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Slovo starosty

Vážení občané, chtěl jsem vás
původně přivítat s příchodem již
toužebně očekávaného jara, ale dnešní realita (6.3.2010) je bohužel úplně
jiná. Letošní zima nám dala opravdu
zabrat a to jak finančně, tak i fyzicky
a někdy nám pocuchala i nervy. Chtěl
bych touto cestou poděkovat všem,
kteří nám s nadílkou sněhu a náledí
pomáhali a začali již uklízet i zimní posyp. Věřte, že snahou obce bylo
maximálně udržovat sjízdnost místních komunikací a bezpečnost chodníků. Domnívám se, a mnozí občané to
potvrdili, že jsme na tom byli lépe než
v Berouně anebo Králově Dvoře. Rozhodně nechci, aby to znělo jako samochvála, ale spíš jsem chtěl zdůraznit,
že bez pochopení a pomoci některých
občanů by to nešlo. Našli se samozřejmě i kritici, kteří neváhali přiběhnout
na obecní úřad se stížností místo, aby
sami přiložili ruku k dílu. Spoustu
problémů přitom způsobili neukáznění občané, kteří parkovali svá vozidla
na místních komunikacích a znemožňovali tak prohrnutí a sypání. Doufejme, že jaro nám dá zapomenout
na všechny trable, které nám letošní
zima připravila a podaří se nám dobře zvládnout i jarní úklid.
Původně jsem chtěl obsáhle reagovat na třetí číslo „Hudlického echa“,
ale nechci vás opravdu unavovat
opakováním již stokrát uvedených
skutečností. Jsme svědky držení linie
občanského sdružení a opět jste byli
zaplaveni snůškou lží, zkreslených
skutečností a nechutného napadání.
Komu by to nestačilo, může se o stylu
pisatelů přesvědčit na diskusním fóru
www stránek obce anebo na stránkách sdružení. Já takovéto praktiky
odmítám, protože je to jen odvádění
od potřebné práce pro občany obce.
Myslím si, že není nutné uvádět jednotlivé členy zastupitelstva, občané
je znají a řeší s nimi své každodenní
problémy. Já sám jsem nikdy nikoho
neodmítl s podáním vysvětlení čehokoli a budu se tak chovat i nadále. Znovu
opakuji, že uvedené informaci v echu
(pokračování na str. 2)
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Místní poplatky
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
o místních poplatcích
Dle výše uvedené vyhlášky připomínáme našim občanům povinnost uhrazení poplatků:
1. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů – sazba poplatku pro rok 2010
činí 450 Kč. Splatnost poplatku je do
31.3. 2010 nebo dvě stejné splátky nejpozději do 31.3. a 30.9. 2010.
2. poplatek ze psů – sazba poplatku za
psa pro rok 2010 činí 100 Kč. Za druhého a každého dalšího psa je 200 Kč.
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Splatnost poplatku je do 31.3. 2010.
Dále připomínáme občanům poplatek za užívání veřejného prostranství.
Poplatek činí za každý i započatý m 2
a každý i započatý den užívání veřejného prostranství:
- za provádění výkopových prací 5 Kč,
- za umístění stavebního zařízení 5 Kč,
- za umístění skládek 5 Kč,
- za vyhrazení trvalého parkovacího
místa 1 Kč.
Kompletní text OZV č. 12/2009 je
k dispozici na OÚ nebo na webových
stránkách OÚ Hudlice.
Rudolf Hrkal

Paní Zima byla letos u vlády dlouho.

Kamerový systém v obci
OÚ Hudlice se dlouhodobě potýká s
projevy vandalství a s poškozováním
obecního i soukromého majetku. Stížnosti občanů na vandalství, rušení nočního klidu a nepořádku v obci mají své
opodstatnění. OÚ Hudlice ve spolupráci s Policií ČR se snažil tomuto negativním jevu zamezit. Bohužel, náprava
neměla ten správný dopad. Četnost návštěv Policie ČR se pronikavě zvýšila,
přesto vandalismus dále pokračoval.
OÚ Hudlice má jenom omezené možnosti sjednání nápravy, nahrává tomu i

