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Slovo starosty
Vážení občané, oslovuji vás na začát-

ku nepříliš vydařeného léta, a tak zřej-
mě počasí kopíruje situaci v naší obci. 
Musím, bohužel, reagovat na různé 
urážky, nepravdy a záměrné lži, kte-
rých se vám dostalo v uplynulém období  
ze strany zejména předsedy Občanské-
ho sdružení Šance pro Hudlice pana 
Petra Hrkala ml. 

Nechci se podrobně vyjadřovat  
k tiskovině, kterou jste od OS obdrželi 
počátkem května, protože pozorný  
a nezaujatý čtenář si úsudek jistě uči-
nil sám. Chtěl bych úvodem členům OS 
„poděkovat“, protože mě nezklamali  
a dělají přesně to, co jsem uvedl v dub-
novém vydání Zpravodaje, tj. napadají, 
lžou, zpochybňují, kritizují, vyhrožu-
jí atd. Proto jen pár reakcí k obsahu 
„odborného“ pětistránkového elabo-
rátu. Není pravdou, že VaK Beroun 
neprovozuje tlakovou kanalizaci, pro-
tože v obci Nižbor se mimo jiné stará  
o 80 čerpacích stanic, kde byly za dva 
roky, dle slov paní starostky Zuzkové, 
pouze dvě závady, bude přebírat a pro-
vozovat tlakové části i v Hýskově včetně 
čerpání splašků až na ČOV Beroun atd.

Jak už jsem mnohokrát napsal, kaž-
dá obec má své specifické priority, ale  
i v Hudlicích se spoří ročně cca 20% 
rozpočtu na kanalizaci, přičemž je nut-
né brát zřetel na to, jestli daná obec 
zřizuje základní a mateřskou školu,  
a v naší obci se projevila i nutnost dofi-
nancování velké investiční akce v MŠ. 
Zkrátka a dobře, každá obec je jiná, má 
jiné podmínky a jakékoliv srovnání je 
značně problematické.

Rozsah výkopových prací a tím  
i nákladů u gravitační přípojky je vět-
šinou pro občana mnohonásobně větší 
než u tlakové kanalizace. Vrcholem vše-
ho je, když autor na druhé straně ela-
borátu lidi straší, že každý týden budou 
losovat, kdo má službu u čerpadla, ale 
zároveň v převzatých pokynech na čtvr-
té straně se uvádí, že tato údržba se 
provádí 1x za 3 měsíce. S pravidelnou 
kontrolou, vyvážením a oplachováním 
dnešní jímky na vyvážení máte více prá-

Díky datovým schránkám a elektro-
nické konverzi dokumentů (převedení 
dokumentu na papíře do elektronic-
ké podoby s platností originálu) bude 
možné naprostou většinu úředních 
záležitostí vyřídit elektronicky. 

Zpráva, dodaná přes datovou schrán-
ku, plně nahrazuje doporučenou zásil-
ku, a to i do vlastních rukou !!!

DATOVÁ SCHRÁNKA JE elektro-
nické úložiště, které slouží k:
• doručování dokumentů orgánů veřej-

né moci,
• provádění úkonů vůči veřejné moci.

NENÍ email ani elektronický archiv!

Použití datových schránek
Povinně:

• obousměrná komunikace orgánů 
veřejné moci mezi sebou,

• komunikace orgánů veřejné moci 
vůči právnickým osobám a podnika-
jícím fyzickým osobám, kterým se 
zřizuje datová schránka ze zákona a 
právnickým nebo fyzickým osobám,

• komunikace orgánů veřejné moci 
vůči osobám, kterým byla datová 
schránka zřízena na základě jejich 
žádosti.

Nepovinně:
• komunikace právnických a fyzických 

osob vůči orgánům veřejné moci.
Nelze využít (zatím): vzájemná 

komunikace mezi fyzickými a právnic-
kými osobami (FO<->FO, FO<->PO, 
PO<->PO).

Jak si mohu datovou schránku zřídit
Právnické osoby 

• datová schránka se zřizuje ze zákona 
(automaticky a zdarma), na základě 
údajů zapsaných v obchodním rejst-
říku.
Fyzické osoby a ostatní (nezapsané v 

OR)
• Od 1.7.2009 mohou podat žádost na 

Czech POINTu, MV ČR atd… Zříze-
ní je zcela zdarma.

Jak poznám, že mi byla schránka 
zřízena

Vedoucí orgánu, statutární zástup-
ce obdrží do vlastních rukou zásilku s 
přístupovými údaji a návodem k použí-
vání.

ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI se kte-
rými bude možno komunikovat pro-
střednictvím datových schránek: 

Datové schránky - dotazy a odpovědi

(pokračování na straně 2)

(pokračování na straně 3)

Parčík s památníkem Miroslava Tyrše prokouknul. Je to vizitka naší obce, jak se 
stará o pietní místa. Poděkování patří Slávovi Oličovi a Jirkovi Jarolímkovi.
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ce, než u zatracované čerpací stanice 
tlakové kanalizace. 

U starých lidí bude samozřejmě pří-
padná pravidelná údržba zařízení řeše-
na individuálně.

Naši zastupitelé berou odměny plně 
v souladu s platným zákonem ve výši 
30% možného tarifu, takže nelze hovo-
řit o nadstandardních podmínkách.

Finanční částka na pomoc starým 
občanům je cca 45 tis. Kč ročně. Uve-
dené rozpočtované 2 tis. Kč jsou na 
pomoc osobám v hmotné nouzi, dopředu 
je lze velice obtížně odhadnout, protože 
se jedná většinou o následky živelných 
událostí a obec je připravena v případě 
nutnosti tuto částku podstatně navýšit. 
Opakovaně uvádím, že nikdo z obce 
nikoho nezastrašuje, pouze se snažíme 
dát občanům objektivní informace pro 
jejich rozhodnutí. Nikde ve Zpravodaji 
nebylo napsáno, že já to dělám dobře, 
ani jiná samochvála, tím méně nějaké 
bu, bu, bu a nikdo z nás se nesnaží 
takové manýry do obce zavádět. Nevím 
také na základě čeho, několikrát  
v článku hodnotíte mojí práci v zastu-
pitelstvu kraje. Kdybyste měl objektivní 
informace (nebo spíše kdybyste je chtěl 
uvést), musel byste konstatovat, že moji 
práci kladně hodnotil redaktorce tis-
ku i bývalý hejtman Petr Bendl. Mé 
vystupování na kraji je vždy apolitické,  
s návrhem řešení věcného problému  
a vždy i se snahou prospět naší obci  
o čemž svědčí získané finanční dotace.

