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Slovo starosty
Vážení občané, dovolte, abych vás co
nejsrdečněji pozdravil a poskytl vám
v závěru léta několik aktuálních informací o chodu a problémech obce
a jejich orgánů.
Přesto, že je obecní úřad zaplavován
různými požadavky ze strany Občanského sdružení, snaží se plnit veškeré úkoly, které jsou na něj kladeny. Opakuji,
že jsme se nikdy nebránili a nebráníme
věcným názorům a jakékoliv pomoci
ze strany občanů při řešení konkrétních
problémů obce a že si ani nemyslíme,
že máme patent na rozum.
Bohužel musím konstatovat, že neustává zejména ze strany mládeže poškozování zařízení obce. Jedná se zejména
o dětské hřiště, dopravní značení,
lavičky, koše na odpadky, kontejnery
na papír, zařízení skládky, střídačku
na kluzišti atd. Zatím neznámým pachatelem došlo dokonce ke zcizení mobilního WC ze hřbitova, čímž obci vznikla
škoda téměř 20 tis. Kč. Obec samozřejmě uvede tyto věcí do pořádku, ale
bude to stát nemalé finanční prostředky
z kapes nás všech. Je téměř nemožné,
aby nikdo neviděl poškozování majetku
obce a nevšiml si odvážení WC ze hřbitova. Tato nevšímavost jen podporuje
další eskalaci tohoto způsobu chování
a bude nás stát další nemalé finanční
prostředky z rozpočtu obce. Opakovaná “zábava” a to pouštění kontejneru
na papír ze Skovárničky není v žádném případě klukovina, ani jen poškozování obecního zařízení, ale i obecné
ohrožení. Neumím si představit, jaké
by měla důsledky případná srážka projíždějícího vozidla s puštěným kontejnerem v zatáčce pod Sokolovnou. Mohlo
by to být i vaše vozidlo, které zde bude
zrovna projíždět. Stále také dochází
k nedovolenému vnikání do prostoru
obecní skládky, rozhazování a zcizování
zde umístěného odpadu a poškozování
zařízení skládky. Je potřeba si uvědomit, jakým přínosem pro občany obce
toto zařízení je, když v okolních obcích
nic takového nemají a mnohdy zřejmě u
nás končí i jejich odpady.
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Rekonstrukce mateřské školy
Mateřská škola v Hudlicích díky
dotacím, grantům a příspěvku OÚ
Hudlice získává postupně nový, krásný vzhled. Miliónové investice do
celého areálu jsou opravdu znát. Nové
střechy, výměna oken a dveří, zateplená fasáda, půdní vestavba s 8 pokoji,
vstupní hala, rampa venkovní úpravy.
Miliónové investice byly získány hlavně díky aktivitě a iniciativě starosty
Pavla Hubeného. To není žádné pochlebování, ale holá skutečnost. Ať se to
někomu líbí či nelíbí.
V souvislosti s výměnou oken
ve školském pavilónu byla ve třídách
provedena výměna podlahových krytin a celkové vymalování. Tyto práce
byly provedeny až koncem měsíce srpna. Celkový úklid těchto prostor nebyl
v silách personálu školy vzhledem
ke krátkému termínu do zahájení nového školního roku.
Vedení školy požádalo rodiče dětí
o pomoc při zajištění úklidu. Tato akce
probíhala v sobotu 29.8. 2009 a pondělí 31.8. 2009. Ředitelka školy p. Dana
Žihlová děkuje jmenovitě těmto rodičům za pomoc: p. Jarmila Landová,