nevšímavost našich občanů.
Z těchto důvodů se OÚ rozhodl pořídit v obci kamerový systém, který bude
monitorovat problémová místa naší
obce. Ve spolupráci s Policií ČR budou
pořizovány záznamy kamer a bude pravidelně prováděno vyhodnocování těchto záběrů. Inkriminovaná místa budou
řádně označena. Je to jedna z dalších
možností, jak v naší obci udržet pořádek. Počet kamer bude možné dále rozšiřovat a tím pokrýt většinu částí obce.
Rudolf Hrkal
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jsou ničím nepodloženou lží a mají za
účel jen dále vyhrocovat v této oblasti
neutěšenou situaci v naší obci. Ano,
členové občanského sdružení opravdu zaznamenali „úspěch“ a paní
objektivní novinářka vás o tom okamžitě informovala, když se jim podařilo „najít“ spřízněnou duši na ministerstvu zemědělství. Vážené občanské
sdružení, vysvětlete občanům, proč
v roce 2006 nemělo ministerstvo ke
změně PRVKUKU žádné výhrady a
najednou bez jakéhokoliv kontaktování obce Hudlice a vyžádaní si
podkladů anebo stanoviska, přestože
nedošlo od té doby ke změně jakýchkoliv podmínek, najednou vydalo
nesouhlasné stanovisko. Vaše snaha
však byla marná a Středočeský kraj
se k tomu již vyjádřil v tom smyslu, že
změna je platná a může jí na základě
požadavku obce Hudlice změnit opět
jen krajské zastupitelstvo. Je nutné si
také uvědomit, že obec od schválení
změny PRVKUKU do přípravy výstavby kanalizace investovala za čtyři
roky téměř 1 mil. Kč a ten bychom v
důsledku změny stanoviska v případě
zmaření této investice na Ministerstvu zemědělství ČR uplatňovali. Až
úsměvně vyznívá neustálé politizování všeho v naší obci. Vážené občanské sdružení, občané Hudlic ví, jaké
politické strany jsem členem a většině to nevadí, jako mě nevadí, v jaké
politické straně je jiný občan anebo
jakého je vyznání. Já jsem si nikdy
na politikaření v obci nehrál a rozlišuji jen občany, kteří chtějí pro obec
něco udělat a ty, kteří jen kritizují a
napadají druhé. Máte velikou nevýhodu, i když nejsme nejmenší obec,
přesto se téměř všichni velice dobře
známe a každý si pamatuje, kdo kde
byl, jak se choval k spoluobčanům i
rodinným příslušníkům a jaké z toho
měl výhody. I tisíckrát opakované lži
a napadání paměť většiny občanů
nevymažou.
Velice mě mrzí, že namísto řešení co nejrychlejšího odkanalizování
naší obce, se tento problém stal již
dvouletým hlavním volebním heslem
zástupců občanského sdružení. Je jen
škoda, že nám tím možná utečou velice výhodné dotace od EU a to nejen
do kanalizace.
Vážení občané, domnívám se, že
přes tyto negativní skutečnosti se
přesto podařilo v obci udělat mnoho
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dobrého pro vás všechny. V letošním
roce bychom chtěli pokračovat po
již dokončené celkové rekonstrukci mateřské školy ve velkých akcích
a to zejména v celkové přestavbě a
nástavbě budovy obecního úřadu a
výstavbě rozhledny „Máminka“ na
Krušné hoře. Dále bychom měli provést udržovací práce v rodném domku Josefa Jungmanna, obnovu zeleně
kolem Hudlické skály a ještě mnoho
dalších akcích. Vlastní realizace je
samozřejmě podmíněna získáním
finančních dotací od Středočeského
kraje, ale doufám, že jako v minulosti vše dobře dopadne a požadované
finanční prostředky, ku prospěchu
všech obyvatel obce, získáme.
Jsem velice rád, že přes očerňující kampaň ze strany občanského

sdružení, se daří udržet dnes již tradiční kulturní akce. Většina z nich
byla zajišťována již za bývalého vedení obce a tak tvrzení, že se jedná o
mou předvolební kampaň za peníze
obce, je opravdu opět účelové a směšné. Já bych chtěl naopak vyjádřit
přesvědčení, že tyto akce pomáhají
zlepšovat mezilidské vztahy a chtěl
bych opravdu z celého srdce poděkovat všem, kteří se na jejich přípravě a
zabezpečení podílejí.
Vážení občané, co říci na závěr,
snad jen to, že věřím ve vlastní názor
a rozum všech poctivých občanů, kterým není situace v obci lhostejná, a
doufám, že se nám společně podaří
udělat ještě mnohem více pro naší
hezkou obec.
Váš starosta Pavel Hubený

Z jednání rady obce Hudlice
Rada obce Hudlice projednala mimo jiné na svém zasedání dne:
7.1.2010 – program zasedání zastupi4.2.2010 – záměr vybudování roztelstva obce dne 26.1.2010, postup pra- hledny na Krušné hoře, žádost o
cí na opravě koupaliště, uvolněný byt finanční příspěvek klubu Zvonek,
v činžovním domě, žádost p. Charvá- žádost o finanční příspěvek organizace
tové o pronájem nebytových prostor v UNICEF, žádost o finanční příspěvek
domě č.p. 364, prodej dříví, informaci Českého svazu ochránců přírody – MísVaK Beroun o změně ceny pitné vody, to pro přírodu, žádost p. Jiřího Štance
vydání územního rozhodnutí, žádost o na instalaci fotovoltaické elektrárny,
koupi pozemku, vyúčtování příspěvku vyrozumění Policie ČR – poškození
ČSOP, informaci Ministerstva finan- sochy, převod pozemků pod hřištěm u
cí ČR, dopis Ministerstva vnitra ČR, lesa, žádost o povolení kácení dřevin
podání žádostí na převod pozemků od rostoucích mimo les, opakovaná podáÚPZSVM, instalaci kamerového systé- ní proti orgánům obce, prodloužení
mu, uzavření mandátní smlouvy s Ing. vodovodního řadu, projednání možnosTopinkou na územně plánovací činnost ti realizace dopravních nebo stavebpři pořizování územního plánu obce, ních opatření na úseku silnice III/2365
vyhlášení výběrového řízení na zadá- v úseku kolem domu č.p. 171, žádost o
ní územního plánu obce, stanovení zveřejnění dopisu Ing. Radka Adama,
závazných ukazatelů pro příspěvkové DiS, který se týká černých skládek a
organizace, opakovanou žádost JUDr. odpadu v lese, majetkoprávní vztahy na
Hiblerové,
Lísku, kulturní kalendář na rok 2010.
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Kulturní a sportovní kalendář 2010
BŘEZEN
22.3. Divadlo Na Jezerce – tragikomedie Sklenka sherry, hrají
Z. Krónerová, J. Hrušínský,
T. Němcová, V. Jeníková,
M. Šplechtová
27.3. Předvelikonoční nákupní zájezd
do Polska, cena 250 Kč
DUBEN
10.4. Otvírání studánek, sraz
ve 14:00 hod. u skály
17.4. Plavání ve Weidenu, cena
550 Kč dospělí, 450 Kč dítě,
odjezd v 6:00 hod.
24.4. FLÓRA Olomouc – zájezd
na 31. ročník mezinárodní
zahradnické výstavy a veletrhu,
jarní etapa, vstupné platí i do
4 skleníků (palmový, citrusový,
kaktusový a tropický park)
KVĚTEN
2.5. Zájezd s p. Rohelovou –
Hořice (Krkonoše), program
bude upřesněn
7.5. Položení věnců k pomníku
padlých
16.5. Pouť
22.5. Výlet na kolech
22.5. Muzejní noc „Na návštěvě
u Jungmannů“