Trochu mě zaráží, že chudé občan-
ské sdružení si může dovolit plýtvá-
ní papírem a tisknout své pojednání 
jednostranně včetně ceníku čerpadel, 
což občana nemusí zajímat, protože 
ho dostane spolu s celým zařízením 
bezplatně. Vážený pane, také nevím,  
k čemu má sloužit výčet věcí a látek, 
které nemohou do čerpací šachty spo-
lečně se splaškovou vodou, protože 
přesně ty samé věci nelze svádět ani do 
gravitační kanalizace.

Vážené občanské sdružení, mám také 
problém v tom, jakou že kanalizaci 
jste vlastně ochotni podpořit. Od čistě 
gravitační jste přešli na gravitační s 
přečerpáváním, pak doplněnou o něk-
teré tlakové části a nakonec přišel pan  
P. Hrkal ml. začátkem roku s tím,  
že podpoří tlakovou kanalizaci při spl-
nění některých podmínek, jako např.  
že čerpací jímka bude ve vlastnictví 
obce a že ji bude i provozovat, že stočné 
nepřekročí 25 % průměrného stočného 

v ČR, že vlastník nemovitosti si bude 
hradit el. energii a platit stočné atd. 
Až na povinnost obce zaplatit občanovi 
jednorázovou pokutu ve výši 500.000 
Kč jsem s podmínkami předběžně sou-
hlasil. Bylo přislíbeno, že to pan Hrkal 
projedná se svými příznivci a dá obci 
vědět. Dodnes jsme však žádné stano-
visko neobdrželi. 

Koncepci odkanalizování obce nelze 
měnit systémem „kam vítr, tam plášť“, 
protože jakýkoliv zásah znamená nema-
lé časové zdržení a velké finanční pro-
středky. 

Obec dělá vše pro to, aby byla  
v letošním roce připravena podat žádost 
o dotaci, protože je to možná jedna  
z posledních příležitostí dosáhnout na 
více peněz z EU. Situaci značně kompli-
kují nedořešené majetkoprávní vztahy  
k pozemkům pod místními komunikace-
mi. Zde by bylo prakticky nemožné rea-
lizovat gravitační kanalizaci a znač-
ná část občanů by musela za velkých 
nákladů vyvážet splašky na ČOV.

Co říci k tomuto tématu závěrem, 
snad jen to, že příkladem věcné diskuze 

(pokračování ze strany 1)
Slovo starosty o kanalizaci je včerejší noční vniknu-

tí (dne 10.06.2009) pana P.Z. (přítele 
paní A.Č.), jakožto hlavních představi-
telů a ideologů OS, do mojí nemovitosti. 
Bylo kopáno do vrat a vrátek, vniknuto 
na dvůr, slovně vyhrožováno fyzickou 
likvidací, převržena popelnice a slovně 
napadána celá rodina. Po tomto výstu-
pu, s ohledem na gestikulaci zřejmě 
v podnapilém stavu, velkou rychlostí 
odjel osobním automobilem směrem 
k lesu. To v jaké lidi a jejich přízniv-
ce mají někteří občané obce důvěru, 
nechám na posouzení každému z vás.

Mateřská škola 
Na pokračování celkové rekonstruk-

ce mateřské školy se podařilo pro letoš-
ní rok zajistit 6 mil. Kč ze státního roz-
počtu a dalších 5,7 mil. Kč z rozpočtu 
Středočeského kraje v rámci programu 
FROM. Tím bude možné celou akci 
v letošním roce dokončit a zlepšit tak 
podmínky našich dětí, rozšířit využití 
objektů, docílit úspor energií, i zlep-
šit vzhled těchto nemovitostí a tím celé 
návsi.

Většina z vás si jistě povšimla, jak 
naše obec postupně vylepšuje svůj 
vzhled. Mnoho nemovitostí dostává 
nový, zateplený kabát s krásnými bar-
vami. Opravuje se, natírá, prostě větši-
na obyvatel má zájem, aby jeho nemo-
vitost vypadala krásně a podtrhovala 

krásu naší obce. Najdou se ale mezi 
námi i takoví, kteří si sami upraví a 
vylepší prostor i za svým plotem.

Je to možná maličkost, ale kdyby se 
našly takové rodiny, jako je Jitka a Jirka 
Jarolímkovi, hned by naše obec vypa-
dala jinak. OÚ touto cestou děkuje.

Hudlice mění svůj vzhled
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Sběr nebezpečného odpadu
V sobotu 20. června 2009 proběhne 

v obci pravidelný svoz nebezpečného 
odpadu. Svoz budou zajišťovat Tech-
nické služby Beroun. Tento odpad máte 
možnost odevzdat do přistavených 
vozidel.

9.00 – 9.30 hod. U Kříže
9.30 – 10.00 hod. na kluzišti
10.00 – 10.30 hod. U Panské zdi 
Upozorňujeme občany na komplet-

nost zařízení a povinnost předání pro-
tokolu zástupcům OÚ. Protokol je pří-
lohou tohoto Zpravodaje. Kompletnost 
budou posuzovat pracovníci TS. Odpa-
dy uvedené v přehledu budou přebírány 
bezplatně v množství odpovídajícímu 
odpadu běžné domácnosti.

zejména státní orgány a institu-
ce, vč. orgánů státní správy, orgá-
ny územních samosprávných celků, 
územní samosprávné celky, veškeré 
státní fondy České republiky, zejmé-
na včetně Pozemkového fondu České 
republiky, zdravotní pojišťovny, Čes-
ký rozhlas, Česká televize, všechny 
samosprávné komory zřízené záko-
nem, notáři a soudní exekutoři, soudy, 
všechny složky Policie České republi-
ky a Armády České republiky, všech-
ny organizační složky státu a jiných 
veřejnoprávních korporací, …

Další informace lze najít na www.
datoveschranky.info nebo tel. 270 005 
200 (infolinka).

