 

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.

obec neměla před sebou tak finančně 
náročné akce. Nejde zde jen o vlastní 
odkup, ale je nutné počítat s investi-
cí okolo 20 mil. Kč na neodkladnou 
celkovou rekonstrukci. Obec by uví-
tala obnovení provozu této restau-
race a byla by ochotna za určitých 
podmínek podílet se i na provozu a 
to hlavně sálu, ale jakkoliv nezasa-
huje do vlastnických vztahů a záměrů 
současných majitelů a ani neobdržela 
žádnou nabídku.

Vážení spoluobčané, blíží se nám 
konec volebního období a ty čtyři roky 
utekly jako voda. Vím, že spoustu věcí 
se podařilo zrealizovat i díky aktivní 
pomoci některých z vás. Samozřejmě, 
že šlo dosáhnout ještě více. A v přípa-
dě aktivní pomoci všech zastupitelů, 
ale i ostatních občanů by se to jistě 
podařilo.

Je to velké poučení pro nás všech-
ny do budoucna, abychom se snažili 
najít věci, které nás spojují a ne roz-
dělují. Obec Hudlice je jen jedna a 
žijeme tu všichni společně, to by mělo 
být hlavním krédem nás všech. Chtěl 
bych vás ubezpečit, že jsem osobně 
nehodil obec přes palubu výměnou 
za místo na kraji a jsem rád, že se 
mi daří plnit to hlavní, s čím jsem do 
současné funkce šel. To je získat co 
nejvíce finančních prostředků pro 
rozvoj obce. V tomto trendu bych 
chtěl pokračovat i v příštím (mém již 
posledním) volebním období a dokon-
čit tak všechny rozpracované akce a 
případně i zajistit další finanční pro-
středky na jejich uskutečnění, aby 
tak finanční zatížení obce a občanů 
bylo co nejmenší. Jedině tak je mož-
né pokračovat v přípravě a realizaci 
dalších akcí jako je sportoviště u lesa, 
komunikace a opěrná zeď, chodníky, 
osvětlení, koupaliště, muzeum, infor-
mační středisko, domov pro seniory 
atd.

Je toho ještě mnoho, co by si obec 
zasloužila pro další rozvoj a tím spo-
kojený život nás všech.

Vítáme náměty od vás a já osobně 
jsem vám k dispozici kromě pondělí 
každé ráno od 6.30 hod. do 9.00 hod., 
dále pak v podvečer a i o sobotách 
a nedělích na základě telefonické 
domluvy.

Závěrem mi dovolte popřát vám 
hezké léto a příjemné prožití dovole-
ných s načerpáním tak potřebných sil 
do další práce.

To vám z celého srdce přeje staros-
ta obce Pavel Hubený

Informace OÚ
První týden v měsíci červenci 2014 

došlo k částečnému omezení služeb, kte-
ré OÚ pro občany zajišťuje. Důvodem 
byla dlouhodobá pracovní neschopnost 
a čerpání řádné dovolené pracovníků 
OÚ. Omezení se týkalo zejména matri-
ky, evidence obyvatel a CZECH POIN-
TU (ověřování a výpisy). Děkujeme za 
pochopení.

OÚ Hudlice připomíná občanům 
povinnost zaplatit poplatek za odpa-
dy a psy za rok 2014. Do konce března 
celý poplatek za psa. Za odpady celý 
poplatek do konce března, nebo polovi-
nu poplatku do konce března a druhou 
polovinu do konce září. Výše poplatku 
za odpady je 500 Kč za osobu a rok.

OÚ Hudlice děkuje všem občanům za 
posekání trávy před svojí nemovitostí 
na obecním pozemku. Odvoz posekané 
trávy je průběžně zajišťován.

Naše obec získala certifikát vypoví-
dající nejen o přínosech třídění televi-
zí a počítačových monitorů, ale také  
o významu sběru drobných předmětů.

Z certifikátu Environmentálního 
vyúčtování společnosti Asekol vyplý-
vá, že naši občané v loňském roce vytří-
dili 67 televizí, 27 monitorů a 301 kg 
drobných spotřebičů. Tím jsme uspo-
řili 21,55 MWh elektřiny, 794,5 litrů 
ropy, 101,5 m3 vody a 1,07 tun primár-
ních surovin. Navíc jsme snížili emise  
skleníkových plynů o 5,6 tun CO2 
ekv., a produkci nebezpečných odpadů  
o 19,72 tun.