ŘÍJEN
10.10. Posvícení
29.10. Průvod obcí s lampiony,
doprovodný program
30.10 – 31.10. Sklípek na Moravě
– jinak, než bývá zvykem
LISTOPAD
13.11. Zájezd na Olšany – pietní akt
a procházka s p. Rohelovou
20.11. Nákupní zájezd do Polska, cena
250 Kč
PROSINEC
3.12. Rozsvícení vánočního stromku
a mikulášská nadílka
18.12. Plavání ve Weidenu
26.12. 6. ročník výšlapu na Krušnou
horu
Akce a termíny mohou být v průběhu
roku zrušeny nebo změněny, případně
doplněny. Na všechny uvedené akce
a zájezdy je možné se již nyní přihlásit
na OÚ Hudlice. Podrobnější informace
na plakátech na informačních tabulích,
internetových stránkách obce, nebo
u p. J. Tejnorové, tel. 739 296 588.

Hudlický zpravodaj
V letošním roce plánujeme vydávat
zpravodaj každé tři měsíce. Na podzim bude vydáno mimořádné číslo v
souvislosti s komunálními volbami. V
tomto mimořádném čísle dáme prostor
všem politickým stranám a hnutím, aby
naše občany seznámily s plány a cíly.
Zdůrazňuji, že tato nabídka platí pro
všechny.
Hudlický zpravodaj po obsahové
stránce zachová svoji dosavadní podobu
a styl. Chceme nadále seznamovat naše
občany se všemi akcemi, které se v naší
obci uskutečnily nebo jsou plánované.
Dále budeme informovat o problémech,
opatřeních a vyhláškách OÚ Hudlice.
V našem zpravodaji se bude jednat
opravdu pouze o konstatování, co se v
obci událo. Každý občan má právo do
zpravodaje přispět a zhodnotit uskutečněnou akci ze svého pohledu.
Rozhodně si neděláme iluze, že náš
zpravodaj je po profesionální stránce
bez chyb. Je to pouze jedna z možností,
jak informovat všechny občany o dění
v obci. OÚ Hudlice považuje vydávání
místního periodika za důležitou součást
komunikace s občany.
Rudolf Hrkal

ČERVEN
12.6. Výlet na kolech
19.6. Jednodenní zájezd pro děti
„Šťastná země“, Karlovice
– obrovský areál s prvky
z dětských hřišť a zajímavý
geopark, vhodné i pro malé děti
26.6. Český Krumlov – komedie
Sluha dvou pánů
ČERVENEC
10.7. Jungmannovy oslavy a fotosoutěž – fotografie z akcí pořádaných různými složkami obce
Hudlice, maximálně 3 fotografie, nejmenší rozměr 9 x 10 cm,
uzávěrka soutěže 30.6. 2010,
odevzdat na OÚ Hudlice
SRPEN
28.8. Rozloučení s prázdninami,
hřiště u lesa
ZÁŘÍ
4.9. Turnaj v nohejbale, kluziště
7.9. – 19.9. Poznávací zájezd do Řecka
25.9. Zájezd na Zahradu Čech,
Litoměřice

Zima 2009/2010
Letošní, na sníh velmi bohatá, zima
má za následek, že na našich místních
komunikacích je mnoho posypového materiálu. Prosíme naše občany o
pomoc při úklidu těchto komunikací.
V rámci vašich možností zameťte část
komunikace před vaším domem, smetené hromádky budou svážet pracovníci
OÚ. Děkujeme touto cestou všem občanům, kteří to chápou a pomohou snížit
prašnost ulic a zlepšit vzhled naší obce.
Rudolf Hrkal

Sběr nebezpečného odpadu
Obecní úřad Hudlice
plánuje v roce 2010 sběr
nebezpečného
odpadu
v termínech:
29. května a
20. listopadu 2010.
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Zpráva kulturní komise
Kulturní komise pracovala ve složení
J. Tejnorová, M. Paterová, J. Paterová, J.
Goldamerová, M. Papírníková, J. Kulhánková a ing. M. Vlková. Během roku
2009 jsme uskutečnili téměř 30 akcí,
některé ve spolupráci s ostatními komisemi. Tradičně úvod roku začal masopustem, následovalo Otvírání studánek.
Letos zpestřené tanečním vystoupením
místní taneční skupiny Callando Interra. Následovaly Staročeské máje, Jungmannovy oslavy, položili jsme věnec
k pomníku padlých, popřáli ženám k
jejich svátku, prošli obcí s lampiony,
rozsvítili vánoční strom a obdarovali
děti mikulášskou nadílkou. Nechybělo
divadelní představení v Praze a Českém
Krumlově, návštěva termálního bazénu
ve Weidenu, jarní vycházka z Hudlic
do Roztok přes Bránov, Karlov a Nový
Jáchymov zpět. Jarní a podzimní Zahradu Čech v Litoměřicích navštívilo více
jak 120 občanů, oblibě se těší i nákupní
zájezdy do Polska. Květnový dvoudenní výlet do Německa a Lužických hor
nabídl 50-ti účastníkům krásy měst a
přírody. Zářijový týdenní výlet nadchl
svou pestrostí – od vysokých hor, přes
impozantní vodopády, nádherná města,
muzea, přírodní krásy, až po sněhovou přeháňku a teplou koupel v moři,
lenošení na pláži, návštěvu starých italských měst, ale také muzeum Ferrari,
Swarowski, hrob Pavarotiho, jezera,
vodní hrady, společnou večeři a mnoho
pěkných vzpomínek. Oblíbené toulání
s p. Rohelovou je vždy perfektně vyvedené a již se všichni těší, co nám naše
skvělá průvodkyně připraví v letošním
roce. S p. Rohelovou se setkáváme i na
podzim při návštěvě Olšan u hrobu J.
Jungmanna. Novinkou v roce 2009 byla
Muzejní noc, kdy jsme byli osloveni
Asociací muzeí ČR, zda se nechceme
této akce zúčastnit – samozřejmě jsme
souhlasili a tak vznikl krásný večer s