p. Miloslav Landa, p. Maryka Vaculíková, p. Kateřina Medová, p. Ing.
Michaela Beranovská, p. Ing. Michaela
Šťastná, p. Ing. Jan Hrubý a p Pavel.
Hubený a rodičům z Nového Jáchymova
– p. Pavel Hrdličkováx a p. Martina Hovorková. Dále patří poděkování
p. Ing. Petru Beranovskému a Štěpánu
Medovi za sestavení a natření domečků pro děti na zahradě školy. Velké
poděkování patří i všem zaměstnancům školky, kteří v těchto náročných
podmínkách dokázali připravit vše
ke zdárnému zahájení nového školního
roku.
Škoda jen, že tato žádost o pomoc
nenašla větší podporu u ostatních
rodičů dětí. Pomoc při úklidu prostředí, kde mám své děti, je projevem
určité lidskosti a vstřícnosti. Z tohoto
důvodu jsem uvedl rodiče jmenovitě.
Tyto rodiče jistě nestojí o žádnou slávu, jenom pochopily, že to je potřeba
a prostě pomohly. Zklamáním je pro
mne přístup OÚ Otročíněves při zajištění pomoci při úklidu.
Přejeme všem hudlickým dětem,
aby se jim v novém prostředí líbilo.

(pokračování na straně 2) Rekonstruovaná budova mateřské školy září novotou.
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V poslední době, možná i z tohoto
důvodu extrémně vzrostl objem zde
ukládaného odpadu. To stojí obec velké
finanční prostředky a tak byla zavedena podrobnější adresná evidence, aby
bylo možné zpětně vyhodnotit druh
a původ zde ukládaného odpadu.
Mateřská škola
Díky získaným dotacím pro letošní
rok v objemu 11.700.000 Kč bylo možné začít s druhou etapou rekonstrukce
mateřské školy a vlastní půdní vestavbou. Práce byly zahájeny v červenci
a zdárně, jak se může každý přesvědčit,
pokračují. K dokončení včetně kolaudace by mělo dojít do konce letošního
roku a tak jistě obec získá potřebné
zařízení a dojde i ke zlepšení vzhledu
celé návsi.
Koupaliště
Bohužel vzhledem k rozsahu poškození hráze bylo nutné zadat vypracování příslušné projektové dokumentace, čímž se celá akce výrazně zdržela
a vyžádá si tím i vyšší finanční náklady.
V současné době je již potřebná dokumentace hotova, proběhne vodoprávní řízení a je předpoklad, že i vlastní
práce budou do konce roku provedeny
a tím dojde i k vyčerpání poskytnuté
dotace ze strany Středočeského kraje
ve výši 200 tis. Kč.
Dům služeb
V měsíci září byla zahájena také plynofikace domu služeb. Půjde v prvé
řadě o zajištění vytápění prostor kadeřnictví, kde je s ohledem na jejich umístění značná vlhkost. Tím by mělo dojít
k dalšímu zlepšení prostředí pro poskytování vlastních kadeřnických služeb.
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míry komplikují nevyřešené majetkoprávní vztahy k pozemkům, zejména
pod komunikacemi. Zatímco při plynofikaci obce se tím nikdo nezabýval,
dnes se musí zjišťovat vlastník každého
metru čtverečního pozemku kudy řady
a přípojky budou vedeny. Doufám však,
že se nám podaří všechny tyto problémy
vyřešit, dotaci získáme, abychom mohli
začátkem příštího roku začít s vlastní
realizací.
Obecní les
Upozorňujeme občany, že bez souhlasu obecního úřadu nelze do obecního lesa cokoliv umísťovat (stavební suť,
tašky, atd.), ani odvážet (palivové dříví,
kulatinu, atd.). Samovýroba palivového
dřeva je možná pouze na základě předběžné dohody a následném převzetí
a ocenění pracovníky obce.

Vážení občané, i když ještě není konec
roku domnívám se, že se podařilo opět
v obci udělat hodně pro její další rozvoj.
Podařilo by se jistě ještě více, kdyby byl
potřebný klid pro koncepční práci.
Všechny vás ještě jednou zdravím,
ubezpečuji, že jsme zde pro řešení
vašich problémů a těším se na setkání
s vámi při různých akcích.
Pavel Hubený

Hudlický zpravodaj
Hudlický Zpravodaj je určen pro
všechny občany Hudlic. Základním
posláním Zpravodaje je informovat
občany o celkovém dění v naší obci.
Zhodnocení uskutečněných akcí, plánované akce, důležité informace, různé
postřehy, fotografie. Nechci a nebudu hodnotit úroveň a obsahovou náplň
našich stránek.
Opět zdůrazňuji, že prostor na našich
stránkách má každý občan a sdružení
Hudlic. To samozřejmě platí i pro
občanské sdružení „Šance pro Hudlice“.
Na
diskusních
stránkách
OÚ