Když si uvědomíme, že například 
osobní automobil vyprodukuje za rok 
provozu 2 tuny skleníkových plynů  
a jedna čtyřčlenná domácnost průměr-
ně ročně spotřebuje 2,2 MWh elek-
trické energie, jsou to impozantní čís-
la. Proto si všichni, kteří zodpovědně  
třídí a přispívají tak k ochraně život-
ního prostředí, zaslouží obrovský dík. 
Rudolf Hrkal

Recyklace spotřebičů



Hudlice dnes, 4.7.2014 Strana 3

Poskytování zdravotně sociálně péče na Berounsku

Nové kontejnery

V letošním roce se ke společnos-
ti Senior Care pečovatelská služba  
o. p. s. připojila společnost TT- Domácí 
zdravotní péče s. r. o., která také patří 
do skupiny Senior Holding. Sídlo obou 
společností je v Berouně v ulici Pražská 
108/10, 266 01 Beroun – Závodí,  
tel: 311 512 525.

Obě dvě společnosti svou práci odvá-
dí na velice profesionální úrovni s lid-
ským přístupem. Našim posláním je 
umožnit klientům dle jejich přání vést 
plnohodnotný a důstojný život v pro-
středí, na které jsou zvyklí. Výhodou 
je, že klientovi jsou poskytovány služby 
jedním poskytovatelem, klient si může 
péči individuálně naplánovat dle svých 
zvyklostí a denního režimu po celých 
24 hodin 7 dní v týdnu. Kombinovaná 
ošetřovatelská a pečovatelská služba 
má velkou výhodu, neboť je poskytová-
na doma a zajistí vyšší úroveň a kvalitu 
života než pokud by byl klient umístěn 
v pobytových sociálních službách nebo 
hospitalizován ve zdravotnickém zaří-

senior-care.cz, více informací na web 
stránkách www.senior-care.cz.

Domácí zdravotní péče je zajišťová-
na prostřednictvím vyškolených sester. 
Tato péče je poskytována v domácím 
prostředí klienta a může být kombino-
vána s pečovatelskou službou a osob-
ní asistencí. Domácí zdravotní péče je 
určena klientům, kteří žijí na Beroun-
sku, Hořovicku a okolí a potřebují z 
důvodů zdravotních obtíží odbornou 
ošetřovatelskou péči poskytovanou 
doma. Tato péče je hrazena pacientům 
ze zdravotního pojištění na základě 
předpisu ošetřujícího nebo praktického 
lékaře.  Mezi nejčastější konkrétní pří-
klady domácí zdravotní péče jsou ošet-
řovatelské výkony převazy ran včetně 
proleženin, ošetřovatelská rehabilitace 
v domácím prostředí (včetně například 
předoperační dechové rehabilitace), 
odběry krve, aplikace injekcí infúzí v 
domácím prostředí, kontroly krevního 
tlaku a dalších životních funkcí kontro-
ly glykémií (hladin cukru v krvi) péče 
o pacienty se stomiemi a/nebo perma-
nentními močovými katetry (cévkami) 
komplexní dlouhodobé péče o nesobě-
stačného nebo ne zcela imobilního kli-
enta (včetně klientů s cévní mozkovou 
příhodou).

Kontaktní osoby pro domácí zdra-
votní péči: vedoucí týmu ošetřovatel-
ské péče pro klienty Hořovice a okolí 
Veronika Toušová, tel: 602 280 381,  
e-mail: Veronika.Tousova@tthome-
care.cz a vedoucí týmu ošetřovatelské 
péče pro klienty Berounska a oko-
lí Zuzana Tikalová, tel: 602 881 946,  
e-mail: Zuzana.Tikalova@tthomecare.
cz, více informací na web stránkách 
www.tthomecare.cz.

Památník obětem 1. a 2. světové války za obecním úřadem byl chemicky ošetřen, 
vyčištěn a byla provedena obnova nápisů

Obec na základě uzavřené smlouvy  
s firmou Revenge, a.s. Praha umís-
tí v obci 2 nové kontejnery na sběr 
oděvů, obuvi, textilu a hraček. Jeden 
bude umístěn na stanovišti kontejnerů 
u hořejší Jednoty a druhý bude umís-
těn ve spodní části obce u Panské zdi. 
Do těchto kontejnerů budete moci prů-
běžně ukládat výše uvedený materiál. 
Kontejnery budou umístěny do konce 
měsíce června 2014. Cílem tohoto opat-
ření je, aby naši občané mohli průběž-
ně odevzdávat vytříděný odpad. Služeb 
firmy Diakonie se bude využívat i 
nadále, protože odebírá i jiný sortiment 
(nádobí, sklo).

zení. Naše služby jsou orientovány na 
klienta, který rozhoduje o čase, kdy se 
mu péče poskytne, ale také o tom co 
potřebuje, aby se mohl stát soběstačný 
a nezávislý na svém okolí. 