rozhlasovou hrou Posvícení v Hudlicích, tancem skupiny Callando Interra
při svitu ohně a občerstvením na zahradě rodného domku J. Jungmanna pod
názvem Na návštěvě u J. Jungmanna.
Závěr roku tradičně uzavírá náš kulturní program Výšlap na Krušnou horu.
Téměř 300 lidí si nenechalo ujít nádhernou vycházku za pěkného slunečného počasí. Jsme rádi, že je o naše akce
zájem – autobusy jsou vždy plně obsazeny a to i na zájezdech, které si občan
hradí plně sám. My se snažíme naopak
pestrostí kalendáře a různých akcí vyjít
potřebám, ale i zájmu malých i velkých
účastníků. Děkuji všem, kteří nám s
naším programem pomáhají.
Jiřina Tejnorová

Komise uspořádala v lednu a únoru
dva zájezdy na hory. Protože v Hudlicích
byly výborné podmínky pro běžkaře,
vybírali jsme terény spíše pro sjezdové
lyžování. V lednu jsme proto využili
nabídky cestovní kanceláře p. Kloučka
a doplnili jsme autobus pro lyžování na
svazích v Peci pod Sněžkou. Po horském hřebenu se prošli i běžkaři. Stínem tohoto výletu byl pozdní dojezd do
Hudlic zejména proto, že akce proběhla
v neděli. V únoru jsme pořádali lyžař-

ský zájezd do Herlíkovic a na Benecko. V Herlíkovicích se na kvalitně připraveném sněhu vyřádili sjezdaři a na
Bedřichově se krásně projeli běžkaři.
Výletu využilo i několik občanů k procházce po horském hřebeni. Oba výlety se vydařily jak po stránce počasí,
tak po stránce sportovní. Zájezdy byly
hodnoceny kladně. Měli jsme sice sníh
doma, ale s horami se dá jen těžko srovnávat. Je dobré občas změnit prostředí
a podívat se jinam. Karel Kreisinger

Humanitární
sbírka

Komise sociální a životního prostředí
OÚ Hudlice ve spolupráci s občanským
sdružením Diakonie Broumov vyhlašuje na sobotu 10. dubna 2010 humanitární sbírku:
- letního a zimního oblečení,
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek (minimálně 1 m 2)
- domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen použitelné,
- peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek,
- obuv – veškerou nepoškozenou.
Sbírka proběhne takto: U kříže 9:00 –
9:30 hod., Na kluzišti 9:30 – 10:00 hod.,
U panské zdi 10:00 – 10:30 hod. Věci
prosíme zabalit do igelitových pytlů
nebo do krabic. Věci je možné donášet
kromě výše uvedeného termínu na OÚ
již od středy 7. dubna 2010 a v neděli 11. dubna 2010 v době od 14:00 do
15:00 hod. Děkujeme za vaši pomoc.
Rudolf Hrkal, místostarosta

Likvidace odpadů
2009 v číslech

V roce 2009 občané Hudlic vytřídili
celkem 47 tun komodit tříděného odpadu, z toho 16 tun papíru, 15 tun plastu a
16 tun skla. TS Beroun odvezly celkem
434 tun směsného komunálního odpadu
(popelnice). Na skládku ZDIBE Stašov
bylo odvezeno celkem 58 tun směsného
a velkoobjemového odpadu.
Náklady na sběr nebezpečného odpadu činily 28 000 Kč, náklady na likvidaci tříděného odpadu byly 103 000 Kč,
náklady na uložení na skládku ZDIBE
Stašov byly 74 000 Kč, náklady na
dopravu kontejnerů činily 93 000 Kč.
Celkové náklady na odvoz popelnic
byly v roce 2009 630 000 Kč.
Od firmy Ekokom Praha jsme získali
za tříděný odpad 140 000 Kč. Od občanů
za výběr místního poplatku OÚ obdržel
celkem 525 000 Kč. Obecní úřad uhradil ze svého rozpočtu zhruba částku
260 000 Kč na likvidaci odpadů.
OÚ Hudlice děkuje všem občanům
Hudlic za aktivní přístup v oblasti
třídění a likvidace odpadů. Důkazem
tohoto přístupu je zlepšující se životní
prostředí naší obce.
Rudolf Hrkal