Hudlický Zpravodaj
Redakční rada se obrací na všechny 

občany Hudlic s prosbou, aby ve větší 
míře využívali možnosti publikovat v 
našem Zpravodaji. Podělte se s námi 
o vaše nápady, poznatky a doporuče-
ní. Můžete zde nabídnout nepotřebné 
věci k prodeji nebo uvést, co zrovna 
sháníte vy. Dále je zde možné nabíd-
nout veškeré činnosti a práce, kte-
ré jste schopni zajistit.  Samozřejmě 
trvá možnost publikace pro všechny 
organizace, které působí v obci. Mož-
nost zveřejnění opětovně nabízíme 
i občanskému sdružení Šance pro 
Hudlice. Hudlický Zpravodaj je určen 
pro všechny občany Hudlic. Vaše pří-
spěvky zasílejte na email: ouhudlice.
hrkal@email.cz nebo je doručte osob-
ně na OÚ. Redakční rada děkuje.

(pokračování ze strany 1)

Datové schránky ... Rada obce Hudlice
2.4.2009, výběrové řízení – prodej 

pozemku KN 2357/3, žádost o dotaci z 
Programu FROM Středočeského kraje, 
založení Občanského sdružení Šance 
pro Hudlice, výlep na plakátovací plo-
chy se svolením Obecního úřadu Hudli-
ce, účast na výstavbě URBIS INVEST 
2009, osazení dopravních značek, při-
objednání knih Berounsko na starých 
pohlednicích, školskou inspekci v ZŠ 
Hudlice, žádost o pokácení stromu, 
účast starosty na konferenci „Peníze 
EU pro české obce“, účast starosty na 
XI. Sněmu Svazu měst a obcí ČR, uspo-
řádání humanitární sbírky Diakonie 
Broumov, zprávu o výsledku přezkou-
mání hospodaření obce Hudlice, zápis 
z kontroly kontrolního výboru v MŠ 
Hudlice, žádost o koupi pozemku.

7.5.2009, odkoupení pozemku pod 
komunikací, nabídku nové služby 
Domova V Zahradách Zdice, doda-
tek smlouvy s Technickými službami 
Beroun, zánik Osvědčení o zápisu do 
Evidence samostatně hospodařících rol-
níků, program „Zelená úsporám“, ozná-
mení o konání „PEDÁL SHOW“, žádost 
o příspěvek ČČK, smlouvu o výpůjčce 
křovinořezu SK Hudlice, zápis o odbor-
né prohlídce plynové kotelny, cenovou 
nabídku Vialit Soběslav, objednávku 
dřevěných pohlednic, pronájem v domě 
služeb, žádost o vytvoření místa na 
popelnice u činžovního domu, proto-
kol z kontroly na OSSZ Beroun, osaze-
ní menší informační tabule, stanovení 
závazných ukazatelů pro příspěvkové 
organizace.

4.6.2009, konání veřejného zasedání 
dne 25.6.2009, výběrová řízení, využití 

(pokračování na straně 4)
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kulatiny na půdní vestavbu v MŠ, obec-
ní les, zhodnocení průběhu „Muzejní 
noci“, úřední hodiny na poště Hudlice, 
žádost o příspěvek ochráncům příro-
dy, kontrolu matriční agendy, žádost 
o přezkoumání a doplnění geografic-
kého názvosloví na území obce Hudli-
ce, žádost o souhlas konání barvářské 
zkoušky honičů v honitbě LČR – Kruš-
ná Hora.

(pokračování ze strany 3)

Rada obce ...Výsledky voleb do Evropského parla-
mentu ve dnech 5. a 6. června 2009

Počet osob zapsaných do výpisu  
ze seznamu voličů celkem: 984
Počet voličů, kterým byly vydány 
úřední obálky: 319
Počet platných hlasů: 318
Účast ve volbách v okrsku: 32 %

Č. Název Počet hlasů
1. Libertas.cz 12
2. KDU 4
3. Věci veřejné 4
4. ODS 96
5. Suverenita 17
6. Volte Pravý Blok  1
9. Evropská demokratická strana 1
13. Národní strana 2

20. Nejen hasiči a živnostníci  
s učiteli …… 2

21. KSČM 94
22. Starostové a nezávislí  1
23. Strana svobodných občanů 4
24. SNK Evropští demokraté 2
25. Balbínova poetická strana 2
26. Strana zelených 7
31. Dělnická strana 4
32. Nezávislí 7
33. ČSSD 58

Děkujeme všem občanům, kteří se 
zúčastnili hlasování ve volbách do 
Evropského parlamentu.

Kanalizace v obci
V současné době je připravena k 

předání na Stavební úřad MěÚ Krá-
lův Dvůr dokumentace připojovaných 
nemovitostí na kanalizaci. Celkem je 
připraveno k připojení 287 nemovi-
tostí. Zároveň se provádí částečná 
pasportizace místních komunikací 
pro vedení hlavních řadů kanalizace. 
Avizovaný termín podání žádosti o 
dotaci je říjen – listopad 2009.

Diakonie Broumov
Obecní úřad děkuje všem občanům, 

kteří se aktivně podíleli na humani-
tární sbírce. Sbírku pořádala Diakonie 
Broumov a komise sociální a životní-
ho prostředí OÚ. Diakonie Broumov 
je nezisková humanitární organizace, 
která poskytuje pomoc potřebným 
občanům u nás i v zahraničí a dává 
práci lidem, kteří jsou těžko umísti-
telní na trhu práce.

Životní jubilea
Obecní úřad Hudlice blahopře-

je všem občanům, kteří v minulém 
období oslavili významná životní 
výročí.
duben
Rudolf Gruber, Hudlice ,U Skály I, 
č.p.400 65 let 

Víte, že hudlický občan Jaro-
slav Kopš byl členem Svazu čes-
koslovenských spisovatelů? Jeho 
nejslavnější knihou byl „Pražský 
pitaval“, sbírka skutečných histo-
rických kriminalistických příbě-
hů. Pravidelně byly vydávány jeho 
články v novinách Večerní Praha. 
V době normalizace, kdy několik 
let nemohly být jeho články tiště-
ny, je uváděl pod pseudonymem 
Jan Hudlický.

Velmi se zasloužil na prozkou-
mání koněpruských jeskyní, kromě 
jiných i s hudlickou rodačkou paní 
Janou Šťastnou, která v jeskyních 
později pracovala jako průvodky-
ně. Pan Kopš byl prvním ředitelem 

(vedoucím) jeskyní.
Díky panu Kopšovi nedošlo  

k úplné devastaci královodvorské-
ho zámku, i když k záchraně cen-
ných fresek na zámku jeho snaha 
nevedla, naopak spor s tehdejším 
odborem kultury ONV byl důvo-
dem k jeho dlouhodobým „cestám“ 
za zaměstnáním v Praze.