Činžovní dům
V současné době dochází k další postupné opravě velice zanedbané
elektrické instalace v činžovním domě.
Byly vyměněny postupně oba rozvaděče, což umožní zvýšení možného odběru
pro jednotlivé byty (elektrické vytápění), instalaci dvousazbových elektroměrů a tím snížení poplatků za odběr
el. energie pro jednotlivé nájemníky.
V nejbližší době bude i vybudováno
plato pro popelnice u kontejnerů na
tříděný odpad.
Kanalizace
Orgány obce připravuji veškeré
podklady pro možnost podání žádosti
o poskytnutí finanční dotace v podzimní
výzvě letošního roku. Situaci do značné

Územní plán obce
V nejbližším období dojde k zahájení celkové změny územního plánu naší
obce. Žádám občany v případě, že mají
požadavky na změnu využití jejich
pozemků, aby kontaktovali obecní
úřad. Jejich požadavky pak budou předány zpracovateli k případnému zahrnutí po odsouhlasení dotčenými orgány
do územního plánu obce Hudlice.

Východ slunce. Co přinese nový den?

a občanského sdružení „Šance pro Hudlice“ neustále čtu, že se jedná o rudý,
komunistický, obecní plátek. Co pisatele těchto příspěvků k tomuto závěru
vede?
Snažíme se objektivně seznamovat
všechny občany s děním v obci. Samozřejmě nejsme profesionálové. Ukažte
mi někoho, kdo je bezchybný. Rozhodně popírám politickou orientaci našeho
Zpravodaje. Na konci roku uděláme
mezi všemi občany anketu, zda v příštím roce máme ve vydávání Zpravodaje
pokračovat.
Za redakční radu Rudolf Hrkal
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Kanalizace
V současné době probíhá územní
řízení na Stavebním úřadu Králův
Dvůr za účelem vydání územního
rozhodnutí. V měsíci říjnu nebo listopadu 2009 bude podána žádost o
finanční prostředky z Operačního
programu životního prostředí - číslo
oblasti podpory 1.1.1. „Snížení znečištění z komunálních zdrojů - aglomerace pod 2 000 EO“.

Tříděný odpad
Za 1. pololetí 2009 občané Hudlic
odevzdali toto množství komodit tříděného odpadu:
papír – 7,1 tuny, plast – 7,4 tuny, sklo
bílé – 930 kg, sklo barevné – 6,5 tuny,
nápojový karton – 140 kg. Od firmy
Ekokom Praha jsme za tříděný odpad
obdrželi celkem 62 000 Kč.
Dalším příspěvkem OÚ Hudlice ke
zkvalitnění a lepší dostupnosti v třídění odpadů bude zajištění dalších
3 sběrných nádob na papír, plast a sklo
do areálu hřiště u lesa.
Opětovně žádáme všechny občany,
aby tříděný odpad do sběrných nádob
předem upravili sešlápnutím plastových nádob a složením papírových krabic. Je to v zájmu nás všech, sníží se
tím četnost vývozu sběrných nádob a s
tím spojené zvýšené finanční náklady.
Rozměrově větší plastové nádoby žádáme ukládat do kontejnerů na skládce.
OÚ Hudlice touto cestou děkuje všem
občanům za dlouhodobě aktivní přístup
v třídění odpadů. Třiďte, má to smysl!

V obci proběhla výměna dopravních značek.