Zpráva komise pro sport a mládež

Z dětského karnevalu
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Otevřený dopis předsedovi občanského sdružení
„Šance pro Hudlice“ Petru Abrahamovi
Vážený pane předsedo, Petře Abrahame, konání OS „Šance pro Hudlice“ i
Vaše osobní mě přimělo k napsání tohoto
dopisu.
Již při Vaší osobní akci před založením
petičního výboru (PV) jste v Hudlicích
představil p. ing. Butora jako odborníka
na kanalizaci a zkušeného projektanta.
Dne 30. června 2008 společná pracovní komise Obecního zastupitelstva obce
Hudlice a Petičního výboru Hudlice předala přesné písemné zadání zvoleným
odborníkům k vypracování nezávislé studie odkanalizování obce Hudlice. Každou stranou byli nominováni dva odborníci. Zástupcem PV byl i ing. Butor. Na
jednání 30.6.2008 bylo oběma stranami
dohodnuto, že výsledky nezávislé komise budou respektovány oběma stranami.
Před dokončením studie byly na pracovní
schůzce stanoveny podmínky pro vyhodnocení studie, na tomto jednání vyšli
zástupci obce vstříc při úpravě hodnotící
tabulky požadavkům petičního výboru.
Přesto PV svůj závazek nedodržel.
Po předání studie jste p. ing. Butora
několikrát napadli, že byl OÚ zmanipulován, dokonce i uplacen. Není Vám hanba
za pomluvy vůči odborníkovi, kterého
jste sám vybral?
Vraťme se ještě trochu do minulosti, protože podle stránek občanského
sdružení jsem „starej, dementní a sklerotický dědek“, tak si všechno píši a dělám
si poznámky. Vám jistě paměť dobře
slouží, takže to co teď praktikujete, je
ztráta paměti. Nebo, že by …
Dne 21.července 2008 jste na jednání
komise PV a OÚ navrhl, aby „domácí
čerpací jednotky“ (dále DČJ) byly osazeny pouze na obecních pozemcích a napájeny z veřejné sítě. Snažil jsem se Vám
nastínit několik problémů, proč tuto verzi nelze realizovat, přesto jsem slíbil, že
uvedenou alternativu projednám s ČEZ
Distribuce Kladno. Na dalším jednání 7.
srpna 2008 jsme probrali všechny problémy této varianty.
1) Budou-li DČJ napájeny z rodinných
domů, nedojde z hlediska ČEZ k navýšení potřeby elektrické energie, čerpadlo
DČJ má příkon 1,4 kW což je méně než
je příkon vysavače. Pokud by DČJ byly
napájeny centrálně, zvýší se požadovaný nový příkon o 410 rodinných domů x
1,4 kW, tj. 574 kW, což znamená výstavbu nové trafostanice (TS). S ohledem na
rozlohu obce a úbytky na napětí by bylo
nutno vybudovat TS dvě. U každé DČJ
by bylo nutno vybudovat pilířek s pojistkovou skříní a po celé obci by bylo nutno provést kabelové vedení, které by dle

ČSN 73 6005 muselo být uloženo min.
0,5 m od kanalizačního potrubí. Energetický zákon a požární normy nedovolují
přívod elektrické energie do objektu ze
dvou zdrojů, nemohla by proto být jediná
DČJ umístěna na soukromém pozemku.
2) Při osazování DČJ by nebylo možno dodržet podmínky ČSN 73 6005,
kromě ulice Na Vršíčkách a jižní strany
části ul. Jungmannova. DČJ nelze ukládat do vozovky silnice II. ani III. třídy.
V ulicích obce je uložen vodovod, jehož
vzdálenost od kanalizace a DČJ musí být
min.0,6 m, plynovod – vzdálenost 1 m,
sdělovací kabely – vzdálenost 0,5 m, v ul.
V Rokli, Bří. Jungmannů, Na Vršíčkách a
Dolejší světlovodný kabel Telefonica O2
– vzdálenost 0,5 m, v řadě ulic je provedeno kabelové vedení ČEZ nízkého napětí – vzdálenost 0,5 m a vysokého napětí – vzdálenost 0,5 m. Průměr plastové
nádrže DČJ je 1,2 m, největší šířka našich
ulic je cca 5m.
Někde by byl problém umístit v ulici
jednu DČJ, natož dvě proti sobě. Zde prostě nelze splnit podmínky ČSN a správců
sítí.
3) Geologem a statikem bylo doporučeno neprovádět hluboké a široké zemní
práce v ulicích Nad Roklí, Na Škaličce,
Cingrova a Lomená, tam musí být DČJ na
soukromých pozemcích.
Vážený pane Abrahame, na základě
uvedených faktů komise uznala, že provedení tohoto druhu odkanalizování, tj.
umístění DČJ na veřejných pozemcích s
veřejným s rozvodem elektrické energie,
by bylo velice problematické a nebylo
navrženo ani jako alternativní provedení
zpracovatelům studie.
Proto nás velice překvapilo, když jste26.
listopadu 2009 jako pověřený zástupce 63
občanů donesl na projednávání územního
řízení žádosti na připojení jejich nemovitostí na tlakovou kanalizaci s DČJ umístěnou na veřejném pozemku s napojením
na veřejný rozvod. Proč? Vždyť jste déle
než rok věděl, že tato alternativa je nerealizovatelná.
Nicméně územní řízení se Vám díky
připomínkám podařilo nepřiměřeně protáhnout, takže územní rozhodnutí nenabylo právní moci do 5. ledna 2010 a žádost
obce byla vyřazena ze seznamu žadatelů
o dotaci. Nutno dodat, že všechna podání
proti vydání územního rozhodnutí byla
stavebním úřadem zamítnuta a územní
rozhodnutí bylo vydáno 29.12.2009.
Proti tomuto rozhodnutí však bylo pod
křídly OS vydáno 52 odvolání. Takže
územní řízení se podařilo opět minimálně
o dva měsíce prodloužit. K těm 52 odvo-

