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Slovo starosty
Vážení občané, oslovuji vás po delší
odmlce způsobené velkým množstvím
pracovních úkolů, ale i určitým napětím v naší obci a další eskalací různých
„protikanalizačních“ akcí. Když se tak
zamýšlím nad celou situací, nemohu
pochopit, co vede určitou skupinu lidí
ke ztrátě soudnosti, obelhávání spoluobčanů, pomluvám, napadání, psaní
hanopisů, kreslení šibenic atd. Dávno
již nejde o věcné vyřešení tohoto velice
složitého problému a uznání konkrétních technických a finančních argumentů Jde tu jen a pouze o prosazení
svého názoru za každou cenu, ať to
stojí, co to stojí, a pravděpodobně již o
vybudování pozice pro komunální volby
v příštím roce, kdy by se někteří rádi
prezentovali jako zachránci obce. Toto
zviditelňování některých jedinců však
především škodí nám všem a povede
jen k dalšímu zhoršování občanského
soužití a ke zbytečným, ničím neodůvodněným výdajům obce. Někteří lidé
v současné situaci možná nalézají i
sebeuspokojení a konají vše ve smyslu
„nejprve jsem rozeštval rodinu a teď
celou obec“. Opakovaně jsme zaplavování nejrůznějším způsobem dalšími
a dalšími nepravdami, polopravdami,
záměrným zkreslováním faktů, napadáním, zastrašováním v duchu „stokrát opakovaná lež se stává pravdou“
a „čím hůř pro obec, tím lépe pro nás“.
Novou zbraní proti obci má být založení
občanského sdružení některými členy petičního výboru. Ovšem, ne jako v
Otročiněvsi a jiných obcí, kde organizuje a zajišťuje všechny kulturní akce
a je významnou pomocí obci i v jiných
oblastech, ale jako účinnější nástroj k
boji proti obci k prosazení svých názorů
a požadavků. Tento boj, milí spoluobčané, však nebude mít žádného vítěze, ať
už dopadne jakkoliv, nakonec prohrajeme my všichni. Další oddalování realizace kanalizace přinese jen prodloužení
(o 3 až 4 roky), zamořování naší obce
a okolí životu nebezpečnými splašky,
výrazně vyšší náklady obce, ale i každé
jednotlivé domácnosti. Kdybychom měli
(pokračování na straně 2)

číslo 1

Czech POINT a datové schránky
Czech POINT, tedy Český Podací
Ověřovací Informační Národní Terminál a jeho kontaktní místo na OÚ Hudlice zájemcům již téměř rok nabízí možnost získat ověřené výpisy z veřejných
informačních systémů veřejné správy.
Již nemusíte cestovat na příslušný úřad
v Berouně či jinde, ale základní výpisy
získáte přímo na místním OÚ.
Na pracovišti OU v Hudlicích je možno získat následující ověřené výpisy:
• výpisy z Katastru nemovitostí
• výpisy z Obchodního rejstříku
• výpisy z Živnostenského rejstříku
• výpisy z rejstříku trestů
V roce 2009 je služba rozšiřována o
další služby:
• výpisy bodového hodnocení osoby
- stav bodového hodnocení z Centrálního registru řidičů
• seznam kvalifikovaných dodavatelů - výpis ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů z Informačního systému o
veřejných zakázkách
• zprostředkování Podání občana k
rejstříku živnostenského podnikání
Dokumenty jsou vydávány v budově
obecního úřadu v úředních hodinách.
Za vydání dokumentů se vybírá poplatek dle platného sazebníku.

Služba Czech POINT není určena
k nahlížení do registrů, ale pouze k
vystavení ověřeného výstupu z příslušné databáze.
Provoz terminálu je závislý na fungování sítě a internetu. V případě ztráty
přístupu k internetu není možné terminál použít.
Co je datová schránka?
Datová schránka je elektronické
úložiště dokumentů, které je určeno
ke komunikaci s orgány veřejné moci.
Její pomocí je možné zasílat orgánům
veřejné moci a přijímat od nich úřední dokumenty v elektronické podobě
(datové zprávy). Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob
doručování v listinné podobě. Datová
schránka není e-mailová schránka, jejím prostřednictvím není možné komunikovat přímo s jednotlivými úředníky,
ale pouze s celým úřadem.
Kdo může a kdo musí mít datovou
schránku? Datovou schránku mohou
bezplatně získat fyzické osoby, nepovinná je také pro podnikající fyzické
osoby, naopak zřízení pro právnické
osoby je povinné a totéž platí pro orgány veřejné moci.

(pokračování na straně 3)
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(pokračování ze strany 1)

do doby výstavby kanalizace likvidovat
veškeré odpadní vody plně v souladu
s platným zákonem, znamenalo by to
obrovské finanční zatížení (cca 30 tis.
Kč na nemovitost a rok) pro občany i
obec. Tyto finanční prostředky by pak
chyběly na vlastní realizaci kanalizace
případně i jiné akce. Jsem zvědav, jestli
členové petičního výboru nebo nového
občanského sdružení finančně přispějí
občanům, které se jim podařilo zmanipulovat a kteří si náklady na připojení (cca 80 až 120 tis. Kč) v budoucnu
ponesou sami. Nechápu, proč někteří
lidé nevěří mě a ostatním zastupitelům,
když jsme je za celou dobu nepodvedli a kanalizaci děláme i pro sebe, kdy
už dávno nebudeme ve funkcích, a věří
rádoby odborníkům, kteří ani neuznali
výsledek práce jimi vybraných profesionálů. Bohužel, odpověď je jednoduchá
– protože jim současný stav vyhovuje
a myslí si, že nebudou muset nikdy za
likvidaci odpadních vod platit. Jste si
jistě vědomi, že členství v občanském
sdružení vám některým kromě pocitu větší moci, přinese i právní odpovědnost za své kroky, včetně případné
finanční náhrady za vzniklé škody.
Zřejmě nebude problém, aby se členové
finančně podíleli na chodu občanského
sdružení a uhradili zřizovací poplatky a
provozní náklady, např. na vedení účetnictví, zřízení datové schránky, úhradu
soudních poplatků a náhrad, odměnu
právníkovi i případnou náhradu škody.
To není z mé strany žádné zastrašování,
bylo by jen velice solidní, aby přípravný výbor občany otevřeně upozornil i
na tyto stránky členství v občanském
sdružení.
Vážení občané, obec díky tlaku a
požadavkům petičního výboru vydala
250 tis. Kč za studii, která opakovaně
potvrdila výhodnost tlakové kanalizace
pro nás pro všechny a zavázala se společně s petičním výborem, že bude její
výsledek respektovat. V případě jiného
postupu bychom mohli být zažalováni
za zbytečně vyčerpané finanční prostředky nás všech. Je třeba si plně uvědomit, že smlouvu o smlouvě budoucí
a souhlas se stavbou podepsalo 285
nemovitostí. V demokratickém zřízení vždy platilo, že se menšina podřídí
zájmům většiny a obecní zastupitelstvo má přímo ze zákona povinnost
hájit zájmy většiny obyvatel obce. Že v
Hudlicích nejde již o kanalizaci, ale o
napadání všeho, svědčí i poslední jed-
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nání zastupitelstva obce, kde byly ze
strany „kanalizační opozice“ napadány
finanční dary zastupitelům. Když pominu to, že já osobně jsem nikdy žádný
dar ani odměnu neobdržel, připadá mi
od lidí, kteří většinou pro obec v minulosti nic neudělali, jejich výstupy značně účelové. Jde totiž o to, očernit vše co
obec dělá a tím ospravedlnit své kroky
proti kanalizaci. Odměny a dary zastupitelům, ale i ostatním členům orgánů
obce jsou plně v souladu s platnými
právními předpisy, byly poskytnuty na
základě doporučení předsedů jednotlivých výborů a komisí a ani nedosahují
možné výše. Při opakovaných kontrolách pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje nebyly shledány žádné
závady. Výše uvedené věcné připomínky k celé nepříznivé situaci v obci jistě rozpoutají slovní, emailové a jistě
i mediální přestřelky. Já vás všechny
mohu ubezpečit pouze v tom, že orgány
obce se zastrašit nedají a nadále budou
zabezpečovat odkanalizování obce způsobem opakovaně navrženým skutečnými odborníky v zájmu většiny obyvatel
naší obce.
Koupaliště
Obec Hudlice jako jedna z mála v
rámci Mikroregionu Hudlicko získala
finanční prostředky z POV pro rok 2009
a to 200 tis. Kč na opravu hráze koupaliště. Vlastní práce by měly být provedeny v jarních měsících a tím by mělo
dojít k odstranění dlouhodobé závady
v těsnosti hráze a zajištění potřebného
množství požární vody.