Jednání Rady obce Hudlice
2.7.2009 – čištění kanalizace, doplnění parcel do katastru nemovitostí,
poděkování ČSOP Rokycany, mimořádnou sbírku na povodně, kontrolu
dotace na dětské hřiště u kostela, stavební úpravy rodinného domu č.p. 108,
výjimku z počtu dětí v MŠ Hudlice,
dotace FROM, návrh smlouvy Elektrowin, nabídku pozemků na Trnovce,
hlasování do Evropského parlamentu,
natáčení Česko – Americké TV, obecní les, šetření v rodném domku J.J.,
způsob přihlašování na kulturní akce,
cyklostezky, dodatek č. 1 k mandátní
smlouvě,
6.8.2009 – modernizaci a dostavbu

MŠ Hudlice – II. etapa, jednání starosty na MF ČR, výběrové řízení na uvolněný byt, natáčení videa o Hudlicích,
humanitární pomoc obci Ostrov, čištění
kanalizace, žádost o skládkování materiálu, žádost o finanční příspěvek pro
OS Klubíčko, žádost o vyjmutí části
komunikace, dražební vyhlášku, zavedení žákovského jízdného zdarma, pracovní zasedání ZO, udělení výjimky z
počtu žáků v ZŠ, vloupání do Večerky,
vyřízení reklamace – kluziště, obecní
rozhlas, zatrubnění příkopu, koupaliště, kanalizaci obce,
3.9.2009 – řešení majetkoprávních
vztahů s VaK Beroun, kuchyňskou linku do bytu v č.p. 362, nabídku vysavače listí, kupní smlouvy, prodej a směna
pozemků, opravu el. topení ve zdravotním středisku, dotazník investičních
aktivit, vyjádření k žádosti OS, převod
smlouvy na odběr plynu, žádost o povolení vjezdu na pozemek, fakturu za
betonové roury, dopis z MV ČR, žádost
ředitelky MŠ o navýšení rozpočtu,
veřejné zasedání OZ, zhodnocení nabídek – Czech POINT.

Obecní úřad
informuje

Únava materiálu? Ne, pouze „hra“ rádoby dospělých puberťáků.

Sběr nebezpečného odpadu
proběhne v sobotu 5. prosince
2009.
Připomínáme
občanům
povinnost uhradit poplatky
za popelnice a psy za rok 2009.
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Nová pravidla pro obecní skládku
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě OZV č.1/2009 činí 450
Kč ročně. V letošním roce občan zaplatí částku 430 Kč z důvodu schválení
zastupitelstvem obce od měsíce dubna
2009. V této částce není zahrnuta jenom
popelnice, ale i tříděný odpad, nebezpečný odpad a v neposlední řadě bezplatné využívání kontejnerů na skládce.
Zde je možno bezplatně dovážet velkoobjemový odpad, sklo, plasty, železo
a odpad ze zahrad. V okolních obcích
tuto možnost legální likvidace těchto
odpadů nemají a občané si jí zajišťují
na své náklady. Maximální částka určená zákonem za likvidaci odpadů je 500
Kč za osobu.
Velkoobjemové kontejnery necháváme
vyvážet do Stašova na skládku. Kontejnery na plasty a sklo odvážíme po
dohodě do TS Beroun. Za 1. pololetí
2009 jsme za odvoz kontejnerů a likvidaci a uložení odpadů zaplatili cca 80
000 Kč. Za stejné období roku 2008
to bylo cca 60 000 Kč. Tento nárůst je
způsoben zejména těmito důvody:
1. velkoobjemový odpad, tzn. starý
nábytek, křesla, stará okna, skříně
jsou vhazovány do kontejneru celé,
nerozebrané. Během jedné soboty a
neděle je kontejner plný.
Opatření od října 2009 – veškerý
nábytek bude rozebraný, rozbitý,
zbaven polstrování, to samé se týká
sedacích souprav. Samotné dřevo
se likviduje samostatně na skládce.
Tento odpad nebude v jiném stavu
převzat p. Chaloupkou.

2. do kontejnerů na plast a sklo se bude
vhazovat pouze tento tříděný odpad.
Do skla nepatří zrcadla, automobilová skla, porcelán, keramika ani drátěné sklo. Rozlišujte rozdělení skla
nově na bílé a barevné (kontejnery
jsou jasně označeny). Dodržujte toto
rozdělení, protože v případě znehodnocení obsahu kontejneru jiným
odpadem, musíme tyto kontejnery
převážet do Stašova jako směsný
komunální odpad a zbytečně za to
platíme.
3. na skládku je zakázáno dovážet různé části autovraků, tzn. sedačky,
díly z plastů aj. Ekologická likvidace
autovraků se provádí jinak a jinde!