láním si dovolím uvést malou statistiku: u
25-ti odvolání chyběl souhlas spoluvlastníka nemovitosti, 3 odvolání byla podána
občany, kteří nejsou spoluvlastníky nemovitosti, jedno odvolání podala osoba, která není vlastníkem nemovitosti a jeden z
občanů nemá svou nemovitost zapsanou
na listu vlastnictví, čili tato odvolání byla
neplatná, přesto musela být projednána.
Všechna odvolání, kromě odvolání OS,
byla podána vlastníky nemovitostí. Jako
zástupce občanů jste si musel být vědom,
že podání odvolání neodpovídá právním
požadavkům. Zkrátka čím více tím lépe.
Vezmeme-li to po odborné stránce,
jako dlouholetý odborník zabývající se
ČOV a podobnými aktivitami (bez ironie) si musíte být vědom, že řada nemovitostí, jejichž vlastníci vám podepsali
odvolání bez rozmyslu („Oni řekli, abych
to podepsal/a.“), nelze odkanalizovat ani
gravitační kanalizační přípojkou ani DČJ
umístěnou na veřejném pozemku.
Pane Petře Abrahame, předsedo občanského sdružení „Šance pro Hudlice“,
ptám se Vás, proč si řadu občanů berete
za rukojmí k dosažení svých cílů, je to
skutečně zahájení předvolebního boje a
jsou si všichni ti, kteří podepsali vědomi
toho, o co jde? Vy, členové občanského
sdružení jste si vědomi toho, že naše
republika má nárok na dotace z Evropských fondů pouze do roku 2013 a díky
hospodářské krizi bude později stát těžko
přispívat na obecní akce. S ohledem na
závazky k EU bude nutno obec zcela nutně odkanalizovat do roku 2015, nebo alespoň zahájit práce.
Bude-li se měnit schválený typ kanalizace, bude se 2 až 3 roky zpracovávat
a schvalovat nový územní plán obce, rok
zpracovávat dokumentace pro územní
řízení a rok tato dokumentace projednávat, tak jsme v roce 2015. Pak bude nutno
platit celou kanalizaci z prostředků obce
a občanů. To není strašení, to je konstatování faktů, které si může každý ověřit.
Jen pro informaci našich spoluobčanů
od roku 2008 jste jako petiční výbor a
občanské sdružení navrhli celkem 5 různých druhů kanalizace: 1. gravitační, 2.
kombinovanou, 3. podtlakovou, 4. gravitační s kanalizačním řadem do Králova
Dvora, 5. DČJ na obecních pozemcích a
kabelové vedení trafostanice. V to nepočítám návrh, který jste podal 11.8.2008,
že by každý rodinný dům mohl mít DČOV
(domovní čistírnu) a odvádět přečištěnou
vodu. To jsme brali jako vtip.
Vážený pane předsedo, vážení členové
občanského sdružení, jste si vědomi toho,
že nejen členové obecního zastupitelstva,
ale i členové občanského sdružení budou
jednou občanům Hudlic skládat účty?
Václav Pos, Lomená 68, Hudlice
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Výzva lesní správy Nižbor
Již nemohu přehlížet současnou situaci v otázce životního prostředí v okolí
obcí Nový Jáchymov, Hudlice a Otročiněves. Touto formou bych chtěl upozornit na některé věci, týkající se této
problematiky a zároveň varovat některé
spoluobčany.
Jako pracovník lesní správy Nižbor se
potýkám pravidelně s problémem nedovolených skládek odpadů v lese. Ročně
úklid těchto skládek stojí lesní správu
desítky tisíc korun. Tyto skládky jsou
evidovány a samozřejmě hlášeny na
Policii ČR. Bohužel, vyšetřování, která
policie vede proti neznámému pachateli, jsou ve většině případů odložena.
Kladu si otázku: proč se odpad
vyváží pořád do okolí a nejlépe do lesa
či k blízké cestě? Vždyť v dnešní době,
kdy na každém rohu v obci jsou kontejnery na tříděný odpad, v obci jsou
řízené skládky (Hudlice a Nový Jáchymov), ročně minimálně dvakrát obce
organizují sběr nebezpečného odpadu a

v Berouně je dokonce sběrný dvůr a vše
až na pár výjimek co se druhu týče je
ZADARMO, a přesto tyto černé skládky vznikají.
Mohu si to vysvětlit jen tím, že lidé,
kteří tak konají, jsou velmi líní lidé,
jejichž morální hodnoty jsou asi někde
jinde a na jejich okolí jim vůbec nezáleží, hlavně, když mají uklizeno před
svým nejbližším okolím. Bohužel,
musím konstatovat, ač jsem se domníval, že za spoustou toho odpadu v okolních lesích stojí obyvatelé z velkých
měst, hlavně z Prahy a Berouna, tak
jsou to i občané z blízkých obcí. Jako
příklad uvádím případ, kdy byla viděna multikára (pravděpodobně z Nového
Jáchymova) jak sype, na již započatou černou skládku převážně zeminy,
nějaký materiál. Ten člověk zde vysypal sklo. Přitom možností, jak se tohoto
odpadu zbavit a zadarmo měl několik,
tak i přesto tato osoba to raději vzala
a hodila do lesa. Absolutně nechápu

Karneval v mateřské škole
Název karneval je odvozen z latinských slov „carne vale“, což znamená „sbohem maso“. Je to tedy obdoba
staročeského masopustu. Karnevalem
či masopustem vrcholí doba bujarého veselí a hojnosti, po které nastává
období půstu, tj. období střídmosti v
zábavách i stravování. Maškarní karnevaly (šibřinky) bývaly dříve záležitostí
dospělých, v dnešní době se však více
organizují karnevaly dětské.
Hlavním a pro děti nejdůležitějším
znakem karnevalu jsou maškary a pře-

vleky. Děti si rády hrají „na něco“ a
paní učitelky jim hru rády umožňují, je
to nejlepší metoda učení pro předškoláky.
U nás ve školce jsme uspořádali karneval pro děti ve čtvrtek 18. února. Už
od rána jsme se scházeli ve třídách v
nejrůznějších maskách a po svačině
jsme odešli do 1. třídy, kde probíhala
hlavní část zábavy.
Paní učitelky třídu vesele vyzdobily,
aby se i ty nejbázlivější děti osmělily
(pokračování na str. 7)