organizační zajištění padá dnes většinou pouze na paní Paterovou a tak se
pokusme jí s tímto nelehkým úkolem
pomoct. Bylo by velice nešťastné, a
pošlapaní tradic v naši obci, kdyby pro
nezájem mládeže, anebo kvůli kanalizaci se tato akce nekonala. Nikoho
samozřejmě nechceme k ničemu nutit,
je jen na nás jestli se ještě dokážeme v
Hudlicích společně bavit.
Mateřská škola
Pro letošní rok se podařilo zatím zajistit ze státního rozpočtu „jen“ 6 mil. Kč
na druhou etapu celkové rekonstrukce
mateřské školy. K celkovému dofinancování chybí dalších cca 6 mil. Kč, o
které bude požádán v rámci programu
FROM Středočeský kraj. V případě
získání této další dotace by bylo možné celou akci v letošním roce dokončit
především v zájmu našich dětí.
MDŽ
Dne 8. března 2009 proběhla v pohostinství U Růžového stromu velice pěkná
oslava svátku všech žen. Všechny přítomné oslavenkyně dostaly blahopřání
a kytičku a všichni účastníci pak malé
pohoštění. Po úvodním velice pěkném
vystoupení žáků MŠ a ZŠ, za což jim i
paním učitelkám velice děkuji, k poslechu a tanci při volné zábavě hrála skupina Boos band. Chtěl bych těm ženám,
které se nemohly této akce zúčastnit
alespoň dodatečné poděkovat za všechno, co vykonaly pro rodinu a obec a
popřát hodně štěstí, zdraví a rodinné
pohody. (Pavel Hubený)

Jarní úklid
Chtěl bych touto cestou požádat a
některým občanům již i poděkovat za
aktivní přístup k jarnímu úklidu kolem
svých nemovitostí. Hlavním problémem
po letošní dlouhé zimě je zejména velké množství posypového materiálu na
komunikacích. V případě jeho smetení
na hromádky anebo při vyhrabání trávníků, volejte na obecní úřad k zajištění
odvozu. Všem, kteří aktivně přispějí k
jarnímu úklidu, předem děkuji.
Kultura
Pro letošní rok je opět připraven
obsáhlý kalendář kulturních akcí, který nám závidí většina obyvatel okolních obcí. Byl bych velice rád, kdyby
v naší obci proběhly zejména tradiční
akce a to především Staročeské máje.
Díky obětavému úsilí paní Proškové a
Paterové se podařilo po dlouhém období tuto akci před léty obnovit. Veškeré

Sběr nebezpečného
odpadu v roce 2009
V letošním roce se uskuteční sběr
nebezpečného odpadu v termínech
20. června a 5. prosince.
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Hudlický Zpravodaj
Redakční radě se nepodařilo na
začátku letošního roku dodržet dvouměsíční interval ve vydávání našeho Zpravodaje. Je to chyba, která
byla způsobena zejména současnou
napjatou atmosférou v naší obci okolo plánované výstavby kanalizace.
Administrativní náročnost, reakce na
různé dopisy a žádosti, vysvětlení a
stanoviska ubírají čas nutný k přípravě nového čísla.
Obsahovou část Zpravodaje vytváří
stále stejná skupina lidí, která má určité omezené možnosti. V naší redakční
činnosti nám nepřidá na klidu a chuti
prohlášení některých našich občanů,
že do Zpravodaje dáváme samé bláboly. Jsem přesvědčen, že většina občanů Hudlic si ráda přečte náš Zpravodaj. Obsahově se snažíme Zpravodaj
zlepšovat, někdy je to horší někdy
lepší. Je to hodně závislé na tom,
kolik shromáždíme příspěvků. Zde je
velký prostor pro vás občany Hudlic.
Přispějte i vy svou troškou ke zkvalitnění obsahu našeho Zpravodaje.
Samozřejmě vydávání hudlického
Zpravodaje není zadarmo, vytištění
všech čísel zajišťuje grafické studio
Domino. Dvouměsíční interval vydání jsme stanovili s ohledem na aktuálnost. Pokud ovšem převládne mezi
občany názor, že je to zbytečné vyhazování peněz a že opravdu uvádíme
samé bláboly, tak četnost vydávání a
vůbec celé vydávání přehodnotíme.
Za redakční radu Rudolf Hrkal

Czech POINT a ...
(pokračování ze strany 1)

Jak spolu souvisí kontaktní místo
Czech POINT a datová schránka?
Czech POINTy zájemcům zprostředkují - kromě výše uvedených služeb přístup do datové schránky druhé osoby nebo úřadu. Pracovník na přepážce
za poplatek vám určený dokument z
datové schránky vytiskne, nebo naopak vámi donesený písemný dokument
zkonvertuje do elektronické podoby, opatří elektronickým podpisem a
zašle do vámi určené datové schránky.
Takto doručený dokument má stejnou
platnost jako podání, které jste osobně
předali v podatelně úřadu či doručili
jako doporučený dopis prostřednictvím pošty.

Rada obce Hudlice

projednala, mimo jiné, na svém zasedání dne:
8.1.2009 – nabídku rekondičních
pobytů pro seniory, nabídku kulturní
spolupráce, nabídku Asociace muzeí a
galerií ČR, grantové výzvy, regulační
opatření pro krizové stavy, aktualizaci údajů na turistickém portálu, soutěž
Zlatý erb, seznámení s podklady rozhodnutí katastrálního úřadu, kontrolu
Krajského úřadu Středočeského kraje,
žádost o přidělení obecního bytu, žádost
o poskytnutí dotace na sportovní účely, urgentní žádost petičního výboru,
úpravu odvodnění, dodatek smlouvy s
Technickými službami Beroun, dopis
odborného týmu, dopis VIASTAV spol.
s.r.o., vytápění v Sokolovně.
5.2.2009 – kácení dřeva v obecním
lese, masopust 2009, výzvu Regionálního operačního programu, rozpočet
Mikroregionu Hudlicko na rok 2009,
dotace ze SR, publikaci o Hudlicích,
lokalitu „U Kaštanu“.
26.2.2009 – program zasedání ZO
Hudlice, úplatné nabytí pozemku, prodej obecního pozemku, bezúplatný
převod pozemků pod komunikacemi,
rozpočet obce, dopis šéfredaktorce
Berounského deníku, pronájem v domě
čp. 364, krajské setkání představitelů
měst a obcí, žádost klubu Zvonek, sběr
nebezpečného odpadu, příspěvek pro
zásahové jednotky, hlášení trvalého
stanoviště včelstev.
Zastupitelstvo obce Hudlice na svém
veřejném zasedání dne 12.3.2009 mimo
jiné projednalo:
schválení rozpočtu obce Hudlice
na rok 2009, finanční příspěvek obce
(pokračování na straně 4)
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Likvidace odpadů a poplatky