Nepochopitelné!
Názorná
ukázka
příspěvků
ke zkrášlení vzhledu naší obce – zničený most na dětském hřišti, poškozená socha na dětském hřišti, vyvrácené
dopravní značky. To je prostě strašné, co dokáže naše, hudlická mládež.
Co je k tomu vede? Ničit, škodit, poškozovat, vytáhnout se před partou, to jsou
hodnoty, která tato mládež uznává.
Žádáme rodiče, aby si někdy prověřili,
co jejich „ratolesti“ po večerech dělají. Obecní úřad najde způsob, jak tyto
silácké kousky potlačí nebo alespoň
omezí. Prvním krokem bude pozvání
rodičů některých výtečníků na obecní úřad za účelem rozumné domluvy.
Věřím v soudnost a pochopení rodičů.

4. z důvodu přehlednosti bude od října
2009 zavedena evidence dovezených
odpadů na naši skládku podle čísel
popisných a jmen.
Veškerá tato opatření mají za účel
udržet pro hudlické občany poplatky za
likvidaci odpadů na rozumné výši. Je
opravdu na každém z nás, jak k tomuto
problému přistoupí. Jsou jen dvě možnosti. Pan Chaloupka a pracovní skupina OÚ se bude řídit přesně těmito
pokyny.
Věřím, že navrhovaná opatření pomohou zlepšit stav na skládce při likvidaci
odpadů z nemovitostí naší obce. Areál
skládky bude řádně oplocen, označen
výstražnými tabulkami a v areálu se
bude volně pohybovat pes. Toto opatření jsme nuceni přijmout z důvodů
neustálého přehrabování a vyhazování odpadu z kontejnerů a v neposlední
řadě i množícím se krádežím železa.

Kulturní
a sportovní akce
ŘÍJEN
24. - 25.
sklípek na Moravě
31. průvod s lampiony
LISTOPAD
14. Olšany - zájezd k hrobu J. Jungmanna
??
Mikulášské posezení nejen pro
důchodce
PROSINEC
4.
rozsvícení vánočního stromu
19. zájezd do Weidenu - koupání
26. výšlap na vrch Krušná hora

Další z „povedených“ kousků vandalů.

Akce a jejich termíny mohou být
v průběhu roku zrušeny nebo
změněny, případně ještě doplněny - posezení nejen pro důchodce,
vítání občánků, podzimní zájezd
do Polska, aj.
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Rekonstrukce MŠ
v obrazech
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Rozloučení s prázdninami
V sobotu 29.8.2009 uspořádala TJ
Sokol Hudlice a Komise pro sport OÚ
Hudlice tradiční Rozloučení s prázdninami pro hudlické děti na hřišti u lesa.
Zúčastnilo se ho přes 80 hudlických
dětí se svými rodiči, dědečky a babičkami.
Krásné prostředí hřiště u lesa ještě
umocnilo hezké počasí. Děti absolvovaly soutěže zručnosti, kopaly na branku, hrály florbal, skákaly v pytlích,
házely šipky, střílely ze vzduchovek,

jezdily na koních, přetahovaly se lanem, běhaly lesem. Mohly si zblízka
prohlédnout letadlo, vojenskou a hasičskou techniku. Byly pro ně připraveny
sladkosti a tradiční špekáčky na pečení.
K poslechu jim hrála country skupina.
Pro doprovody bylo zajištěno rovněž
kvalitní občerstvení. Prostě příjemné odpoledne se vším všudy, bohužel
prázdniny skončily. Tak zase příští rok.
Pořadatelé upřímně děkují všem, kteří
se na zajištění odpoledne podíleli.
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Jungmannovy
slavnosti 2009
V sobotu 11. července 2009 proběhly oslavy 236. výročí narození našeho
slavného rodáka Josefa Jungmanna.
Program byl zahájen u domku
Josefa Jungmanna, kde vystoupili žáci MŠ a ZŠ. Děti mohly zhlédnout Nafukovací pohádku divadla
z Liberce.
Dále bohatý program pokračoval na kluzišti. Byl opravdu pestrý
a jistě uspokojil všechny návštěvníky
oslav. Velmi působivá bylo orientální,
taneční a ohňové vystoupení skupiny
Vespera.
Součástí oslav bylo i vyhlášení výsledků fotografické soutěže.
Pro nejmenší byl připraven skákací hrad. Slavnosti dále pokračovaly hudební a taneční zábavou se skupinou Boss – Bend.
Krásným zpestřením večera byl ohňostroj. Slavnosti se vydařily, obecní
úřad děkuje všem, kteří se na zdárném průběhu podíleli.