myšlení tohoto „druhu“ lidí. Tytéž lidi
mohu oprávněně podezírat z nepořádku
kolem již uzavřené skládky nad Novým
Jáchymovem a v nedalekém okolí. Jako
protiopatření lesní správa podniká řadu
kroků a to i ve spolupráci s policií, aby
na tyto lidi bylo upozorněno a ti byli
pak náležitě za tuto činnost potrestáni. V souvislosti s touto činností se
zaměřujeme i na nelegální těžbu dřeva
či krádeže dřeva, které se v posledních
měsících značně rozšířily. Na závěr
bych vás všechny zodpovědné občany
chtěl požádat o spolupráci. Pokud přistihnete někoho při těchto nelegálních
činnostech, upozorněte na toto pracovníky lesní správy Nižbor, potažmo starosty a policii, a současně bych varoval
občany, kteří tyto nezákonné činnosti
provádějí.
Ing. Radek Adam, DiS, zástupce lesního správce
Bc. Marek Říha, revírník
Lesy ČR, s.p. Lesní správa Nižbor,
Nižbor 268, tel. 311 693 272

Dětský karneval
V neděli 24. ledna 2010 uspořádala
TJ Sokol Hudlice tradiční dětský karneval. Sokolovna byla plná malých
dětí a jejich rodičů, babiček a dědečků. Pořadatelé zajistili pro nejmenší
opravdu bohatou tombolu. Nejhezčí
masky obdržely krásné dorty, které
upekla nezištně p. Marika Vaculíková. Taneční diskotéku a různé soutěže zajišťoval a uváděl profesionální
DJ p. Ladra se svojí skupinou a zvířátky. Taneční parket byl plný krásných masek. Pro všechny účastníky
bylo připraveno bohaté pohoštění.
Pohoštění zajišťovala skupina členek
Sokola Hudlice a další, kteří pohoštění připravovali v sokolovně anebo
je sami doma upekli. Prostě chtěli
něco udělat navíc a připravit dětem
něco dobrého. Děkujeme za ochotu a vstřícnost. Dětský karneval na
začátku roku se stal již v Hudlicích
tradicí, ve které budeme dále pokračovat. Je to akce pro naše nejmenší
ratolesti a z jejich rozesmátých tváří
má člověk dobrý pocit, že to neděláme zbytečně. Zároveň mi dovolte,
abych poděkoval OÚ Hudlice, p. Ing.
P. Beranovskému a jeho firmě, p. A.
Jindrákovi, p. O. Štancovi za sponzorské dary na dětskou tombolu.
Pořadatelé děkují za hojnou účast a
těší se na příští karneval.
Rudolf Hrkal
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Masopust 2010

V sobotu 27. února 2010 uspořádal OÚ Hudlice a kulturní
komise již 5. ročník „Hudlického
masopustu“. Masopustní průvod
se shromáždil před obecním úřadem, kde rychtář obce udělil Pronobusovi masopustní právo. Po
tomto zahájení se průvod vydal
k občanům, kteří chtěli doma
masopustní průvod pohostit. Hospodářům zahrála dechová muzika a hospodářky si s maškarami
zatancovaly. Masopustní průvod
se všude setkal s vřelým přijetím,
dobrou náladou a bohatým pohoštěním. K masopustnímu průvodu se postupně přidávali další
občané a maškary, lidé se bavili,
masopustní veselá atmosféra zcela
ovládla všechny účastníky. Masopustní rej byl zakončen pohřbením basy v Rychlém občerstvení,
kde masopust dále pokračoval.
Během masopustu byl zajištěn u
ing. Jiřího Sládka prodej výrobků z domácí zabijačky. Jitrnice,
jelita, tlačenka, klobásy, polévka
a ostatní dobroty měly u účastníků průvodu velký úspěch. Krásné
slunečné počasí během průvodu
jenom podtrhlo příjemně strávené
odpoledne občanů, kteří se chtěli
bavit a veselit.
Všem, kteří se podíleli na přípravě a samotném průběhu masopustu, patří velké poděkování. Ať
žije MASOPUST 2011!
Rudolf Hrkal

Karneval v mateřské ...
(pokračování ze str. 6)
a užily si zábavy při tanci a různých
soutěžích. Děti dostávaly za plnění disciplin sladké odměny a drobné dárky,
paní kuchařky pro ně připravily slavnostní pohoštění „Malovaný pohár“,
který si děti mohly samy dozdobit.
Cílem nebylo jen děti pobavit, ale
také je nenásilnou formou seznámit
s lidovými tradicemi jako kulturním
dědictvím našich předků a umožnit jim
aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve známém prostředí.
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Výšlap na vrch
V sobotu 26.12.2009 se uskutečnil 5.
ročník Výšlapu na vrch. Tohoto setkání se letos zúčastnilo na 300 obyvatel
Hudlic, Nového Jáchymova, Otročíněvse, Trubské, Svaté a Trubína. Bylo
krásné mrazivé a slunečné počasí, které umocnilo přátelské setkání obyvatel
během vánočních svátků. K dobré náladě přispěla i country skupina Sedláci.
Pro všechny účastníky bylo připraveno
teplé občerstvení a špekáčky. Pan ing.
Jiří Sládek připravil pro vymrzlé účastníky teplou, báječnou játrovou polévku.
Navíc zajistil pro losování účastnických
listů hlavní cenu živé selátko, které
vyhrál Vítek Sklenář. Účastníky výšlapu se stali i naši psí miláčkové, kterých
se sešlo opravdu hodně. Organizátoři
tímto děkují všem, kteří se na přípravě
této akce podíleli. Krásné a hlavně přátelské setkání občanů před koncem roku
se vydařilo.
Dále OÚ děkuje p. Jaroslavu Kocmanovi – Instalatérství za sponzorský dar
ve výši 5 000 Kč na uspořádání této
akce.
Rudolf Hrkal