Likvidaci všech druhů odpadů je v
naší obci věnována odpovídající pozornost a propagace. Občané Hudlic svým
přístupem ke třídění odpadů zásadním
způsobem ovlivňují životní prostředí
naší obce a v neposlední řadě podstatným způsobem pomáhají OÚ snižovat
náklady na likvidaci odpadů. V roce
2008 jsme od firmy Ekokom Praha zpětně obdrželi za tříděný odpad celkem
175 000 Kč. Náklady na odvoz kontejnerů TS Beroun činily 100 000 Kč. OÚ

tak získal 75 000 Kč. V roce 2007 byl
tento rozdíl 29 000 Kč. Naše obec se
zúčastnila soutěže firmy Ekokom Praha „My třídíme nejlépe“ a umístili jsme
se na celkovém 14. místě z celkového
počtu 369 zúčastněných obcí naší kategorie kraje. Jménem OÚ Hudlice děkuji
všem občanům za aktivní přístup v této
oblasti. Je to opravdu zásadní změna v
přístupu.
Pro vaši představu uvedu pár ekonomických údajů o ostatních nákladech
při likvidaci odpadu:
1. směsný komunální odpad – velkoobjemové kontejnery ze skládky
– uložení na skládce Stašov – celkem
57 000 Kč. Náklady na dopravu těchto
kontejnerů činily 80 000 Kč.
2. náklady na sběr nebezpečného odpadu činily v roce 2008 celkem 25 000
Kč.
3. náklady na svoz směsného komunálního odpadu, tzn. popelnic, činily celkově 474 000 Kč.
Proč tedy od roku 2009 zvyšujeme
výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů na částku 450 Kč?

Důvodů je několik a zásadních:
1. TS Beroun nám do konce roku 2008
účtovaly za 1 osobu a rok při 52 svozech částku 373,70 Kč včetně DPH. Od
roku 2009 nám budou účtovat při stejných podmínkách, tj. 52 svozů, částku
498 Kč za l občana a rok. Nárůst činí
124,30 Kč, celkově zaplatí OÚ navíc
157 000 Kč. Obec Hudlice měla dlouhodobě jeden z nejnižších poplatků za
svoz od TS Beroun v rámci okresu.
2. Zdibe, s.r.o. Stašov zvyšuje od r. 2009

poplatek za 1 tunu uloženého směsného
komunálního odpadu na 1 446 Kč.
3. aktivním přístupem v třídění odpadů předpokládáme i v letošním roce
dosažení minimálně stejného finančního zhodnocení od firmy Ekokom Praha. Bohužel, i v této oblasti se začínají
projevovat důsledky krize. Zpracova-

Rada obce ...
(pokračování ze strany 3)

Hudlice na rok 2009 do Mikroregionu
Hudlicko, schválení finančního daru
neuvolněným členům zastupitelstva,
schválení finančních odměn členům
výborů a komisí, schválení OZV č.
1/09, č. 2/09, č. 3/09, prodej obecního
pozemku, úplatné nabytí pozemku,
schválení dotace – Czech POINT, plány
práce výborů a komisí, budoucí bezúplatný převod části pozemků, zprávu o
činnosti Rady obce Hudlice.
telské firmy mají problémy s odbytem
komodit tříděného odpadu.
Přesto Vás žádáme, abyste dále třídili odpad a pochopili důvody úpravy
poplatků. Má to smysl, třiďte!
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů činí pro rok 2009 částku 450 Kč
za osobu a rok.
Důležité upozornění!!!
Změna výše poplatku dle obecně
závazné vyhlášky podléhá schválení
Zastupitelstvem obce Hudlice. Změna
byla schválena na veřejném zasedání Zastupitelstva obce dne 12.3.2009.
Změna obecně závazné vyhlášky tedy
platí od měsíce dubna 2009. Za měsíc
leden, únor a březen 2009 platí loňská
cena.
Výše poplatku pro rok 2009 je 430
Kč za osobu a rok. Poplatek je možné
uhradit v hotovosti na OÚ, nebo bezhotovostně převodem na účet OÚ č.
363704349/0800, variabilní symbol
= číslo popisné, konstantní symbol
– 0308. (hrk)

Hudlice dnes, 1.4.2009

Poplatky za psa 2009
Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za psa 100 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa
200 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu anebo
poživatel sirotčího důchodu 50 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa,
jehož držitelem je osoba uvedená v
písm. c) 100 Kč.
Poplatek je možné uhradit v hotovosti na OÚ nebo bezhotovostní převodem
na účet OÚ č. 363704349/0800, variabilní symbol = číslo popisné, konstantní symbol 158.
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Likvidace odpadů a poplatky
Jak to vypadá s počty připojovaných
a nepřipojovaných nemovitostí na tlakovou kanalizaci v naší obci se stavem
k 20.3. 2009?
Naše obec má celkem 458 čísel popisných. Od tohoto počtu se musí odečíst
nemovitosti na Lísku – 23 rodinných
domů, v Dibří – 7 rodinných domů
a Gabriela – 3 rodinné domy. Dále se
nebudou připojovat další domy – Jungmannův domek, hájovna u Hůrků, dům
u koupaliště, kanceláře ZD, Telefonica ,
zbořeniště za kinem, hájovna Doužebnice apod. – celkem 10 domů.
Z toho vyplývá celkový počet připojitelných RD 458 – 43 = 415 nemovitostí, tj. 100 %, počet nemovitostí pro
tlakovou kanalizaci 285 nemovitostí, tj.
68,6%, počet nemovitostí proti tlakové
kanalizaci 97 nemovitostí, tj. 23,4%,
nemovitosti, které nereagovaly na dopi-

sy a není známo jejich stanovisko 33
nemovitostí, tj. 8,0%.
Toto jsou konkrétní, doložitelné
počty. Samozřejmě není možné uvádět nemovitosti, které se připojují nebo
nepřipojují. Ale to není to podstatné.
Uznávám, že 97 nemovitostí proti tlakové kanalizaci není malý počet. Je to
zhruba 1/4 nemovitostí v obci. To je
jeden pohled.
Druhý je 285 nemovitostí, které
souhlasí s připojením. A to je většina.
Bohužel se nikdy nepodaří získat souhlas uživatelů všech nemovitostí pro
jakoukoli konkrétní kanalizaci.
Dalším krokem OÚ bude potvrzení a
vrácení smluv jednotlivým vlastníkům
nemovitostí se všemi náležitostmi.
Souběžně s tím pokračují administrativní kroky k získání územního rozhodnutí. (hrk)

Kulturní a sportovní akce

BŘEZEN
8.3. oslava svátku žen v hostinci U
Růžového stromu v 17.00 hod.
21.3. zájezd do Weidenu - koupání

DUBEN
1.4. Zahrada Čech Litoměřice,
odjezd v 7 hodin, cena 100 Kč
18.4. nákupní zájezd do Polska, odjezd
v 6 hodin, cena 250 Kč
25.4. otvírání studánek, sraz ve 14
hodin u skály

Zájezd do Lužických hor
Dvoudenní zájezd do Lužických
hor se uskuteční 16.5. – 17.5.2009 a je
určen všem věkovým kategoriím (děti,
dospělí i důchodci) a má za účel přiblížit oblast Lužických hor. Odjezd je v 6
hodin od OÚ v Hudlicích – je zasedací
pořádek.
Prvním cílem naší cesty je muzeum
Karla Maye v Radebulu. Navštívíme
dvě expozice – první je zaměřena na
spisovatelův život a druhá obsahuje
kolem 850 exponátů ukazujících život
a kulturu severoamerických indiánů od
dob Kolumba po současnost. Následně
navštívíme sklářské muzeum v Kamenickém Šenově, dle zájmu a času místní
muzeum v Chřibské.
Ubytováni budeme v chatě Slovan (2,
3 a 4 lůžkové pokoje se sociálním zařízením) v Jiřetíně pod Jedlovou. Kdo
se bude chtít po společné večeři projít,
můžeme společně nebo individuálně
(pokračování na straně 7)