4. ročník Hudlického
poháru v nohejbalu
Oddíl nohejbalu TJ Sokol Hudlice
uspořádal v sobotu 12. září 2009 4.
ročník Hudlického poháru v nohejbalu trojic. V letošním roce se turnaje
zúčastnil rekordní počet družstev.
Celkem se přihlásilo 15 družstev.
Hrálo se ve dvou skupinách, do finále postupovaly první čtyři družstva.
Celkovým vítězem se stalo družstvo
Dorost Tlustice. Letošní úroveň byla
velmi vysoká, finálová utkání byla
ukázkou velmi kvalitního nohejbalu. Občerstvení vzorně zajistil Ing. J.
Sládek, počasí bylo příjemné. Hudlický pohár se již dostal do podvědomí
hráčů nohejbalu a v příštím roce se
můžeme těšit ještě na hojnější účast
družstev. Škoda jen, že se letošního
ročníku nezúčastnilo více družstev
z Hudlic.
I v tomto sportu bohužel platí, že
snaží jen pár členů nohejbalu. Opravdu nestačí si občas jenom zahrát
nohejbal a ostatní záležitosti nechat
na pár jedincích. Dokladem toho byl
i letošní Hudlický pohár. Prosím, takhle se sport opravdu nedá dělat.

Hudlice dnes, 12.10.2009

Hudlice dnes, 12.10.2009

Stolní tenis v nové
sezóně 2009/2010
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Hudlice bude mít v nastávající sezóně
5 družstev, která budou hrát krajské a
okresní soutěže takto: v divizi budeme mít 2 družstva, v krajské soutěži
1 družstvo, v okresním přeboru 1. třídy 1 družstvo, v okresním přeboru
2. třídy 1 družstvo. Budeme se zúčastňovat okresních bodovacích turnajů
žáků, zapojíme žáky do soutěží dospělých, jsme pořadateli školení rozhodčích a trenérů stolního tenisu našeho
okresu. Samozřejmě, není všechno tak
ideální, jak to vypadá. Potýkáme se
stejnými problémy, jako mají fotbalisté. Je hrozně málo dospělých, kteří jsou
ochotni pravidelně ve svém volném
čase něco pro děti udělat. Týká se to
i samotných členů našeho oddílu. Stolní
tenis nelze donekonečna zabezpečovat
pouze úzkou skupinou nadšenců. Jak
myslíte, že jim to dlouho vydrží? Druhým faktem je ta skutečnost, že v Hudlicích je daný počet dětí, které mohou
sportovat.
Sportovně nadané dítě je organizováno ve více sportech. Nastává pak problém, skloubit tréninky, zápasy a školu, jiný sport, školní kroužky. V tomto
případě musí pomoci rodiče. Sportovní
vyžití vašich dětí stojí přece za trochu
námahy. Sport a stolní tenis zvlášť
za to opravdu stojí.

Sázava 2009
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Hudlice uspořádal tradičně na konci července soustředění mladých stolních tenistů v Sázavě nad Sázavou. Letos se ho
zúčastnilo 17 mladých nadějných stolních tenistů. Pro některé to byl první
týden bez mámy a táty. Všechno jsme
zvládli, dětem se soustředění líbilo,
zlobily přiměřeně, trénovaly poctivě,
někteří získali základy v šachu, prostě krásný týden se sportem. Jedním
z hlavních důvodů, samozřejmě kromě
sportovního růstu, je vytvoření kamarádského prostředí a spolehnutí jeden
na druhého. Mnozí rodiče by se nestačili divit, jak jejich děti dokáží poslouchat, mají slušně uklizeno na pokoji
a nejsou s nimi žádné větší problémy.
Nezbytnou součástí soustředění bylo
i závěrečné pečení buřtů. Chutnalo
všem.
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Za Hudlice krásnější!
Zahrádky mnoha nemovitostí v naší
obci jsou opravdu pastvou pro oči. Krásné, rozkvetlé květiny, upravené záhony,
anglický trávníček, prostě nádhera.
Za tou krásou je ale třeba vidět
pořádný kus práce, šlechtění, zastřihávání, vysazování, pravidelné zalévání a
spoustu dalších drobností, bez kterých
se zahradnická práce neobejde.