V několika hudlických domác-
nostech by se jistě i dnes našly 
proužky barevného filmu s rodin-
nými foty. Do skončení války pro-
vozoval p. Kopš obchod drogistic-
kým zbožím a jako jeden z prvních 
v kraji měl fotoaparát na barevné 
snímky – bohužel pouze na barev-
ný negativ, nikoli fotografie. (vp)

Spisovatel Hudlický - Jaroslav Kopš
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Pořád dokola, pořád dokola, ...

ČERVEN
20.6. 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. Jung-

manna
 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 zába-
vy u lesa, posezení nejen pro důchod-
ce, vítání občánků, podzimní zájezd  
do Polska, aj.

FOTOSOUTĚŽ
Připomínáme a upřesňujeme téma 

fotosoutěže vyhlášené k oslavám Jose-
fa Jungmanna pro rok 2009. Téma je 
„ZVÍŘATA A LIDÉ“. Na OÚ Hudlice 
je nutno dodat do konce měsíce červ-
na nejvíce 3 fotografie s minimálním 
rozměrem 10 x 15 cm, maximální není 
omezen. Na snímcích musí být vždy člo-
věk a jakékoliv zvíře. Výsledky budou 
vyhodnoceny a ceny předány dne 11. 7. 
2009. Vítězné snímky budou zveřejně-
ny ve Zpravodaji.

Kulturní  
a sportovní akce Nemám radost z psaní článků o van-

dalství v obci. Bohužel se pokaždé něco 
objeví, co musím ukázat a popsat všem 
občanům. Na přiložených fotografiích 
můžete vidět, co dokážeme sami sobě 
udělat.

Poškozování a ničení cizího majetku 
není problémem jenom Hudlic, bláho-
vě jsem se domníval, že zveřejňováním 
těchto frajeřin trochu zapůsobím na 
všechny občany.

Je to pouze lhostejnost nás všech, 
která nahrává těmto vandalům. Jaké 
potěšení může být strhání šindelů na 
studánkách a poškození omítky na škol-

ce? Proč dokáže někdo rozbíjet láhve  
a naházet střepy do studánek? To může 
udělat opravdu negramot a hulvát. 

Chtěl bych ještě poukázat na jeden 
problém. Prostor za Hudlickou skálou, 
třešňová alej a posezení s lavičkami 
hodně využívají k vycházkám star-
ší občané a maminky s dětmi. Okolí 
laviček je neustále znečištěné papíry, 
plastovými láhvemi a krabičkami od 
cigaret. Vrcholem je rozbíjení lahví od 
alkoholu v těchto místech. Lehce může 
dojít k poranění dětí a psích miláčků.

Chraňme zákoutí, kam můžeme  
s dětmi vyrazit. (hrk)
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Od začátku roku 2009 uskutečnila 
kulturní komise celou řadu zajíma-
vých akcí.

Pěkné počasí přivítalo účastníky 
Otvírání studánek. Více než stovka 
návštěvníků zhlédla velmi pěkné 
vystoupení žáků MŠ a ZŠ z Hud-
lic. Příjemným překvapením bylo 
vystoupení taneční skupiny Calando 
interra. Historické tance v dobových 
kostýmech nádherně doplnily jarní 
přírodu a navodily sváteční náladu. 
Po slavnostním otevření dvou stu-
dánek si měli možnost všichni opéct 
špekáček a v klidu posedět ve stínu 
hudlické skály.

Druhý květnový den se kona-
la první jarní vycházka. Trasa pro 
osm účastníků vedla autobusem do 
Berouna, odtud vlakem do Roztok a 
pak již pěšky podél Berounky, stez-
kou U Eremita do kempu u Bránova, 
po prohlídce památníku O. Pavla do 
vesnice Bránov, odtud do Karlovy 
Vsi, po krátkém občerstvení pěknou 
lesní cestou podél zámku Leontýn 
k prvnímu jáchymovskému rybní-
ku a okolo haldy do Hudlic. Všichni 
turisté dorazili v pořádku a hlavně 
obohaceni o zážitky ze zajímavé 
vycházky.

Staročeské máje proběhly podle 
tradice – průvod obcí a vyvedení 
májovnic, zatančení Besedy na klu-
zišti, porážka ,,krále” a zakončení 
taneční zábavou.

Dvoudenní výlet do Lužických hor 
potěšil všechny účastníky zájezdu. 
Po prohlídce muzea a srubu Karla 
Maye následovala prohlídka Dráž-
ďan. Toto město povstalo doslova 
jako ,,Fénix z popela” do současné 
nádherné podoby. Poté následovala 
prohlídka mohutné skalní pevnosti 
Königstein. Výhledy do krajiny z 
této impozantní skalní věže braly 
všem dech. Po noclehu v Jiřetíně 
pod Jedlovou jsme vyšli na Křížo-
vou horu, prošli Stříbrný důl, nav-
štívili kozí farmu v Horním Podluží 
a naše putování zakončili výstu-
pem na Panskou skálu a zhlédnutím 
expozice v muzeu v Kamenickém 
Šenově.

Muzejní noc v domku J. Jung-
manna byla naší první účastí v této 
celorepublikové akci a proběhla za 
velké účasti návštěvníků. Její obsah 
byl zajímavý a uspokojil všechny 
zúčastněné. 

Kulturní komise

(pokračování na straně 7)

Klubíčko pomáhá  
i hudlickým občanům

Většina lidí pokládá zdravou a fun-
gující rodinu za samozřejmost. Samo-
zřejmé je také to, že rodiče zvládají 
dávat svým dětem potřebnou péči. Mezi 
námi je však nemalá část rodin se zdra-
votně postiženými dětmi, pro které je 
zajištění péče o své děti velmi náročné  
a leckdy i nad jejich síly. Jejich zdravot-
ně postižené děti, mnohdy již v dospě-
lém věku, si bez pomoci neobstarají 
ani základní lidské potřeby (stravová-
ní, hygienu apod.), případně potřebují 
nepřetržitý dohled.