KVĚTEN
2.5. jarní vycházka
7.5. položení věnce k pomníku padlým, sraz v 10 hodin
9.5. Staročeské máje
16. - 17.5. dvoudenní výlet do Lužických hor pro děti, dospělé
a důchodce
23.5. muzejní noc, Na návštěvě u
Jungmannů, od 17 do 24 hod.
30.5. cyklistický výlet
ČERVEN
toulání Prahou s p. Rohelovou
- zájezd
20.6. cyklistický výlet
27.6. Český Krumlov, představení
Čarostřelec
ČERVENEC
11.7. Jungmannovy oslavy, 5 hodin
SRPEN
29.8. rozloučení s prázdninami na
hřišti u lesa
ZÁŘÍ
12.9. turnaj v nohejbale

19.9. cyklistický výlet
12.9 - 19. 9. vícedenní zájezd pro
dospělé
26.9. Zahrada Čech Litoměřice,
odjezd v 7 hodin, cena 100 Kč
ŘÍJEN
24. - 25.10. sklípek na Moravě
31.10. průvod s lampiony
LISTOPAD
14.11. Olšany - zájezd k hrobu J. Jungmanna
Mikulášské posezení nejen pro
důchodce
PROSINEC
4.12. rozsvícení vánočního stromu
19.12. zájezd do Weidenu - koupání
26.12.výšlap na vrch Krušná hora
Akce a jejich termíny mohou být v
průběhu roku zrušeny nebo změněny,
případně ještě doplněny - letní zábavy
u lesa, posezení nejen pro důchodce,
vítání občánků, podzimní zájezd do
Polska, aj.
Téma fotosoutěže vyhlášené k Jungmannovým oslavám pro rok 2009 je
„ZVÍŘATA A LIDÉ“.
Na OÚ Hudlice je nutno dodat do
konce měsíce června nejvíce 3 fotografie s minimálním rozměrem 10 x 15
cm, maximální. velikost není dána. Na
snímcích musí být vždy člověk a jakékoliv zvíře. Výsledky budou vyhodnoceny a ceny předány 11.7.
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Dětský karneval
TJ Sokol Hudlice a Kulturní komise OÚ Hudlice uspořádaly v neděli 8.
února 2009 v místní sokolovně tradiční
dětský karneval.
Sál byl plný krásných dětských masek
a spokojených rodičů. Bohatá tombola,
pestrý program a vzorné občerstvení
vytvořilo krásné nedělní odpoledne.
Neodpustím si poznámku. Na karnevalu byla tombola pro děti. Převážnou
část krásných cen pro děti jsme sehnali
od sponzorů, část zakoupila TJ Sokol
Hudlice a část OÚ Hudlice. K prodeji

Hudlice dnes, 1.4.2009
bylo určeno 400 lístků. Bláhově jsem se
domníval, že je to dostatečné množství.
Bohužel, všech 400 lístků bylo během
krátké doby vyprodáno a na část návštěvníků se v prvním kole nedostalo.
Operativně jsme dodělali další balíčky,
aby každé dítě cenu dostalo.
V žádném případě nebyl prodej lístků
organizován jen pro vybrané návštěvníky.
Je smutné, že i dětské akce a jejich
průběh jsou zpochybňovány. Organizátoři příští karneval zajistí lístky v
dostatečném množství pro všechny.
(hrk)

Kulturní komise
Od počátku roku jsme již uskutečnili návštěvu divadla v Praze – 50
osob, masopust s následnou večerní zábavou, zájezd do plaveckého
bazénu ve Weidenu – 40 osob, oslavu MDŽ – 75 žen, otvírání studánek, zájezd do Litoměřic – 50 osob,
spoluorganizovali karneval v sokolovně – 70 dětí a téměř 200 dospělých osob.
Nejbližší akce se uskuteční v
sobotu 21.3.2007. Jedná se o celodenní vycházku. Sraz zájemců je v
10 hodin na kluzišti. Trasa povede
okolo koupaliště na Zdejcinu, odtud
do Strádonic, podél řeky do Nižbora – zájemci mohou zde navštívit
muzeum keltské kultury na zámku, přes Strejčov zpět do Hudlic. V
případě špatného počasí bude pro
vycházku určen jiný termín.
Ve středu 25.4. zveme všechny
milovníky staropražských a kramářských písní na sedmnáctou hodinu
do hostince U růžového stromu na
vystoupení nazvané Písničky naší
babičky. Vstupné dobrovolné.
Na sobotu 28.4. se můžete přihlásit v Rychlém občerstvení na taneční večer s hudbou p. Bureše.
Informace k již vyhlášené fotografické soutěži k příležitosti konání červencových oslav narození
J. Jungmanna: soutěže se mohou
zúčastnit i ti občané, kteří nemají trvalé bydliště v Hudlicích, věk
nerozhoduje. Do neoznačené obálky
vložte maximálně 3 staré fotografie
Hudlic, jejich okolí, obyvatel, věcí,
aut, apod. (pokud se obáváte, vzhledem ke stáří fotografií, o jejich ztrátu či poškození, nechte si je ofotit)
a k těmto starým snímkům přiložte
3 fotografie současného stavu, min.
10 x 15 cm.
Např. hudlická skála z roku 1930
a foto z roku 2007. Při odevzdání
obálky na OÚ v Hudlicích vám bude
přiděleno číslo, stejným bude označen i váš soutěžní materiál. Práce
tudíž vyhodnotí komise anonymně.
Uzávěrka soutěže je 4. července.
Všechny příspěvky budou vystaveny v obřadní síni při konání oslav
J. Jungmanna 14.7.2007. Ceny vítězným autorům předáme v průběhu
konání oslav.
1.cena – 1 500 Kč, 2. cena – 1 000
Kč, 3. cena – 500 Kč a věcné ceny.
Pro ty, kteří nemají doma, nebo
(pokračování na straně 7)
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Oddíl přátel přírody

Zájezd ...
(pokračování ze strany 5)

vystoupat na Křížovou horu v Jiřetíně.
Po snídani shlédneme stříbrný důl v
Jiřetíně pod Jedlovou, prohlédneme si
kozí farmu Žofín v nedalekém Horním
Podluží – zde je možnost ochutnávky
produktů. Na zpáteční cestě se projdeme podél Panské skály a výlet zakončíme prohlídkou zámku Zákupy, letní
rezidence rakouského císaře Ferdinanda I. Oženil se zde i následník rakouského trůnu František Ferdinand d´Este s
hraběnkou Žofií Chotkovou. Celé naše
dvoudenní putování povede nádhernou
krajinou Českého a Saského Švýcarska.
Uvidíte hrázděné domy, zříceninu hradu Tolštejna, zajímavá města a vesnice,
ale především nádhernou přírodu.
V ceně zájezdu je autobus, veškeré vstupy, ubytování a polopenze. Dle
domluvy je možné zastavit se u některých zajímavých míst na krátkou prohlídku nebo focení. S sebou je nutný
platný cestovní pas nebo OP, pohodlné
oblečení a boty. Za focení bez blesku
a stativu je v muzeu Karla Maye vybíráno 1, 50 EUR. Cena zájezdu je po
příspěvku od OÚ Hudlice za dospělou
osobu 650 Kč a za dítě do 15ti let 500
Kč. Přihlásit a zaplatit můžete do konce
měsíce dubna na OÚ Hudlice. Písemné
a fotografické materiály k této akci jsou
k nahlédnutí tamtéž. V případě malého
zájmu se zájezd neuskuteční. (tej)