Při procházce ulicemi Hudlic hned
poznáte péči majitelů o svou okrasnou zahrádku. Obecní úřad připravuje
pro příští rok soutěž „O nejkrásnější
zahradu Hudlic“. Tuto soutěž chceme
dotovat cenami se zahradnickou tematikou. Posuďte sami, pár ukázek nádherně upravených zahrad a okolí domů
v Hudlicích.
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Kopaná v Hudlicích bude!
Zdravíme své věrné fanoušky a příznivce kopané v Hudlicích. Než začala
podzimní sezona, tak jako již za poslední léta bývá u nás zvykem, nastalo počítání hráčů, kteří zůstali trenérovi Jirotovi k dispozici a bylo to počítání nejen
jednoduché, ale hlavně smutné.Všichni
staří matadoři stále zůstávají a dál válí
za naše barvy, ale mládí se nám nějak
nedaří podchytit, vždy když někoho
seženeme, po čase z různých důvodů
končí, ať již kvůli tomu, že se nedokázali prosadit do základní sestavy, nebo
prostě ztratili zájem, nejčastější výmluva je na čas, ale kdo ho dnes má? Všichni, kdo mají fotbal rádi a chtějí ho hrát
si ho dokážou najít, kdo nechce, vždy si
výmluvu najde, je škoda, že zejména ti
hráči, kteří by měli perspektivu mnoha let, nedokáží fotbalu obětovat něco
navíc, velká škoda zejména pro hudlický fotbal. Pojďme nyní k „A“ mužstvu
z jiného pohledu, všichni jistě víte, že
po dlouhé době se nám na jarní sezonu
podařilo konečně sehnat trenéra, kterým
se stal p. Josef Jirota z Nového Jáchymova, mužstvo převzal v situaci, kdy se
po nepříliš zdařilém začátku podzimní
sezony herně zlepšilo, dokázalo držet
krok se špičkou tabulky a mělo velkou
šňůru zápasů bez prohry.
Bohužel pro jarní sezónu se nepodařilo domluvit s mateřským oddílem
Tomáše Cihelky KŽ Králův Dvůr, kde
jsme jednali i o Radkovi Chocovi, oba
tito hráči byli ochotni za Hudlice hrát,
ale finanční požadavky byli pro nás s
ohledem na další léta neakceptovatelné.
K tomu přišel s požadavkem odchodu do
Č.N.Jáchymov O. Průša a rázem jsme
stáli před problémem, kdo bude vlastně
hrát. V jednu chvíli to vypadalo opravdu špatně, kdy jsme měli k dispozici jen
jedenáct zdravých hráčů, k již zmíněným odchodům přibyl ještě Jirka Sedlák, který se odstěhoval na Vysočinu, ke
zraněným T. Sklenářovi, J. Urbanovi, J.
Vostárkovi a Kubovi Hubkovi přibyl ještě R. Hubka ml., z pracovních důvodů je
málo použitelný J. Kolář.
V přípravě jsme odehráli dva turnaje
a jedno přátelské utkání s torzem zbylých hráčů, stále jsme jednali a sháněli
posily na doplnění kádru. Nakonec jsme
se domluvili na hostování P. Kasseckerta z KŽ, Z. Stuny z Č.L.U. Beroun, J.
Svobody z Březové a na přestup jsme
udělali J. Křivohlavého ze Žebráka, z
hostování se vrátil brankář Péťa Zíma.
S takto doplněným kádrem jsme přivítali v prvním mistrovském utkání
jednoho z nejtěžších možných soupeřů