Pečovatelská služba Senior Care o.p.s. 
nabízím seniorům a klientům, kteří 
žijí na Berounsku a Hořovicku a mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdra-
votního postižení a potřebují pomoc 
druhé osoby. Službu poskytujeme dle 
přání klienta v jeho domácím prostředí 
ve vymezeném čase dle přání klienta a 
jeho rodiny.  Snahou poskytnutí těchto 
služeb je zvýšení soběstačnosti klienta 
v jeho základních denních činnostech. 
Poskytujeme sociální služby: pečova-
telská služba, osobní asistence, sociál-
ně aktivizační činnost a odborné soci-
ální poradenství.  

Kontaktní osoba pro pečova-
telskou službu a osobní asistenci:  
ředitelka Mgr. Jana Schejbalová,  
tel: 702 279 518, e-mail: schejbalova@
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Velikonoční zábavaPrůvod čarodějnic a čarodějů
Sešlo se jich opravdu hodně a samé povedené masky. Je hezké, že se mezi hro-

madou dětí objevilo mnoho dospělých. Někdy byl opravdu problém je rozpoznat. 
Všichni si to společně užívali. Lucka Stehlíková pro všechny opět připravila 
zajímavý program. Nechybělo tradiční pečení špekáčků a program kolem hořící 
hranice. Počasí vyšlo, účastníci byli spokojeni, co si více přát. Všem děkujeme. 
Rudolf Hrkal

Po dlouhé době se pořádala v naší obci 
v sokolovně Velikonoční zábava. Byla 
to první zkušební akce, kterou uspořá-
dala TJ Sokol Hudlice. Přes určité oba-
vy z návštěvnosti nakonec pořadatelé 
uvítali přes 100 návštěvníků. Mnozí z 
nich byli mile překvapeni, jaké prostře-
dí bylo pro ně v sokolovně připraveno. 
Všechno proběhlo, jak si pořadatelé 
představovali, zvládlo se i tancování na 
zátěžovém koberci. Občerstvení bylo 
kvalitní, příjemnou atmosféru podtrhlo 
vystoupení skupiny SekecMazec. Na 
základě velmi dobrého ohlasu uspořá-
dá TJ Sokol Hudlice na podzim Posví-
censkou zábavu, na kterou vás již teď 
srdečně zveme. Děkujeme všem pořa-
datelům Velikonoční zábavy za kvalitní 
přípravu této společenské akce. Rudolf 
Hrkal

Hudlický bludný kořen
Na začátku všeho byl nápad členů 

skupiny SekecMazec uspořádat na hři-
šti u lesa první country festival. Výbor-
ný nápad, k tomu se ještě přidal návrh 
Ivana Kimla, věnovat vybrané vstupné 
střídavě dětem do MŠ a ZŠ Hudlice. 
Krásná myšlenka, která dává festiva-
lu i jiný, lidský význam. V sobotu 14. 
června 2014 se tento country festival 
„Hudlický bludný kořen“ uskutečnil 
a předčil všechna očekávání. Přízniv-
ci country hudby ocenili potleskem 
všechna vystoupení hostů. Pro příští 
ročník se počítá s oslovením ještě vět-
šího počtu skupin.

Samotné akci předcházela náročná 

příprava, aby všechno klaplo. Celko-
vý dojem z této akce je jednoznačně 
kladný. Poděkování patří zejména čle-
nům skupiny SekecMazec, kteří zajis-
tili vystupující skupiny a byli vlast-
ně iniciátory uskutečnění této akce. 
Poděkování samozřejmě patří i členům 
Sboru dobrovolných hasičů Hudlice, 
kteří zajišťovali veškeré občerstvení a 
kompletní pořadatelskou službu. Dále 
patří poděkování všem vystupujícím 
skupinám, které hrály bez nároku na 
honorář, a naopak ještě finančně pod-
pořili myšlenku daru pro MŠ Hudlice. 
Nechtěl bych na někoho zapomenout, 
poděkování patří prostě všem, kteří 

tuto akci zajišťovali a velmi příjemně 
překvapili všechny návštěvníky.

Účast byla na hudlické poměry slušná 
a vybrané vstupné a příspěvky na děti v 
MŠ Hudlice vysoce překročily očeká-
vanou částku. Celkem se vybralo neu-
věřitelných 14 371 Kč. Šek s uvedenou 
částkou převzala ředitelka MŠ Hudlice 
Dana Žihlová s velkým poděkováním 
za děti z MŠ Hudlice. Příjemné odpo-
ledne pokračovalo večer taneční zába-
vou se skupinou SekecMazec. Hudlický 
bludný kořen by se mohl stát tradičním 
setkáním milovníků country hudby i s 
ohledem na přínos pro naše děti. Rudolf 
Hrkal
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Původní škola
Začátek školství v Hudlicích se před-