V říjnu loňského roku jsme s dětmi
založili Oddíl přátel přírody.
Scházíme se každé pondělí v 15 hodin
v naší Sokolovně. Řídíme se odkazem
starých indiánů, kteří ctili tradiční
hodnoty jako je láska i úcta k přírodě a
všem živým tvorům, ke starším lidem,
pravdomluvnost, laskavost, ochota
pomáhat ostatním a radost ze života.
Rádi hrajeme hry, také se učíme prstovou a morseovu abecedu, indiánské
písmo, základy zdravovědy, uzly …
Náš oddíl má také svou hierarchii.
Abychom získali vyšší post, plníme orlí
pera (mrštnosti, zachránce, signalizace,
odvahy, mlčenlivosti, ochránce rostlin,
zvířat, ovládnutí ohně ...)
Máme za sebou první tajnou výpravu, při které jsme navštívili Muzeum
strašidel v Plzni. Již samotná cesta vla-

kem byla zajímavá. Musím říci, že naše
děti se určitě ve světě neztratí. Cíl cesty dostaly zašifrovaný do morseovky a
vyluštily ho brilantně, i když někteří za
pomoci svého chytrého sešitku.
V muzeu jsme se seznámili s plzeňskými strašidly, nalezli jsme poklad a
za odměnu dostali titul Lovci strašidel.
A co nás ještě čeká? V dubnu Den
Země v Rudné u Prahy, kde si řádně zasoutěžíme a dozvíme se spoustu nových věcí, v květnu druhá tajná
výprava do ….., ale to je přece tajné (ale
slibuji, že to bude stát za to) a v červnu
výprava na tři dny, kde snad pokoříme
to obávané orlí pero odvahy a možná
ještě těžší – mlčenlivosti. Takže moji
milí kamarádi, ráda mezi vás chodím a
těším se na další společné zážitky.
Marika

Kulturní ...
(pokračování ze strany 6)

nevyprosí od sousedů staré snímky,
máme náhradní řešení. Za stejných
podmínek můžete odevzdat 3 současné fotografie na téma ,,Kulturní
akce v Hudlicích,“ . Staré fotografie, pokud si je neokopírujete, vám
samozřejmě vrátíme, další snímky
zůstanou součástí obrazové přílohy
obecní kroniky.
Zájezdy plánované na rok 2009
jsou již téměř všechny obsazeny a
věřte, že to je pro kulturní komisi
to největší ocenění a pobídka k další
práci. (tej)

Zveřejňování životních jubileí

Z důvodu ochrany osobních dat podle Zákona o evidenci obyvatel žádáme
všechny občany Hudlic, kteří mají zájem o zveřejnění životního jubilea v našem
Zpravodaji (od dosažení věku 60ti let), aby vyplněný a podepsaný formulář předali nebo zaslali na Obecní úřad Hudlice. K uveřejnění je nutný písemný souhlas
jubilanta.
jubilant, jméno, příjmení
a datum narození
adresa
souhlas jubilanta se zveřejněním
osobních údajů (datum a podpis)
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Kultura kulturně?
fejeton tak trochu fekální

Jisté úsloví říká: „Podle záchodu,
poznáš kulturu národa“. Zdá se, že
jsme národem velice kulturním, hlavně
pokud se týká našich záchodů. Doma si
to krásně nablýskáme, bacily zahubíme
nejmenovanou kachnou z reklamních
spotů známé firmy. Ponechme však
fekálních úvah, jsa členy kulturního
národa věnujme se raději kulturním
hodnotám, nejen chlebem živ je člověk.
I když i ten pozřený chleba někde skončí.
Zbytek našich emeritních petičníků
správně reagoval na zasedání obecního
zastupitelstva při schvalování finančního rozpočtu na letošní rok. Dámy a
pánové ani slovo proti prospěchu otevřené diskuze. Ty peníze jsou pro nás
pro všechny, tak je třeba dbát na to zda
je s nimi správě zacházeno (k tomuto
odstavci si autor vymiňuje sdělit, že ani
slovo není myšleno ironicky).
Když si to tak hezky odsouhlasili a
rozdělili si i tučné odměny, tak jim to
trochu osladíme v novinách s názvem
„Berounský“, a aby to mělo váhu zveřejníme, co si „kluci kteří spolu mluví“,
přihráli. A aby to mělo patřičný břink,
tak přidáme tu hrůzu s placením popelnic. Což takhle udělat přehledný žebříček kde. kolik, ale i za co se při likvidaci odpadu platí. Padla na zasedání i
částka, co obecní úřad stojí odvoz kontejnerů ze skládky, kde hudlický občan
odkládá vše a neplatí nic.
A sakra, to jsem ale nekultura, už
zase řeším něco jiného, to jsem celý já.
Jdu do sebe a budu se chovat kulturně,
či spíše věnovat se kultuře.
Emeritní petičníci, včetně nezávislé
paní redaktorky, měli přesný přehled na
co kde a v které obci mají méně finančních prostředků než hudlická radnice. Hodnotím jejich pracovitost, když
spočítali částku, kterou obec Hudlice
věnovala kultuře a sportu za poslední
čtyři roky. Tuto částku jaksi ponechali stranou a nezveřejnili. V částce se
malinko lišíme, ale skutečně zastupitelé
za čtyři roky za sport a kulturu vyhodili
2 918 344 Kč. Ta hrůza! Zde by se mělo
šetřit! To je víc než 700 000 Kč za rok.
Co na tom, že z tohoto balíku je dotována tělovýchovná jednota i „hrbatící“ se
Sokol. Vždyť je to nesmysl aby mládež
hrála fotbal, florbal, stolní tenis nebo
dokonce někteří jedinci cvičili či vířili
v nesmyslných rytmech, ať dělají něco
užitečnějšího.

Obec šetři, stačí, co probendíš na
kultuře. Pořádat dětský den a karneval, přidat na dětské hřiště a střechu
sokolovny, nesmysl. Těch zájezdů, Litoměřice, Český Krumlov, dokonce i věnce pro Jungmanna a jeho oslavy. Na
Vánoce stromek a nutit děti recitovat
v mrazu a pak si je kupovat cukrátky.
Podzimní zájezd pro známé pana starosty – raděj nemluvit. Koho by bavilo
chodit na Máje, vždyť je to pořád stejný
a na Masopust nemůžeme, ten je pro
příznivce, vlastně jen pro zastupitele.
V průvodu byli jen zastupitelé (paní
redaktorko a paní Čápová, zastupitelů je jen 15 a jeden zůstal určitě doma,
znám ho rebela, raděj se věnoval bohapustému žrádlu).
Když už jsme u toho žrádla, víte, kolik
„sežerou“ buřtů na vrchu a u studánek?
A těch dortů pro důchodce, i kapela.
Kritizovat je snadné, je však třeba
vznést i konstruktivní návrhy na řešení
problémů. Co říkáte tomu, že bychom
zakázali cvičit v sokolovně, uděláme z

ní hospodu, či lépe bar s celodenním
provozem, trávu možno kouřit veřejně, tvrdší kousky pod pultem. Vstup
dovolen od 12 let a pro mládež do 25
let sleva na pivo i nějakou tu kořaličku. Hřiště u lesa důkladně oplotit, rozorat, potajmu tam šoupnem marjánu.
Něco rozdáme našim dětičkám a zbytek
výhodně bouchnem na černém trhu,
čímž posílíme černé fondy OÚ.
Zájezd uděláme pod stany do Tkalcovic kouta, skauti tam chodili pěšky. Na
Máje a Masopust můžeme do „Otročína“, je to levnější a alespoň se projdem
a něco uždibnem zdarma. Do Krumlova, na divadlo a říkánky u studánek a
u vánočního stromku – dyť má každý
televizi. Kdybychom onu částku 729
586 rozdělili do cca 400 trvale obydlených rodinných domů na televizní
poplatky tj. 400 x 135 x 12 = 648 000
Kč a ještě nám zbyde 83 410 Kč. Třeba
si v televizní soutěži vybereme otázku
– kultura za 200.
Nechme však úchylných úvah, bylo
by lepší projevit snahu, aby nám z těch
našich nablýskaných klozetů nepáchlo
v příkopech za vsí a někdy i z úst. (vp)
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Svědek zapomenuté historie
aneb Jak to viděli naši předci