Právě takovýmto rodinám a jejich 
blízkým nabízí pomoc berounské Klu-
bíčko. Tam kde začíná zdravotní hendi-
kep, nastupuje se svojí pomocí osobní 
asistent. Kde rodina nezvládá péči o 
své zdravotně postižené dítě, kde rodi-
če pracují, je k dispozici denní případně 
týdenní stacionář. Kde je potřeba, Klu-
bíčko nabízí odborné terapie (caniste-
rapie, hipoterapie, craniosacrální tera-
pie apod.). Kde není možnost veřejné 
dopravy z důvodu bariérovosti, případ-
ně klient nezvládá z různých důvodů 
veřejnou hromadnou dopravu, přijíždí 
klubíčkový bezbariérový mikrobus. 
Kde není možná účast dítěte z důvodu 

zdravotního postižení na běžném let-
ním táboře nebo na pravidelném krouž-
ku, nabízí Klubíčko tábory a kroužky 
přizpůsobené potřebám osob se zdra-
votním postižením.

Život s postižením si nikdo z nás 
nevybírá, prostě se tak děje a myslím, 
že je velmi důležité nezůstat v této 
situaci sám. Do berounského Klubíčka 
se od pondělí do pátku sjíždějí klienti  
z Berounska, Hořovicka, Kladenska, 
v současnosti služeb využívá i několik 
rodin z postiženými dětmi z Hudlic.

Klubíčko se snaží všemi svými 
poskytovanými službami naplňovat své 
hlavní poslání, jímž je podpora rodin 
pečujících o blízkého se zdravotním 
postižením, podpora funkčnosti rodin-
ného systému a zvyšování kvality života 
rodin se zdravotně postiženým členem. 
Dle odborné terminologie poskytuje 
občanům tyto sociální služby: osobní 
asistence, odlehčovací služby, denní 
stacionář, týdenní stacionář, poraden-
ství a sociálně terapeutické dílny.

Co napsat závěrem? Sociální pomoc 
pro zdravotně postižené je totiž velmi 
nákladná. Nákladné je zajištění nepře-
tržité celodenní péče, nákladné jsou 
nezbytné speciální pomůcky a terape-
utičtí odborníci. Rádi v Klubíčku při-
vítáme každého, kdo nám bude chtít  
v této smysluplné a potřebné pomoci. 

Více se dozvíte na www.klubicko.org 
a tel. 322 312 701.
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20.6. se uskuteční výlet do Pra-
hy nazvaný Toulání Prahou s Paní 
Rohelovou – jedná se o upravený 
nenáročný výlet do Prahy s výkla-
dem – bližší informace na plakátech 
informačních tabulí obce.

Jungmannovy Hudlice se uskuteč-
ní 11. 7. Začátek je v 15 hodin v are-
álu Jungmannova domku a program 
bude opravdu zajímavý. (Jiřina Tej-
norová)

(pokračování ze strany 6)

Kulturní ... Studie odkanalizování v kostce

Úpravy V Rokli
V současné době probíhají v dolní 

části ulice V Rokli stavební úpravy 
koryta pro odtok dešťových vod z této 
části obce. Dlouhodobě zde docháze-
lo k sesouvání břehu, zanášení koryta 
pro odvod dešťových vod a podmáče-
ní nemovitostí pod svahem. Koryto 
bude vedeno betonovými prefabrikáty 
a svah bude zpevněn tarasem z kame-
ne. Upozorňujeme všechny občany z 
této ulice, kteří mají dešťové vývody z 
nemovitosti svedeny do tohoto koryta, 
aby tam skutečně vypouštěly pouze 
dešťovou vodu. Pracovníci, zajišťují-
cí tyto stavební úpravy, museli praco-
vat opravdu v “příjemném prostředí“. 
Přispějte i vy ke zlepšení životního 
prostředí v naší obci.

Podle rozhovorů s občany jsem došel 
k názoru, že málokdo si zpracovanou 
studii „Porovnání variant odkanalizo-
vání obce Hudlice“ přečetl dostatečně 
podrobně. Zkusme si studii ještě jed-
nou společně probrat.

Úvod – Část VI.2. 
Zhodnocení spádových poměrů – je 

uvedeno, že oblasti SV.1 – lokalita u 
hřiště, SV.2 – ulice U Skály, SV.3 uli-
ce Pod Skálou a S.V4 část ulice Dolejší 
patří k několika dílčím oblastem, kde 
je i podmínečné gravitační odkanalizo-
vání nemovitostí nutno spojit s přečer-
páváním. K těmto oblastem je nutno na 
základě geologického posudku firmy 
GGS Beroun s.r.o. přidat ulici Nad Rok-
lí, kde by mohlo dojít k sesuvu zeminy, 
ulice Na Škaličce a Cingrova, zřejmě i 
část ulice Lomená, kde by při provádění 
rozsáhlých zemních prací mohlo dojít k 
narušení stavebních objektů. Zde musí 
být v maximální míře být prováděny 
zemní práce protlakem a bude nutno 
použít systém tlakové kanalizace. 

K omezení provádění náročných zem-
ních prací požádal OÚ o výjimku ze 
zákona „O vodovodech a kanalizacích“ 
a z ČSN 73 6005 (ukládání podzem-
ních vedení) a při provádění tlakové 
kanalizace je možno ukládat kanali-
zační potrubí nad potrubí vodovodní. 
V každém jiném případě kanalizace 
musí být kanalizační potrubí (horní 
líc) minimálně 50 cm pod vodovodním 
potrubím. Díky úpravám komunika-
cí je někde vodovodní potrubí až 2,20 
m pod stávajícím terénem. (ulice Za 
Humny 2,23 m, ulice Lomená 1,83 m, 
ulice Dolejší 2,11 m a 1,92 m – měřeno 
při opravách vodovodu). Z uvedeného 
vyplývá, že provádění tlakové kanali-
zace protlakem s potrubím malých prů-
měrů je to nejvýhodnější. 

VI.3.1 Varianta 1 – Gravitační kana-
lizace 

VI.3.1.1 Výhody systému – gravitační 
kanalizace je provozně jednoduchý sys-
tém, který nevyžaduje složitou součin-
nost majitelů jednotlivých nemovitostí. 
Minimální nároky na obsluhu při pro-
vozu z hlediska majitelů pozemků. 

VI.3.1.2 Nevýhody systému – vel-
ká hloubka a šířka výkopu, při větší 
hloubce je nutno očekávat podzemní 
vody. Zemní práce daleko více zasáh-
nou skalnaté podloží. Před vlastní ČOV 
(čistírna odpadních vod) je nutno vybu-
dovat přečerpávací nádrž. Velmi níz-

ká manévrovatelnost při vyhýbání se 
ostatním inženýrským sítím. Vlastník 
nemovitosti si hradí domovní přípojku 
v celém rozsahu. To znamená, že i maji-
telé nemovitostí ve výše uvedených uli-
cích si budou hradit tlakovou přípojku 
včetně čerpací stanice. 