pokládá počátkem 17. st. Kdy byla prv-
ní budova postavena, ale není známo, 
první zmínka o ní je z r. 1778. Stála 
mezi kostelem a starou farou, byla zdě-
ná, došková, ale již ve velmi bídném 
stavu. Škola sousedila se hřbitůvkem, 
který objímal kostelík. Byla neuvěřitel-
ně malá, z mapy jsem spočetl, že měři-
la 10 x 6,5 m., v r. 1821 sem chodilo 
z Hudlic, Svaté a Otročiněvsi 184 dětí. 
Škola byla jen jednotřídní. Byla ještě 
v roce 1811 důkladně opravována, ale 
prostě nestačila a začalo zdlouhavé jed-
nání o stavbě školy nové. Po výstavbě 
školy nové byla stará budova v dražbě 
prodána Josefu Wlasákovi za 600 zla-
tých a sloužila ještě do roku 1880 jako 
soukromý dům.

Nová škola z r. 1824
Teprve roku 1786 vstoupil v život 

Tereziánský řád, který zavedl povinnou 
školní docházku. Není divu, že všichni, 
vrchnost, rychtáři i lid obecně vzdě-
lání dětí podceňovali – pro vrchnost a 
obce to bylo zbytečné utrácení, chudý 
lid měl čtení, psaní a počítání vůbec za 
zbytečné, děti přece musely velmi brzy 
začít rodičům pomáhat při obživě. Je 
proto dost pochopitelné, že z povinnos-
ti postavit novou školu nebylo nadšení. 
Povídání o handrkování, zmatcích a 
hádkách při přípravě a vlastní stavbě v 
knize „Historie školství v Hudlicích“ se 
čte jako neuvěřitelný román. Přípravy 
začaly v červnu 1821, vlastní stavba v 
lednu 1822, škola se začala používat v 
září 1824, ale slavnostní vysvěcení se 
protáhlo až do 21. listopadu 1824. Škola 
byla dvoutřídní, ve škole bylo bydlení 
pro učitele a pomocníka. Na škole je 
umístěna původní deska o vybudování 
školy:

SERENISSIMUS PRINCEPS 
CAROLUS EGON FÜRSTEN-
BERG SCHOLAM HANC 
EXSTRUXIT. MDCCCXXIV

PRO CZECHY SLAWA, KRÁ-
LE SLAST, KDYŹ W DITEK 
VMU KWETE WLAST

Škola ve staré faře
V r. 1867 byly v Otročině a brzy 

nato i ve Svaté postaveny vlastní školy. 
Když ale r. 1879 bylo rozhodnuto zřídit 
třetí třídu a v r. 1880 čtvrtou, nová ško-

la opět nedostačovala. V r. 1876 však 
byla dokončena stavba nového kostela 
sv. Tomáše a současně byla postavena i 
veliká nová fara. Do staré fary (měří 137 
m2, nyní potravinářský obchod) byly 
přemístěny 3. a 4. třída a vyučování zde 
pokračovalo až do r. 1904. V hudlické 
obecní kronice se ironicky píše: „Kde 
již nemohl bydlet jeden farář, tísnilo se 
nyní 150 dětí a učitelská rodina“. Stará 
fara byla postavena v r. 1786 na rozkaz 
císaře Josefa II. Posloužila znovu ještě 
po druhé světové válce jako mateřská 
školka, dokud nebyla postavena školka 
nová.

Dostavba obecné školy  
v roce 1904

Druhá budova školy byla dostavě-
na 30.6.1904. O její výstavbě jsem se 
toho mnoho nedočetl. Umožnila otevřít 
pátou třídu a zdvojit pro velký počet 
žáků třídu třetí. Ze školní kroniky se 
dozvídáme, že po v zniku republiky 
bylo trvale pečováno o údržbu a hlavně 
modernizace obou budov. Za mých dob 
se ve třídách topilo ve velikých litino-
vých kamnech, dnes plynovým tope-
ním. Tak bych mohl uvádět další a další 
příklady. Obě budovy oslavují letos již 
stodevadesáté, resp. stodesáté výročí, 
ale slouží věrně dál. Kolik tisíc nás asi 
prošlo jejími třídami?

Mateřská škola
Mateřská škola začala svůj chod 

17.1.1949. Sídlila zprvu v budově obec-
né školy, po dvou letech byla přemís-
těna do staré fary. Dům byl důkladně 
opraven, hlavně zařízena kuchyně a 
umožněno stravování dětí. Chodilo sem 
20 až 30 dětí, ale po čase to nestačilo a 
tak se znovu přechodně otevřela ještě 
jedna třída v obecné škole. 