Jaroslav Kopš (1982)
Pomníček, upomínající na starou
truchlivou událost, stojí v klínu tišiny
věkovitých křivoklátských lesů poblíž
obce Svatá. Z běstinské úžlabiny za
Hudlicemi, protékané potokem, vede k
němu stezka, místy zarostlá travou, kopřivami i ostružiním. Kdo ta místa dobře
nezná, může zde snadno zabloudit. I v
těch nejslunnějších letních dnech zde
na člověka padá nevypsatelný tísnivý
pocit. Zelené baldachýny větví starých
smrků zahalují strž, kudy pěšinka vede,
do stálého pološera. Na ten pomníček
lidé jakoby zapomněli. Není vyznačen
ani na mapách a jeho historie byla již
dávno setřena z lidského povědomí …
V podvečer dne 18. září roku 1814 se
v opuštěné lesní strži setkali dva nepřátelé na život a na smrt. Třiadvacetiletý fürstenbergský lesní příručí Václav
Heyn a zkušený pytlák, svatský sedlák
Průša. Oba byli ozbrojeni puškami, připravenými k ráně. Snad je sem svedl
osud nebo vědomí, že by Heyn mohl
konečně Průšu přistihnout při pytláctví. Do podvečerního lesního ticha
padly tenkrát dvě rány. Jedna zasáhla
naplno a druhá minula cíl. Pytlák Průša
byl pohotovější …
Mrtvého Heyna, ležícího v tratolišti
krve, Průša zahrabal v horečném chvatu nedaleko místa vraždy pod hromadu nalámané klesti a zakrvácenou zem
posypal hlínou. Rozhodl se, že v noci
zavražděného opodál na příhodném
místě pohřbí. Večer se však rozpršelo
a Průšu opustila odvaha. Bál se potmě
vrátit k mrtvému.
V následujících dnech počali Heyna
hledat knížecí hajní se psy a také muži
z Hudlic, ze Svaté, Broum a Kublova.
I Průša s nimi chodil. Tak se stalo, že
se dozvěděl, že v příštím dnu se budou
prohledávat místa v okolí Běstin a na
sever od Svaté. Ve velkém strachu z
nebožtíka samého i z možného prozrazení, šel v noci do lesa za mrtvým. Na
zádech jej přenesl do míst, kde bylo již
hledáno. Takových nocí potom Průša prožíval několik. Jako pomatený z
úzkosti, která jej svírala, přenášel Heyna na místa, o nichž byl přesvědčen, že
se na ně hledající určitě nevrátí. Asi za
týden, kdy bylo hledání beznadějné, si
někdo vzpomněl, že před časem řekl
Heyn v hospodě Průšovi, že ví, že chodí do lesa s puškou a že se mu to pytlačení jednou nevyplatí. Svatský sedlák
Průša to ani nepopíral a vynadal Heynovi do usmrkanců. Při hádce a křiku,

jenž z toho povstal, vykřikoval Průša
hezky nahlas přede všemi, že příručího
stejně jednou zastřelí, jen co se to hodí
a přijde mu do rány.
Při vyšetřování případu objevili četníci i jiné okolnosti zvyšující podezření
na Průšovu vinu. Zatkli jej a uvěznili. Zapíral tvrdošíjně, jeho alibi však
mělo mnohé slabiny. Použili proti němu

starého osvědčeného úskoku. Dali do
Průšovy cely protřelého kriminálníka, jemuž slíbili předčasné propuštění,
když se od Průši něco závažného dozví.
Vydával se za nevinně pronásledovaného člověka ze Zdic. Navázal se sedlákem přátelství a získal jeho důvěru.
Předstíral, že bude velmi brzy propuštěn a že by mohl donést vzkaz Průšově ženě. Zatím vyšetřování svatského
pytláka vázlo pro jeho stálé zapírání
a nedostatek přesvědčivých důkazů.
Avšak přeci byly dvě věci, které mohly
Průšu rázem usvědčit. Heynova puška
a zlatý prstýnek, jejž mu Průša stáhl
z prstu. Obojí bylo ukryto v zemi pod
žlabem v sedlákově stáji. Průšův spoluvězeň se svému novému příteli pod
přísahou zavázal, že hned po svém propuštění se v noci potají vloudí do stáje
a pušku a prstýnek zabalený v šátku
uschová jinde, na bezpečnějším místě.
To byl Průšův konec. Pušku a prstýnek
nevyzvedl jeho přítel z vězení, ale četníci. Na půdě za trámem byla objevena
i Průšova pytlácká puška.

Dvacetiletý žalář, k němuž byl odsouzen, si Průša odpykával v nedávno zřízené Svatováclavské zemské trestnici
v Praze. Neodsoudili ho k trestu smrti,
protože odpřísáhl, že Heyna zastřelil v
sebeobraně. Z obou pušek, jak soudní
komise dala zjistit, bylo vystřeleno. Jak
z Heynovy, tak Průšovy. Ale nebylo
možno prokázat, že z Heynovy pušky
nevystřelil dodatečně Průša po dokonané vraždě, aby se pojistil před možným
obviněním ze zákeřného zabití.
V pražské trestnici si Průša pobyl
jenom deset let. Po celou tu dobu se
vzorně choval a pravidelně chodíval na
bohoslužby, které v chodbě bývalého
kláštera, ze kterého byla v roce 1809
trestnice zřízena, sloužívali pražští
františkáni. Ti se za předčasné Průšovo
propuštění také přimlouvali.
Trvalou památkou na pobyt svatského pytláka v trestnici zůstal dřevěný
přístřešek nad studnou s uměle vyřezávanými ozdobami, roubením a dvěma okovy na vytahování vody na jejím
dvoře. Průša se dobře vyznal v tesařské
práci a v trestnici opravoval kde co právě bylo třeba.
V lese pod Svatou, na místě vraždy,
stával až do roku 1865 prostý dřevěný
kříž, který byl pak v září tohoto roku
vyměněn za kamenný jehlan na nevysokém podstavci s litinovou tabulkou,
na níž jsou dodnes dobře patrná slova
„Upomínka na Václava Heyna knížecího fürstenbergského lesního příručího,
jenž konaje věrně a neohroženě povinnost svou, padl rukou vraha dne 18. září
1814 v 23tím roku věku svého“.
Heynův pomníček je jednou z mála
dochovaných památníčků upomínajících na dávná dramata, jichž se v minulých stoletích v křivoklátských lesích
při přestřelkách mezi panskými lesníky
a pytláky událo několik.
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Otevřený dopis „Občanskému sdružení Šance pro
Hudlice“ a panu předsedovi p. Petru Hrkalovi ml.
Vážený pane předsedo, vážení členové Občanského sdružení,
v pátek 27.3.2009 jsem řádně jako ostatní účastníci podal přihlášku za člena
„Občanského sdružení Šance pro Hudlice“ (dále OSŠPH). Jako jediný z přihlášených jsem nebyl „prozatím“ přijat. Moje členství musí projednat výbor. Chápu
Vaše rozpaky, a proto si dovoluji upřesnit důvod mojí přihlášky. Schválené stanovy OSŠPH, především čl. II plně naplňují to, po čem celá dlouhá léta mého
působení v Hudlicích toužím.
Pane předsedo, navazuji na páteční jednání, aniž bych chtěl vyvolávat jakékoli polemiky, to mi nepřísluší. Ale. Změnu stanov může navrhnout výbor nebo
členská schůze, nutno je však přeregistrovat stanovy na Ministerstvu vnitra ČR,
pouze tak má totiž ministerstvo vnitra přehled o tom, že by se ve stanovách mohl
objevit článek o činnosti, která by mohla být z hlediska občanského sdružení
respektive občanského práva nevhodná. To byl jen takový malý informační šum.
Co se týká nepředaných zákresů? Nejdříve jsme museli zjistit, kdo se na kanalizaci chce či nechce připojit, pak může projektant zpracovat dokumentaci. Jelikož připravujeme dokumentaci pro územní řízení, jsou sítě a umístění čerpacích
stanic zakresleny v mapových podkladech v měřítku 1:2 000. Stavba ČOV je pak
provedena v potřebných parametrech pro ÚR. Územní řízení řeší hlavně pozemky
dotčené stavbou, vyřešení vlastnických vztahů, vyjádření orgánů a vlastníků sítí
a zařízení. Územní řízení řeší §74 – 96 Stavebního zákona a vyhláška č. 501/2006
Sb. V současné době obdrží ti, co budou napojeni na tlakovou kanalizaci, jednu
smlouvu o smlouvě budoucí podepsanou starostou a situaci v měřítku 1:2 000. O
tom jsme veřejnost několikrát informovali, tak je zbytečné jitřit prostředí v obci.
Víte snad o někom, kdo dostal podepsanou smlouvu bez situace?
Tolik pouze pro upřesnění informací.
S pozdravem
Václav Pos, Lomená 68, 267 03 Hudlice
P.S. Děkuji Vám, pane předsedo, i nově zvolenému výboru, že nebyl po mém
vysvětlení podání přihlášky vyslyšen výkřik z davu „Zhasnout!“.