Č.N.Jáchymov a po vcelku dobré hře
jsme nespravedlivě prohráli 0:1, co však
bolí více je to, že marodka se ještě rozšířila o Vl. Kirbergera a P. Kasseckerta.
Přesto jsme dokázali vyhrát další mistrovské utkání na ,,Eternitce” 2:0, přibyl
však vyloučený V. Kočí, který má stop
na 3 zápasy, v dalším domácím utkání jsme silou vůle přehráli Tmaň 3:1 a
další zraněný je brankář V. Sklenář. Do
sestavy se vrátil zatím R. Hubka ml. a J.
Vostárek hraje se sebezapřením, ostatní zranění vyjma P. Kasseckerta a J.
Hubky s koleny jsou nečitelná, neboť se
jedná o třísla a to chce jen čas a klid.
Přesto se nevzdáváme a chceme bojovat
o špici tabulky, všichni hráči odvádějí

přípravky a svou soutěž budou hrát pod
názvem Hudlicko, zároveň přešli někteří mladší žáci z N. Jáchymova na hostování do Hudlic. Již od minulé sezony
máme na hostování v N. Jáchymově pět
dorostenců a tak věříme, že spolupráce
obou oddílů bude i v budoucnu pokračovat. Přípravku má u nás na starost tak
jako loni p. Zdeněk Sklenář a věnuje se
dětem opravdu příkladně, všichni mají
včas rozpisy svých zápasů a veškeré
změny dostávají písemně nebo telefonicky. Potřeboval by však k sobě aspoň
jednoho kolegu, vždyť při turnajích, kdy
trenéři zároveň i pískají jiné zápasy se
nestačí pomalu ani občerstvit. Přípravka zahajuje svou sezonu 12.9. turnajem
v Berouně na Máchovně, věříme, že tak
jako loni opět postoupí do dalších bojů o

poctivé výkony a i když se někdy nedaří,
jak bysme si všichni přáli, porveme se
o co nejlepší umístění. Zárukou je osoba trenéra Jiroty, který poctivě pracuje
s kádrem, který má a nehledá výmluvy,
jen těch omluvenek na trénink je nějak
moc, tam by mělo dojít u některých hráčů k zamyšlení.
Spoléháme také na vás, na ty kteří
nám chodí poctivě celá léta fandit, že
nás nenecháte ve štychu a podpoříte
hudlickou kopanou svoji účastí na zápasech. Bohužel najdou se i Hudličáci,
kteří by místní fotbal nejraději viděli na
kolenou, ale Hudlice měli vždy v okrese
své pevné místo a tak to taky zůstane.
Nyní něco o naší mládeži, fotbalový
oddíl přihlásil do mládežnických soutěží dvě družstva a to přípravku ve věku
6 – 10 let a mladší žáky do 12 let. Jelikož v Hudlicích není příliš velký zájem
dětí o fotbal a měli jsme problém dát
dohromady přípravku, došlo k dohodě s
oddílem Č.N.Jáchymov o sloučení hráčů

umístění v okresní soutěži. Po odchodu
trenéra mladších žáků p. J. Merhauta,
kterému děkujeme za trpělivou práci,
kdy se snažil dětem předat své bohaté
zkušenosti se ml. žáků ujal vynikající
fotbalista let minulých p. Zdeněk Jirava, který pak zavedl několik novinek
a děti si tím hned získal. I on se však
potýká s malým počtem hráčů a tak se
tým doplňuje o hráče přípravky. Svou
soutěž již ml. žáci zahájili 4.9. překvapivou výhrou nad velmi silnými Zdicemi
v poměru 2:1. Díky nadšenému výkonu
všech hráčů a střelci Matěji Klánovi,
který dal obě branky, nám tak udělali velikou radost. Snažíme se dětem
vytvořit co nejlepší podmínky, ale tak
jako vždy na těchto stránkách vás opět
musíme žádat o pomoc, přiveďte své
děti mezi nás, přijďte a podílejte se na
jejich výchově, ochotných pomocníků u
dětí není nikdy dost.
S pozdravem sportu zdar a fotbalu
zvlášť se těšíme na vaši spolupráci.