Ani to nebylo dobré řešení, řešení 
přinesla teprve výstavba nových budov 
v r.1985. Jedna budova slouží dětem, 
druhá je školní jídelnou a zázemím 
školky. Kapacita se zvýšila na 60 dětí, 
což umožnilo přijímat i děti z Otročině-
vsi a Nového Jáchymova. Velká zahra-
da pro děti vznikla na místě dolejšího 
rybníka.

Újezdní měšťanská škola  
v Hudlicích

Ta není, ale mohla být. Ve školním 
roce 1935-36 se rozhodovalo o výstavbě 
újezdní měšťanské školy buď v Hudli-
cích nebo Počaplech. Měla sloužit jako 
újezd pro Svatou, Broumy, Jáchymov a 

Otročiněves. Lidé byli pro, ale zástupci 
naší obce (doslovně) „z obavy ze stavby 
nové školní budovy“ dobrovolně akcep-
tovali její výstavbu v Počaplech.

A tak jsme museli brzo vstávat, v 
zimě ještě za tmy, a šlapat od pondělka 
do soboty, v létě v zimě, od září 1941 
do července 1944 úvozem pod vsí ke 
Kubovic stráni, pod mostem stále drn-
čící lanovky do Dýbře, u tesanky přes 
trubský most do polí Na borech, čas-
to moc zablácenou cestou k borovému 
lesíku a do školy u kostela. Tenkrát 
jsme ještě nevěděli, že tenhle krásný 
barokní kostel postavil slavný Kilián 
Ignác Dientzendorfer.

Což za hezkého počasí to bylo prima, 
byla nás parta, co se vymýšlelo kluko-
vin! Hlavně odpoledne jsme se napřed 
stavěli napít v hlubokém prameni pod 
lipami v Dýbři a pak jsme se rádi vra-
celi lukami kolem libojického potoka na 
Starou ves a domů. Ale často bylo hůř, 
hlavně v zimě, a třídní učitel pan Huml 
netoleroval ani minutu zpoždění, natož 
absenci. Autobus paní Hájkové musel 
přednostně odvézt ve válečných dobách 
dělníky do železáren, na nás nezbývalo 
místo. R. Zíma

Historie - Hudlické školy

Mateřská škola děkuje hudeb-
nímu sdružení Sekec Mazec za 
skvělý nápad uspořádat festival 
amatérských country skupin Hud-
lický bludný kořen. Od samého 
zrodu vedla iniciativa celé skupiny  
a zejména pana Ivana Kimla k tomu, 
věnovat výtěžek ze vstupného dětem 
z Mateřské školy Hudlice. V závěru 
akce byl předán ředitelce MŠ šek  
s celkovou částkou 14 317 Kč. Je to 
opravdu překvapivá částka, která 
umožní, abychom zakoupili dětem 
další vybavení na školní zahradu.

Ještě jednou děkuji skupině Sekec 
Mazec, ostatním kapelám, které  
se zasloužily o dobrou náladu během 
odpoledne a hlavně všem, kteří svou 
účastí přispěli k dosažení výše zmi-
ňované částky.

Doufám, že členy kapely nadšení 
neopustí a bude v pořádání dobro-
činných festivalů pokračovat. Snad 
její snahu v příštích letech podpoří 
i více hudlických občanů, zejména z 
řad rodičů dětí z MŠ. Dana Žihlová

Poděkování
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TJ Sokol opět uspořádala Pohádkový les pro děti
V sobotu 7. června 2014 uspořádala 

TJ Sokol Hudlice tradiční Dětský den 
– Pohádkový les. 

Pro děti bylo připraveno 12 stanovišť 
po lese, kde plnili různé úkoly a byly 
hned na místě oceňovány sladkými 

odměnami. Na stanovištích byli dospě-
lí lidé převlečení za pohádkové bytos-
ti. Dětského dne se zúčastnilo celkem  
158 dětí. 

Areál u lesa byl plný spokojených dětí 
a rodičů. Počasí pořadatelům vyšlo, 

obsluha občerstvení se celé odpoledne 
nezastavila. Dospělí si připravili oprav-
du krásné masky, některé vzbuzovaly  
u dětí velký respekt. Všem patří velké 
poděkování za krásnou akci pro naše 
děti. Rudolf Hrkal

Přejeme všem dětem krásné a nezapomenutelné prázdniny a těšíme se  
na další setkání s vámi na hřišti, tentokrát při Rozloučení s prázdninami!
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Stavba naší sokolovny je zachycena 
v zápiscích p. J. Malého. Tyto zápisky 
vlastní paní Jar. Divišová. Vyprávění 
doslova cituji tak, jak jím byla zapsána 
před 90 lety.