Hudlice dnes, 1.4.2009

Svědek zapomenuté
historie

očima dalšího pamětníka
Podle vyprávění svého dědy Ladislava Merhauta zapsala (před padesáti lety) Jaroslava Řezníčková.
Půjdeme-li z Běstin podél potoka ke svatskému koupališti, uvidíme
po levé straně cesty pomník s nápisem „Upomínka na Václava Heyna
knížecího fürstenbergského lesního
příručího, jenž konaje věrně a neohroženě povinnost svou, padl rukou
vraha dne 18. září 1814 ve 23tém roku
věku svého. 28.9.1865”.
Pověst o tragické události, která se
v těch místech stala, se předává ústně z generace na generaci. Ve svatské hospodě se setkali lesní příručí
Heyn s pytlákem Průšou. Heyn Průšu
upozornil, že až ho zase uvidí v lese
pytlačit, že ho zastřelí. Za pár dní se
v lese skutečně potkali. Co se tam
stalo, věděl jen Průša, který příručího zastřelil. Když se Heyn ztratil,
lidé prohledávali les, ale pytlák v noci
přenášel mrtvé tělo na místa již prohledaná. Tělo se nenašlo, avšak podezření na Průšu padlo a tak ho vsadili
do vězení. Tady se svatská verze rozchází s hudlickou. Podle svatské byl
uvězněn na Křivoklátě, podle hudlické v Praze. Dále už pověst pokračuje stejně. Do cely mu byl nastrčen
vězeň, který si získal Průšovu důvěru
a tak, když mu řekl, že mu trest vypršel a jde na svobodu, předal mu Průša
dopis pro manželku. V dopise jí psal,
že pod korytem ve chlévě je příručího puška a prstýnek, aby je schovala
na bezpečnější místo. Dopis skončil
u vyšetřovatelů jako důkaz Průšovy
viny.
Ve vězení se Průša choval slušně,
a když se po letech díval na nádvoří,
viděl, jak se dělníci moří s roubením
u studny. Požádal dozorce, jestli by
mu dovolili roubení udělat. Byl zručný tesař, roubení udělal, a protože
nedělal ve vězení žádné problémy, byl
mu prominut zbytek trestu a po 10ti
letech se mohl vrátit domů. Na Svaté hospodařil na svém statku, přestal
pytlačit a velice ho mrzelo, že byl v
hudlickém kostele sám v lavici. Nikdo
si k němu nikdy nepřisednul.

Hudlice dnes, 1.4.2009

Král a uhlíř

Snad každý z Hudličáků, určitě
ti dříve narození, znají hru Matěje
Kopeckého „Posvícení v Hudlicích“.
Hra pojednává o tom, jak král Oldřich
zabloudil v hlubokých křivoklátských
lesích a když se v místech kde je
dnes obec Svatá pomodlil a odevzdal
svou duši bohu, myslel si, že se svou
družinou nenajde cestu z lesa. Podle kouře se dostal do míst, kde pálil
milíře uhlíř Matěj. Ten nevěda, o koho
se jedná, cizího muže pohostil a druhý den jej vyvedl z lesa. Za to se mu
dostalo pozvání na posvícení do Prahy a až teprve tam uhlíř Matěj zjistil,
že poskytl přístřeší králi Oldřichovi.
Málo kdo však ví, že na toto téma
byla napsána i opera. Operu Král a
uhlíř napsal v roce 1871 Antonín Dvořák na libreto Bernarda Gulendera. V
této opeře se nejedná o krále Oldřicha,
ale král se jmenuje Matyáš.
Operu Král a uhlíř v Prozatímním
divadle nastudoval a dirigoval Bedřich Smetana v roce 1986. Opera však
pro těžké party a podle tehdejšího tisku „plytký text“ nebyla realizována.
Vzhledem k tomu, že Antonín Dvořák
několik partitur svých nerealizovaných oper spálil, dlouhou dobu nebylo známo, zda podobným způsobem
neskončila i opera Král a uhlíř. Teprve
v roce 1916 byla v archivu Národního
divadla nalezena druhá hudební verze. Opera na scéně Národního divadla
byla provedena až v roce 1929.
Na další provedení si musela opera
dlouhou dobu počkat, na scénu Národního divadla se opera opět dostala až
v roce 1996, kdy byla v repertoáru
po celou divadelní sezonu 1996/97.
V tomto díle jako host vystupovala světoznámá česká pěvkyně Jitka
Svobodová. Tato pěvkyně patří mezi
celosvětově neznámější operní divy,
doma však není příliš známá a ani zde
nekoncertuje. Poslední provedení bylo
provedeno 29.4 a 1.5.2005 v Kolíně
nad Rýnem v německém provedení
Kolner Philharmonie za dirigování
Gerda Albrechta. Gerd Albrecht byl
před několika lety šéfdirigentem České filharmonie, po, v česku oblíbených pletichách, byl odejit. V Kolíně
nad Rýnem však připravuje k vydání
kompletní dílo Antonína Dvořáka,
což dosud neprovedlo žádné české
vydavatelství. (vp)
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Valná hromada SK Hudlice
Dne 7.3.2009 se konala valná hromada
Sportovního klubu Hudlice. Sportovní
klub je občanské sdružení založené za
účelem provozování sportu a organizuje aktivní sportovce a další příznivce
sportu. Jednání schůze řídil předseda
klubu pan Václav Sklenička. Činnost
klubu shrnul ve své zprávě tajemník
klubu pan Ivan Lhotka. Činnost klubu
je zaměřena jednak na vlastní sportovní činnost oddílů, ale i na údržbu sportovního areálu u lesa. V oblasti údržby
byl v loňském roce na hřišti dokončen
dětský koutek, byla opravena střecha
kabin, pokračují práce na opravě sociálního zařízení. Pro rok 2009 je počítáno s dokončením přístřešku pro vodárnu a pomocná zařízení. Uvedené práce
mohly být provedeny jen díky finančním prostředkům získaných z přiděleného grantu Středočeského kraje a dále
využitím prostředků přidělených OÚ
Hudlice. OÚ také zapůjčil klubu traktor a křovinořez, který bude plně v režii
klubu využíván při údržbě trávníku.
Po dlouhé době zahájilo činnost
družstvo miniházené. Bohužel změna
pracovních podmínek trenérek nedovolila udržet tréninkový rytmus a dnes
minižačky již netrénují. To nás velmi
mrzí a apelujeme na všechny rodiče a
bývalé hráčky aby se přihlásily, přišli
mezi nás a přispěly k obnovení tradice
házené v Hudlicích.
Oddíl kopané tvoří základní složku
klubu a dnes má tři družstva: přípravku,
ml. žáky a dospělé. Přípravka a ml. žáci
hrají okresní soutěž. Přípravka sehrála
ve své soutěži 6 turnajů a skončila na
krásném 3. místě. Mladších žáků máme
pouze 9, na zápasy jsou doplňováni
hráči z přípravky. Žákům se nepodařilo v tomto nerovném postavení vyhrát
žádný zápas. Jedná se ale o 1. sezonu,
ke konci podzimní části byl vidět určitý
pokrok a proto věříme, že nastane obrat
k lepšímu. Z tohoto důvodu také provádíme nábor a žádáme o doporučení
nových žáčků, kteří by s námi mohli
trénovat. Mohli bychom pak sestavit
kompletní mužstvo a být rovnocenným
soupeřem pro ostatní.
U družstva dospělých se po problematickém jaru podařilo v letní přestávce získat posily a sestavit mužstvo, které je po podzimu na 5. místě se ztrátou
5ti bodů na prvního. Do jarního kola je
očekávána další posila a také příchod
nového trenéra.
Z diskuze vzešel návrh na zavedení
povinného členského příspěvku od čle-