Citace ze studie – zákon o vodovo-
dech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. ve 
znění č. 222/2006 Sb., §23, (5):

vlastník nemovitosti je omezen v uží-
vání pozemku u gravitační přípojky 
stejně tak jako u tlakové tím, že smí:
• provádět zemní práce, stavby, umísťo-

vat konstrukce nebo jiná podobná 
zařízení či provádět činnosti, kte-
ré omezují přístup ke kanalizační 
domovní přípojce, nebo které by 
mohly ohrozit jejich technický stav 
nebo plynulé provozování,

• vysazovat trvalé porosty – keře, stro-
my,

• provádět skládky jakéhokoli odpadu,
• provádět terénní úpravy,

jen s písemným souhlasem provozo-
vatele.

Nutnost zajistit výkup nebo smluvní 
vztahy o věcném břemeni na pozemky, 
na kterých budou vedeny sběrače po 
obvodu obce.

Ochranné pásmo potrubí do ø 500 
mm je 1,5 m na každou stranu, přes ø 
500 mm 2,5 m, při hloubce výkopu přes 
2,5 m je ochr. pásmo od ø 200 mm o 1 
m na každou stranu delší.

Nutnost zajistit trvalý přístup ke všem 
revizním šachtám (i na cizích pozem-
cích), (revizní šachta v každém lomu a 
min. 50 m v rovné trase – poznámka 
autora).

VI.3.2. Varianta 4 – Tlaková kanali-
zace

VI.3.2.1 Výhody systému – obecně:
• malý průměr potrubí,
• menší objem zemních prací než u gra-

vitační kanalizace, možnost použít 
podvrty, protlaky vč. podružných 
tlakových řadů (přípojek),

• potrubí bude ukládáno v celé tra-
se výkopu do hloubky 150 cm, tedy 
menší hloubka výkopu,

• u potrubí není třeba dodržovat přes-
ný jednotný spád, na výstavbu je tato 
kanalizace mnohem méně náročná 
než gravitační,

• tlakový systém odkanalizování obce 
je vhodný v území, kde jsou nepříz-
nivé geologické poměry, vysoká hla-

(pokračování na straně 8)



Strana 8 Hudlice dnes, 16.6.2009

dina podzemní vody, nebo stísněné 
prostory pro umístění kanalizace na 
veřejném pozemku,

• variabilita v místě umístění ČOV 
– není třeba splaškové odpadní vody 
před ČOV přečerpávat – není nutná 
přečerpávací nádrž,

• vlastník přípojky si hradí napojení 
v celém rozsahu pouze u gravitační 
části domovní přípojky (napojení do 
čerpací stanice), na podružné pří-
pojné řady na soukromém pozemku 
včetně čerpací domovní stanice se 
vztahuje dotace, neboť investorem a 
tudíž i vlastníkem těchto podružných 
řadů je obec jako investor celé kana-
lizace.
VI.3.2.2 Nevýhody systému – obec-

ně:
• systém vyžaduje uzavření smlouvy o 

věcném břemeni na soukromé pozem-
ky s vlastníky nemovitostí na zřízení 
práva přístupu na pozemek za účelem 
kontroly a údržby kanalizační stoky 
(výtlaku), včetně domovních čerpa-
cích stanic. Vlastník nemovitosti je 
vždy dopředu informován o nutnosti 
vstupu na pozemek a podmínky pří-
stupu na pozemek jsou přesně speci-
fikovány ve smlouvě o věcném bře-
meni a rovněž v provozní smlouvě. 
Právo přístupu tedy není neomezené,

•  provozní náklady tlakové kanaliza-
ce jsou vzhledem ke gravitační vyš-
ší (spotřeba el. energie, kterou hradí 
vlastník nemovitosti), toto je však 
kompenzováno nižším stočným, ve 
kterém se z části promítají i odpisy 
a ty jsou u tlakové kanalizace samo-
zřejmě nižší,

• nutnost občasné údržby – očištění a 
revize čerpadel,

• omezená životnost technologického 
vybavení.

VI.3.3 Varianta 2 – kombinace gravi-
tační kanalizace a výtlaku

Navržený systém kombinace gravi-
tační kanalizace a kanalizace výtlaku 
se sestává z pěti gravitačních řadů A až 
E, čtyř výtlačných řadů 1 až 5 a pěti 
centrálních čerpacích stanic a přečer-
pávací nádrže u ČOV.

VI.3.3.1 Výhody systému – obecně:
• pro výhody platí stejné body jako u 

gravitační kanalizace,
• menší délka kanalizačních řadů.

VI.3.3.2 Nevýhody systému – všeo-
becně:

Pro nevýhody systému platí stejné 

hodnocení jako u kanalizace gravitační. 
Kromě těchto nevýhod nutno zmínit:
• centrální přečerpávání splaškových 

odpadních vod,
• nutnost akumulačního objemu pro 

počet připojených nemovitostí s 
rezervou 24 hodin pro případ poru-
chy technologie nebo výpadku el. 
energie,

• pro umístění čerpacích stanic na sou-
kromých pozemcích nutno pozemky 
vykoupit nebo uzavřít smlouvu o 
právním závazku nebo vypořádání,

• zvětšené nároky na provoz oproti 
kanalizaci gravitační,

• pravidelná úprava a revize centrál-
ních čerpacích stanic.

VI.3.4. Varianta 3 – Kombinace gra-
vitační kanalizace a tlakové kanali-
zace

Navržený systém je kombinací gra-
vitační kanalizace v lokalitě dobrých 
nebo přijatelných spádových poměrů a 
tlakové kanalizace bez vhodných spá-
dových nebo geologických poměrů.