Svoboda roku 1918 přinesla nový 
rozruch v sokolské práci. Nejvíce je 
pociťován nedostatek místa pro cvi-
čení. A tak je v roce 1921 rozhodnuto 
– postavit sokolovnu. Byla podniknuta 
sbírka, která vynesla asi 22 000 Kčs. 
Bylo odhlasováno, že každý člen odpra-
cuje 8 hod. na stavbě. 

Prosím čtěte: 18. prosince 1921 jsme 
se dali do lámání kamene. Během 4 
neděl bylo nalámáno na 150 m3 kame-
ne a odvezeno na staveniště, z Kr. Dvo-
ra od Pražsko-železářské společnosti 
navezeny 4 vagony písku. Ten tato fir-
ma darovala zdarma. Dne 22.5.1922 v 
7 hod. se započalo planýrovat a kopat 
základy. Téhož léta si členové museli 
postavit vlastní cihelnu na pozemku p. 
Adolfa Patery č. 1 (pod školkou). Do 
října 1922 se zde vyrobilo 16 000 cihel. 
25. září 1922 ráno byl položen první 
základní kámen. Na stavbě zpočátku 
pracovali 2 zedníci a 1 přidavač. V lis-
topadu a další léta 4 zedníci a 2 přidava-
či (Kovařík Jar., Pejpa Benedikt, Landa 
Václav, Jiras z Otročiněvsi). 23. listo-
padu je stavba zabezpečena proti zimě. 
V roce 1923 – 14.5., je znovu započato 
se stavbou. Bratři s koňskými povozy 
vozili materiál na stavbu, ale zároveň 
museli pracovat na polích a tak se často 
naváželo večer. Koncem září 1923 byla 
budova pod střechou a neúnavně se pra-
covalo uvnitř. Práce – okna, dveře zho-
tovil br. M. Nový, zámečnické pak zho-
tovili br. J. Eisman spolu s Neumanem 
Vojtěchem. V roce 1924 zjara se začalo 
pracovat dost brzy. Práce přípravné se 
dělaly jako dříve často večer. Bylo dost 
bratří, kteří ve svém nadšení ochabli a 
nechtěli pracovat.

Na výborové schůzi bylo usneseno, 
že budeme mít otevření sokolovny 22. 
června 1924. Konečně se přiblížil 22. 
červen 1924, den otevření našeho stán-
ku. Na straně jižní nebyla nahozena 
strana. Zbývalo dokončit okolí, tarasy, 
oplocení atd.

Neděle 22. června – počasí zamrače-
né – již předcházející dny pršelo. Vše 
dopadlo dobře. V neděli vůbec nepršelo 
až večer. Slavnost začala cvičením na 
zahradě J. Kulhánka. Od začátku až do 
konce ve stavebním odboru vydrželi a 
věc dodělali: Kulhánek Karel, Kulhá-
nek Jan, Goldamer František, Jedlink 

90 let hudlické sokolovny
Otto, Malý Jaroslav, Tregler Antonín, 
Tregler Karel a Malý Josef. Stavba v té 
době měla hodnotu 400 000 Kčs. Naz-
dar! J. Malý

Co všechno zažila naše sokolovna? 
Nejen cvičení a sportovní vyžití mlá-
deže a dospělých, krásné sokolské ple-

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol uspo-
řádal 25. 4. 2014 v sokolovně přátelské 
posezení zakládajících členů stolního 
tenisu v Hudlicích. Sešli se zde stolní 
tenisté, kteří ho v naší obci zakládali 

nebo mají velké zásluhy na jeho rozvoji. 
Bylo na co vzpomínat. Mnozí se viděli 
po hodně dlouhé době. Je slušnost neza-
pomínat na naší starou gardu stolního 
tenisu v Hudlicích. Rudolf Hrkal

Setkání stolních tenistů

sy, estrády, divadelní a filmová před-
stavení, mikulášské a školní besídky, 
posvícenské taneční zábavy. V květnu 
1945 ubytování 200 zajatých němec-
kých vojáků.

Budova je nyní stále zvelebována a i 
když je jí 90 let je stále pěkná a přejme 
jí ještě dlouhého trvání.

Marta Paterová

Jedním z hlavních úkolů naší jednoty 
je nabídnout našim občanům a dětem 
možnost sportovního a kulturního vyži-
tí. Maximálně se zaměřujeme na naše 
děti, pro které pořádáme celou řadu 
akcí. Pro vaši představu je uvedu. Na 
začátku roku začínáme Dětským kar-
nevalem, pak následuje Průvod čaro-
dějnic a čarodějů, v červnu zajišťujeme 
Dětský den, v měsíci srpnu pořádáme 
nebo jsme spolupořadateli Sportovní 

TJ Sokol Hudlice a mládež
soboty, před začátkem školního roku 
pořádáme Rozloučení s prázdninami a 
v měsíci září Turnaj v nohejbale. Účast 
na těchto akcích je opravdu velká a děti 
s rodiči již s nimi počítají. Akce pro 
naše děti je naše priorita. Troufám si 
tvrdit, že jsme pořadateli většiny vel-
kých akcí pro naše děti. TJ Sokol Hudli-
ce jasně prokazuje nezastupitelné místo 
v kulturním dění v naší obci.