nů klubu, bylo odsouhlaseno konání
karnevalu sportovců a dalších zábav na
parketu u lesa. Přítomní byli seznámeni
se zřízením nových webových stránek
klubu na adrese www.skhudlice.estranky.cz.
Bylo diskutováno také další pokračování v postupném zvelebování zařízení
na hřišti u lesa. Pro letošní rok je plánováno dokončení přístavku a zahájení celkové opravy elektrických rozvodů v kabinách. Na hřišti házené bude
provedena výměna dřevěných laviček
na tribuně, která je po letošní zimě v
havarijním stavu. Hřiště házené mohou
v předem dohodnutých termínech a při
dodržování všech pravidel využívat
všichni občané.
Všem hráčům, rodičům a příznivcům,
kteří nám fandí a podílejí se na dění v
oddílech děkujeme za jejich podporu
a ceníme si každé aktivní pomoci při
práci v družstvech, při konání brigád,
kulturních či sportovních akcí. (Hy)

Šipkový klub
Šipkový klub v Hudlicích vznikl
v roce 2002. Dnes se hráči scházejí a
trénují ve svém klubu u pana Sládka.
Družstvo s názvem „Hroch team“ hraje
v rámci Středočeského oblastního šipkového svazu 4. ligu Středočeské oblastní soutěže. V právě probíhající soutěži
2008/2009 se již ve 3. kole probojovali
na 1. příčku. Svoje vedoucí postavení v
čele tabulky si stále drží i dnes, kdy je
odehráno již 19 kol. Vydrží-li kvalitní
výsledky, je reálná naděje na postup
do vyšší soutěže, tj. do 3. Středočeské
ligy.
Kromě pravidelné soutěže se hráči
zúčastňují i různých turnajů. Úspěšné
bylo například vystoupení šipkařů v
závěru loňského roku ve Slaném. V silné
konkurenci 47 hráčů se šipkaři neztratili (M. Mezek 3. místo, R. Vonaký 4.
místo, I. Hrubý společné 5. – 6. místo).
Hráči mezi sebou rádi uvítají každého dalšího zájemce o tento zajímavý a
finančně nepříliš náročný sport.

Ze života oddílu stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu má v současné
době celkem 37 členů. Máme celkem 6
družstev, která hrají krajské a okresní
soutěže. Družstvo „A“ hraje divizi na
6. místě, družstvo „B“ hraje rovněž
divizi na 5. místě, družstvo „C“ hraje
Krajskou soutěž 2. třídy na 2. místě,
družstvo „D“ hraje Okresní přebor 1.
třídy na 5. místě, družstvo „E“ hraje
Okresní přebor 2. třídy na 2. místě a
družstvo „F“ hraje Okresní soutěž na 8.
místě. V letošní sezoně jsme se zúčastnili Českého poháru a probojovali jsme
se až do finále spolu s družstvy Mladé
Boleslavi, Brandýsa nad Labem a Říčan.
Finále se hrálo 21.3.2009 v Říčanech,
celkově jsme obsadili 3. místo. Radost
nám dělá naše mládež. V současné době
máme 14 hráčů a hráček této kategorie.
Pravidelně se zúčastňují bodovacích
turnajů okresu a hrají mistrovská utkání společně s dospělými. Je to opravdu
zápřah. Od konce září do konce března až dubna se hrají mistrovská utkání.
Každou sobotu se hrají okresní soutěže, to jsou 3 družstva, každých 14 dní
se hrají krajské soutěže a to je sobota
i neděle, to jsou další tři družstva. K
tomu si připočtěte okresní bodovací
turnaje, je jich celkem 7, a pořádají se
ve volných nedělích. Skloubit všechny
mistráky, zajistit hráče, zajistit doprovody na okresní turnaje mládeže,
někdy je to opravdu problém. Náš oddíl

má tu výhodu, že se vždy najdou obětaví hráči a rodiče, kteří pomohou. Je
to bohužel stále stejná úzká skupina
lidí našeho oddílu. Od příští sezony, tj.
2009/2010, bude předsedou oddílu stolního tenisu místo mne Miloslav Landa,
který je pro mne zárukou, že oddíl bude
dále fungovat, tak jak má. Samozřejmě
zůstávám v oddíle, budu dále pomáhat,
ale již musím předat štafetu mladším.
Bohužel to vše již časově nestíhám. Z
plánu na další období uvádím tradiční
soustředění na Sázavě, je to již 17 soustředění pro mládež. Samozřejmě chceme se dále věnovat maximálně dětem,
posílit naše družstva novými hráči a
dobře reprezentovat nejen Sokol ale i
celé Hudlice.
TJ Sokol Hudlice byl v neděli 22. 3.
2009 pořadatelem 7. bodovacího turnaje mládeže okresu Beroun. Turnaje
se zúčastnilo celkem 50 dětí. Mladších
žáků bylo 30, starších žáků 8 a dorostenců 12. V rámci tohoto turnaje bylo
zároveň provedeno celkové vyhodnocení všech turnajů, započítávalo se 5
nejlepších výsledků z těchto turnajů.
Organizace byla náročná vzhledem k
počtu startujících. Vyhodnocení turnaje bylo pozdě odpoledne. Z našich hráčů se nejlépe umístil Jan Stehlík, který
v kategorii dorostenci obsadil celkové
2. místo. Srdečně gratulujeme.
Rudolf Hrkal, předseda oddílu