V3.4.1 Výhody systému – obecně:
• kombinace obou systémů využívá 

v některých případech (lokalitách) 
výhod resp. nevýhod daného způso-
bu odkanalizování. Principielně se 
dá říci, že kdo je ve spádu k ČOV 
má kanalizaci gravitační a kdo je 
za terénním zlomem je napojen na 
tlakovou kanalizaci (výjimkou jsou 
výše uvedené ulice Nad Roklí, Na 
Škaličce atd.). Tlaková kanalizace je 
vždy na místě nejvyšším napojena na 
kanalizaci gravitační,

• výhody systému se liší dle typu kana-
lizace. Obecně lze říci, že pro gravi-
tační část systému platí výhody výše 
zmíněné pro systém gravitační a že 
pro tlakovou část platí výhody tlako-
vé kanalizace.
V3.4.2 Nevýhody systému – obecně

• stejně jako výhody i nevýhody se liší 
podle dle typu kanalizace,

• nutno podotknout, že se u kombino-
vané kanalizace nejedná o jednotný 
systém odkanalizování a tudíž NE-
JSOU náklady na tlakové domovní 
přípojky (podružné řady) uznatel-
nými náklady z hlediska dotace. 
Investory všech domovních přípojek 
(gravitačních i tlakových včetně čer-
pacích jímek) jsou vlastníci jednotli-
vých nemovitostí. 

• kombinace obou systémů odkanalizo-
vání také vyvolává „zlou krev“ mezi 
občany, neboť někdo má gravitač-
ní přípojku a někdo tlakovou, tudíž 
kromě stočného, které je pro všechny 

stejné, platí navíc el. energii za čer-
pání (doslovná citace ze studie),

• tlaková přípojka bude pro majitele 
podstatně dražší o náklady na čerpa-
cí stanici (dodatek autora statě).

VI.6. Zhodnocení (výběr statí)
VI.6.3. Kombinace gravitační a tla-
kové kanalizace

Přípojky k jednotlivým nemovitos-
tem si hradí vlastníci nemovitostí sami 
na své náklady. Není nutné nic projed-
návat s vlastníky těchto pozemků (platí 
pro přípojky, které musí být pro možné 
odkanalizování nemovitosti tlakové a i 
pro přípojky do výtlačných řadů).

VI.6.4. Tlaková kanalizace
Pořizovací náklady přípojek jsou 

zahrnuty v celkové investici, nehradí 
je vlastníci jednotlivých nemovitostí. 
Pro možnou realizaci je nutný souhlas 
vlastníka a zřízení věcného břemene.

VI.7. Podmíněná technická opatření
Jak již bylo popisováno v předcháze-

jících kapitolách, pro jednotlivé vari-
anty, především varianty gravitační a 
kombinované kanalizace, jsou možnos-
ti odkanalizování vhodné pouze pod-
mínečně.

VI.7.1 Gravitační kanalizace 
a), b) projednání s vlastníky nemovitos-

tí polí – smlouvy, výkup,
c)  přečerpávání lokality u hřiště,
d)  vlastníci nemovitostí s gravitač-

ním napojením na kanalizaci si 
musí zřídit kanalizační přípojku 
samostatně tak, aby vyhověla pro 
napojení do hlavních řadů,

e)  vlastníci některých nemovitostí 
napojených na gravitační kanali-
zaci, které jsou pod úrovní ulič-
ních stok a ve vybraných ulicích, 
musí na vlastní náklady zřídit 
vlastní domovní přečerpávací sta-
nici vč. výtlač.řadu, přípojky NN 
a zaústění stávajících svodů do 
čerpacích jímek,

g)  vybudování přechodu kanalizace 
přes potok v místě stávající lávky 
- nová konstrukce lávky a kanali-
začního přechodu.

V.7.2. Kombinovaná kanalizace – gra-
vitační kanalizace a výtlak
a)  umístění centrálních čerpacích 

stanic na soukromých pozemcích, 
projednání  s vlastníkem, uzavře-
ní smlouvy, pronájem, vykoupení 

(pokračování ze strany 7)
Studie odkanalizování ...

(pokračování na straně 9)
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pozemku, zřízení věcného břeme-
ne,

b)  přečerpávání lokality u hřiště,
c)  vlastníci nemovitostí s gravitač-

ním napojením na kanalizaci si 
musí zřídit kanalizační přípojku 
samostatně tak, aby vyhověla pro 
napojení do vlastních řadů,

d)  vlastníci některých nemovitostí 
napojených na gravitační kanali-
zaci, které jsou pod úrovní ulič-
ních stok a ve vybraných ulicích, 
musí na vlastní náklady zřídit 
vlastní domovní přečerpávací sta-
nici vč. výtlač. řadu, přípojky NN 
a zaústění stávajících svodů do 
čerpacích jímek,

f)  větší zábor veřejného prostranství 
pro umístění souběhu gravitač-
ních stok a výtlaků,

g)  vybudovat přípojky pro jednotlivé 
centrální čerpací stanice,

h)  vybudování přechodu kanalizace 
přes potok v místě stávající lávky 
– nová konstrukce lávky a kanali-
začního přechodu,

i)  vzhledem k hloubkovému umístě-
ní některých stávajících inženýr-
ských sítí v ulicích, nutnost 
přeložky těchto sítí. Jedná se pře-
devším o vodovod.

 
V.7.3. Kombinovaná kanalizace – gra-
vitační kanalizace a tlaková kanali-
zace
a)  instalace domovních čerpacích 

stanic v ulicích dle situace + ulice 
výše  vedené doporučené 
geologem,

b)  přečerpávání lokality u hřiště,
c)  vlastníci některých nemovitostí 

napojených na gravitační kanali-
zaci, které jsou pod úrovní ulič-
ních stok a ve vybraných ulicích, 
musí na vlastní náklady zřídit 
vlastní domovní přečerpávací sta-
nici vč. výtlač. řadu, přípojky NN 
a zaústění stávajících svodů do 
čerpacích jímek,

d)  investory všech domovních přípo-
jek (gravitačních i tlakových vč. 
čerpacích jímek) budou vlastníci 
jednotlivých nemovitostí, neboť 
se nejedná o jednotný systém 
odkanalizování a tudíž nelze na 
podružné řady žádat o dotaci,

e)  vlastníci nemovitostí si musejí zří-
dit přípojky NN a zaústění stáva-
jících svodů do čerpacích jímek,

g)  vzhledem k hloubkovému umístě-

ní některých stávajících inženýr-
ských sítí v ulicích, nutnost 
přeložky těchto sítí. Jedná se pře-
devším o vodovod.