Rudolf Hrkal
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V jarní sezoně pokračují opět naše tři 
družstva v bojích o body.

Mladší žáci - opět pod vedením p. 
Kreizingera obětavě bojují mnohdy se 
staršími, ale hlavně početnějšími kádry 
soupeřů, kteří oproti nám mohou stří-
dat větší počet hráčů a tím proti nám 
získávají převahu. Se soupeři statečně 
bojujeme o body. Po odchodu Ondry 
Kačírka na hostování do Králova Dvora 
se zatím nenašel hráč, který by ho doká-
zal nahradit, dětí je málo a jiných zájmů 
kolem naopak hodně, přesto máme 
některé šikovné hráče, kteří potřebují 
jen čas, aby se prosadili a stali se tak 
novými tahouny. U těchto nejmenších 
hráčů je to o času, vše se dá naučit, jen 
musíme být trpěliví, výsledek se pak 
dostaví. Je velká škoda, že se opět tak 
jako každý rok nenašel nikdo, kdo by 
chtěl pomoci, zatím to opět táhne sám 
p. Kreizinger a to je špatně, u dětí by 
měl být největší počet trenérů.

S těmi úplně nejmladšími, často ještě 
předškoláky, trénuje od loňska p. Štanc 
a i tady se po slibném začátku počet 
dětí zmenšil. Musíme již uvažovat, jak s 
těmito dětmi dál, musí se zaregistrovat 
na FAČR, zaplatit poplatek, nechat zho-
tovit jak členský, tak registrační průkaz, 
to vše není hned, musí se počítat, aby se 
to časově stihlo, kdybychom se dohodli 
a přihlásili od podzimu přípravku. Vše 
závisí jak na počtu hráčů, tak i trené-
rů, nemůžeme poslat přihlášku a nemít 
to podložené, případné odhlášení stojí 
tisíce a navíc se pak dostaneme do role 
nezodpovědných funkcionářů.

Chtěli bychom v Hudlicích mládež-
nický fotbal udržet, ale rok od roku je 
to horší jak s počtem hráčů, tak hlav-
ně trenérů, pod takovým tlakem nejde 
pracovat donekonečna, může se stát, 
že těm pár lidem, kteří to ještě táhnou, 
nakonec síly dojdou, a když oni skončí, 
skončí fotbal v Hudlicích. Stále nechá-
pu, proč se v tak velké obci nenajde 
pár lidí, kteří by chtěli pomoci, nikdo z 
nás to nedělá pro sebe, chceme, aby se 
tu fotbal stále hrál, ale je nás opravdu 
málo.

Dorost - tady stále dosahujeme vel-
mi dobrých výsledků, po postupu do 
krajské soutěže naši hráči stále nabí-
rají zkušenosti, které, jak věříme, v 
budoucnu zhodnotí. V tabulce se stá-
le pohybujeme v jejím středu, hra a 
poslední velmi pěkné výsledky slibu-
jí posun ještě vzhůru. Ne vše je vždy 
tak, jak má, stále je mnoho věcí, které 
by bylo potřeba zlepšit, ale věříme, že 

jdeme správnou cestou. Tady je nut-
né podotknout, že práce s dorostem 
vyžaduje spoustu času, v tomto věku je 
těžké hráče udržet u fotbalu, dospíva-
jí a mají spoustu lákadel, proto je tady 
práce trenérů velmi důležitá, musí si 
hráče získat, musí si hráče získat,musí 
jim vštípit zásady chování vůči kolek-
tivu, kamarádům v družstvu, nesmí 
připustit povyšování nad ostatní, musí 
pochopit, že po tvrdé práci pak přijde 
radost nás všech, oni musí cítit, že tre-
nér je na jejich straně, ale naopak že jim 
taky nehodlá nic odpustit. Tady se musí 
jet na 100%, napůl to nejde! Troufám 
si tvrdit, že toto se našim trenérům p. 
Zíkovi a p. Pelcovi z velké části daří, 
asi málo z vás si dokáže představit kolik 
času, dřiny a mnohdy nervů je to stojí. 
Myslím, že je namístě jim za odvede-
nou práci poděkovat a zároveň si přát ať 
to vše vydrží jak jim, tak jejich hráčům, 
všichni jsou členy kolektivu, který nám 
v těžkých chvílích hudlického fotbalu 
děla radost.

Áčko - nakonec náš největší problém 
do budoucna. U tohoto družstva je 
obdivuhodné, že stále patří do špičky 
své skupiny, výsledky předčí vše, před-
čili veškeré naše očekávání. To, s jak 
úzkým kádrem trenér Jirota pracuje, je 
doslova zázrak, jak si stojíme. Náš 
věkový průměr se spíše hodí do soutěže 
starých pánů, ale právě ti starší stále 
tvrdí muziku. Ano, několik mladších 
hráčů máme a třeba Lukáš Bergman 
se vypracoval na jednu z opor a svými 
góly táhne manšaft, ale hráčů, kterým 
je přes 40 let nebo jen těsně pod, je stá-
le dost. Všichni, kdo na fotbal chodíte, 
to vidíte, v bráně stále jeden z nejlep-
ších brankářů okresu Víťa Sklenář, kte-
rý i přes zdravotní problémy tým stále 
drží, a v poli nestárnoucí R.Hubka, kte-
rý by si zasloužil medaili za statečnost, 
ostatní starší matadoři jen dokazují, 
že léty nic ze svého umění neztratili, 
naopak svými zkušenostmi ty mladší 
stále přehrávají. Stalo se, že jsme odje-
li hrát na soupeřovo hřiště jen s dese-
ti hráči, proto musíme stále využívat 
každé příležitosti, kdy můžeme využít 
pomoc hráčů dorostu a ti se nenecháva-
jí zahanbit, vždy odvedou kvalitní práci 
a zároveň tím i sbírají další zkušenosti.

Mnoho z vás si asi řekne, že stále 
jen pláču, nejsou hráči, nejsou trené-
ři, nikdo nechce pomáhat a to pořád 
dokola. Věřte, že mě to netěší, ale to 
je bohužel realita a zavírat před ní oči 
nejde, bohužel jsme na okraji propasti a 

stačí malinký krůček a jsme tam.
Kam pak budete tatínkové a mamin-

ky s dětmi chodit? Budete říkat, že se v 
obci nic pro ně nedělá. Vždyť fotbal je 
tak krásný sport, kdo mu propadne je 
to láska nadosmrti, bez lásky a srdíčka 
nejde dělat nic. V Hudlicích vždy býva-
lo mnoho funkcionářů, kteří to srdíčko 
a lásku k fotbalu měli, já se mezi nimi 
od mala pohyboval a učil se od nich, 
proto stále nemůžu pochopit, proč to 
dnes nejde. Vždyť lidi jsme přece stále 
stejní nebo ne?

Za SK Hudlice fotbal  Sklenička V.

SK Hudlice Fotbal

V naší obci se v posledních 3 letech 
stalo velice oblíbeným sportovním 
kroužkem cvičení s našimi nejmenšími 
– Cvičení s dětmi. Důkazem toho je, že 
počet dětí stále roste a v průběhu roku 
stále přibývá. Díky tomu může ten-
to kroužek stále pokračovat. Poslední 
dobou se nás schází až 12 dětí s mamin-
kami, což už je opravdu krásná účast. Na 
co se můžou naše ratolesti těšit? Každá 
naše hodina začíná různými říkanka-
mi, básničkami, písničkami a hrami, 
které zvládnou i ti nejmenší. Délku 
této části přizpůsobujeme dětem. Už i 
takhle malí umí dát hezky najevo, co je 
právě baví. Následuje lezení v tunelu, 
někdy nějaká soutěž – přenášení míč-
ků, což je velmi oblíbené a nakonec to 
nejoblíbenější – nářadí. Děti se mohou 
zhoupnout na kruzích, sklouznout na 
skluzavce, svézt na koni, zaskákat na 
trampolíně a mnoho dalšího. Podle slov 
maminek se děti těší nejen na cvičení, 
ale také na své nové kamarády, které 
našly právě zde. Proto doufám, že děti, 
které ještě nepůjdou do školky, se se-
jdou zase v září a že se k nim přidají 
nové děti, které se sem budou také rády 
vracet.

Cvičení s dětmi

Jungmannovy Hudlice
Zveme vás na oslavu 241. výročí nar-

ození Josefa Jungmanna, která se usku-
teční 12. července 2014. Program:
15:00 - zahájení oslav u rodného dom-
ku, vystoupení MŠ a ZŠ Hudlice, lout-
ková pohádka O Koblížkovi,
16:00 - projevy, představení, křest kni-
hy, taneční vystoupení, rytířské soubo-
je, drezura koní, sportovní aerobic,
19:00 - k tanci a poslechu hraje Boss 
band,
21:30 - Falisha Dancers, ohnivá show, 
ohňostroj.
Vstupné dobrovolné, občerstvení.