VI.7.4. Tlaková kanalizace
a)  instalace domovních čerpacích 

jímek a vybudování tlakového 
kanalizačního řadu pro všechny 
nemovitosti v obci vč. podruž-
ných tlakových řadů je investicí 
investora, tj. obce,

b)  zajistit smlouvy o smlouvách 
budoucích o zřízení věcného 
břemene s vlastníky dotčených 
pozemků na podružné tlakové 
řady a čerpací jímky z důvodů 
uznatelných nákladů na dotaci,

c)  vlastníci nemovitostí si musejí zří-
dit přípojky NN a zaústění stáva-
jících svodů do čerpacích jímek,

d)  čerpadla v čerpacích jímkách 
jsou součástí kanalizačního sys-
tému, tudíž jejich údržbu, opra-
vu a výměnu hradí provozovatel 
kanalizace. Povinností vlastníka 
nemovitosti je udržovat čerpadlo 
v čistotě a nevypouštět do kanali-
zace nevhodné odpady.

Velmi diskutovaným tématem byla i 

(pokračování ze strany 8)
Studie odkanalizování ... výše stočného. Skutečná výše stočného 

může být stanovena před dokončením 
stavby s ohledem na skutečné náklady 
stavby, protože jednou z nezanedbatel-
ných položek jsou odpisy stavby, které 
vychází z výše nákladů stavby. Výši 
stočného ovlivní též finanční zatížení 
OÚ při nutnosti úvěru. Nutno dodat, že 
kromě provozních nákladů se ve výši 
stočného promítne i kvalita vypouště-
ných odpadních vod z ČOV do vod povr-
chových, poplatky stanovuje vyhláška 
č. 293/2002 Sb. ve znění č. 110/2005 
Sb. V případě nesplnění požadavků 
na kvalitu vypouštěných vod zvyšuje 
se poplatek. Např. za ropné produkty 
apod. hrozí i finanční sankce. 

Vážení čtenáři, omlouvám se vám za 
tento obšírný elaborát, zjistil jsem však, 
že studii si neprostudovali ani ti, u kte-
rých se to předpokládalo. Uváděli jsme 
v loňském Zpravodaji, že vytištěná stu-
die je k zapůjčení na OÚ. Půjčili si ji 
však pouze jediní vlastníci nemovitos-
ti. V tomto článku nebyla měněna žád-
ná fakta ze zpracované „Studie odka-
nalizování obce Hudlice“. Je možno si 
vytištěnou studii vypůjčit a porovnat 
text s originálem. (vp)

Hudlické staročeské máje 
2009 jsou minulostí,  

ať žijí Máje 2010!
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Šipkový klub Hroch Team
Šipkový klub Hroch Team postoupil 

do II. ligy. Družstvo ve složení Ing. Jiří 
Sládek, Ivan Hrubý, Jaromír Patera, 
Miloš Mezek, Petr Hošek, Ota Holeček 
a Zdeněk Fobl vyhrálo 1. Středočes-
kou oblastní divizi E a v nové sezoně 
bude účastníkem II. ligy šipkařů. Tento 
neprávem opomíjený sport v Hudlicích 
si dokázal vybojovat ligovou účast. 
Srdečně gratulujeme. Laikovi se může 

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Hud-
lice pořádá letos tradiční soustředění 
stolních tenistů. Soustředění proběhne 
v termínu 26.7 – 1.7.2009 v Sázavě nad 
Sázavou. Soustředění absolvuje zhruba 
25 členů oddílu, zejména mládež. Mla-
dí hráči se zde připravují před novou 
sezonou. Soustředění slouží i k utužení 
kamarádských vztahů mezi mladými 
hráči a pilování techniky stolního teni-
su. Každoročně je to příjemný týden se 
stolním tenisem.

Soustředění stolních 
tenistůtento sport zdát jednoduchý. Na vlastní 

oči jsem viděl, co se dá šipkou opako-
vaně trefit. Každý sport má svá úska-
lí, před dovednostmi našich šipkařů 
pokorně smekám. Je to parta nadšenců, 
kteří kromě svého sportu, jsou aktivní 
i v jiných oblastech. Dokladem toho 
jsou úpravy okolí Hudlické skály, účast 
a podíl na sportovních a společenských 
akcích v obci.

Turnaj veteránů
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Hud-

lice uspořádal turnaj veteránů ve stol-
ním tenise. Turnaje se zúčastnili hráči 
z celého kraje, podmínkou byl věk nad 
50 let. Turnaj byl nejen událostí spor-
tovní, ale i společenskou. Sešli se zde 
hráči, kteří jsou tomuto sportu věrni 
prakticky celý život. Hodně se vzpomí-

nalo, vyprávělo a hodnotil se současný 
stolní tenis na okrese. Bylo obdivuhod-
né, jak někteří ze starších ročníků stále 
ještě ovládají pingpongové umění. Je to 
malý, milý příspěvek pro věrné přízniv-
ce stolního tenisu. Není důležité, kdo 
zvítězil, ale to, že ve svém věku dokáží 
stále ještě aktivně sportovat.

Fotbalový oddíl SK Hudlice je přihlá-
šen ve třech soutěžích - přípravka, ml. 
žáci a dospělí.

Přípravku a ml. žáky vedou trenéři 
Zdeněk Sklenář a Jiří Merhaut. Soutěž 
přípravek se hraje turnajově. V naší 
základní skupině bylo šest mužstev  
a naše mužstvo se pohybovalo upro-
střed tabulky. V nadstavbové části 
soutěže jsme hráli ve skupině o sedmé 
až dvanácté místo. Přes dobré výkony 
jsme skončili dvanáctí. (Na okrese bylo 
přihlášeno 25 mužstev.)

Výkon mužstva mladších žáků je 
bohužel ovlivněn tím, že pro nedosta-
tek hráčů zaskakují za mužstvo i hráči 
z přípravky. Přijede-li soupeř s hráči 
staršími, máme smůlu. Dobré je, že si 
kluci zvykají na velké hřiště. Příští rok 
bude líp.

Mužstvo dospělých pokračuje v dob-
rých výkonech z podzimní části sou-
těže. Pod vedením nového trenéra Jose-
fa Jiroty se kádr stabilizoval. Trvale se 
pohybujeme v horních patrech tabulky. 
I když na postup letos není, jsou výko-
ny mužstva příslib do budoucna. A co 
je důležité, na fotbal se zase  dá koukat, 
což se projevilo ve zvýšeném zájmu 
fanoušků o domácí zápasy. (Karel 
Kreisinger)

Fotbalový oddíl  
SK Hudlice

... a ještě jednou Máje 2009