TJ Sokol Hudlice
TJ Sokol Hudlice má v současné době
150 členů. Jsou v ní zastoupeny následující sporty: stolní tenis, f lorbal, odbíjená, cvičení žen, cvičení rodičů s dětmi,
aerobik, nohejbal, taneční kroužek a
oddíl přátel přírody. V zimních měsících je sokolovna využívána fotbalisty
SK Hudlice a žáky základní školy. Činnost TJ Sokol je opravdu pestrá a velkou měrou se podílí na vyplnění volného času mládeže a občanů Hudlic. I TJ
Sokol Hudlice se dlouhodobě potýká s
nedostatkem dospělých vedoucích. Většinu činností zajišťuje úzká skupina členů, kterým není lhostejný zájem dětí o
sport a samotná činnost Sokola. TJ Sokol
Hudlice je důležitou součástí zájmového
a sportovního dění v naší obci.
Bohužel i sportovní a zájmová činnost Sokola některým vadí a kritizují
ji. Těmto odborníkům na všechno vzkazuji toto: řeči nemají cenu, nejdřív něco
dokažte a předveďte a pak v klidu kritizujte. Považuji za ubohost přenášet spor
o kanalizaci do oblasti sportů v Sokole a
nejen v Sokole. Letošní valná hromada
TJ Sokol je zároveň volební. Bude zvolen nový výbor TJ Sokol a činnost bude
pokračovat dál. Tyto dobrovolné funkce
přinášejí hlavně starosti, ale i vděčné,
spokojené dětské tváře. A za to ta námaha stojí.
Rudolf Hrkal
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Stolní tenis
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Hudlice má v současné době 5 družstev.
Tři družstva hrají krajské soutěže, dvě
družstva soutěže okresní. V letošní
sezóně 2009/2010 (stolní tenis se hraje
systémem podzim/jaro) máme opět reálnou šanci postupu do 3. ligy. Družstvo
TJ Sokol Hudlice „A“ vede dlouhodobě středočeskou divizi a bude hrát play
off o postup do 3. ligy. Vítěz postupuje přímo, družstvo na druhém místě
bude hrát další kvalifikaci s družstvem
z Moravy o postup do 3. ligy. Letos
má naše družstvo obrovskou šanci, že
postoupí. Usiluje o to již několik sezón.
Byl by to další z řady úspěchů hudlického stolního tenisu. Stolní tenis dobře
reprezentuje Sokol a naši obec.

Hudlický motokros září
Jako pokaždé na počátku nového
roku, tak i nyní bilancujeme loňské
úspěchy či nezdary. Motokrosová sezóna se Radku Dvořákovi v roce 2009
opravdu vydařila. Zúčastnil se seriálu
závodů o Krušnohorský pohár na známých motokrosových tratích Západočeského kraje. V tomto seriálu obsadil
celkově 4. místo, 3. stupeň mu utekl o
pouhé 3 body. Ještě lepšího umístění
dosáhl v seriálu zvaném Sedlčansko
– Slapský Speed Cross. Ve zdejší sedlčanské kotlině a na slapské trati nasbíral Radek ze všech jezdců třídy Hobby – Open nejvíce bodů a zaslouženě
obsadil po osmi závodech 1. místo! Pod
tento velký úspěch se podepsal i Radkův trenér p. Stanislav Vyžďura, bývalý vynikající jezdec a kaskadér. Velké
poděkování patří i Richardu Zítkovi
ml., který ochotně zapůjčil Radkovi
svůj motocykl poté, co se po závažné
poruše stal Radkův motocykl na delší dobu nepojízdný, neboť oprava byla
finančně i technicky velmi náročná.
Velkou oporou na všech závodech je
Radkovi i jeho přítelkyně Bára Chaloupková a rodiče. Radek dává svému
náročnému koníčku vše a tak doufejme, že sezóna roku 2010 mu přinese
jen samé úspěchy, zaplní jeho pokoj novými, krásnými poháry a jeho cesta za
motokrosovou kariérou bude bez pádů
a technických závad na motocyklu.
Motokros je sport tvrdých chlapů a tak
držíme palce tomuto úspěšnému jezdci, který opět po mnoha letech pozvedl
motokros v Hudlicích a zároveň naši
obec velmi dobře reprezentuje.

Fotbal v Hudlicích

Oddíl kopané zdraví své věrné
fanoušky a spolu s vámi se těší na jarní boje o body.
V podzimní sezoně se mužstvu
dospělých dařilo se střídavými výsledky, přesto skončilo na pěkném 5. až 6.
místě s dvěma plusovými body, při odehrání 13 soutěžních utkání 7x zvítězilo,
4x prohrálo a 2x remizovalo při skóre
29:16. Nebýt výpadku v Karlštejně,
kde jsme zcela propadli, mohli jsme se
pyšnit nejmenším počtem obdržených
branek, ale i tak je 16 branek druhý
nejmenší počet hned za suverénním
Hýskovem, který jich obdržel pouze 15.
Při známém nedostatku hráčů, kdy jsme
dokonce v Srbsku museli hrát o deseti, je současné postavení v tabulce asi
odpovídající naším momentálním mož-

nostem, i když byly zápasy, ve kterých
jsme měli smůlu a na body nedosáhli,
nebo ztratili zbytečně vedení, které se
ztratit nemělo. Bohužel trenér nemohl
dvakrát po sobě postavit stejnou sestavu
a mnohdy museli někteří hráči hrát se
sebezapřením, to je prostě momentální
realita, proto si hráči až na malé výjimky zaslouží pochvalu. Co nás však trápí, je velký počet našich vyloučených
hráčů, někdy je těžké zkrotit emoce,
ale při malém počtu hráčů si tohle prostě dále dovolovat nemůžeme a vedení
spolu s trenérem o tom bude ještě s hráči před jarními boji hovořit. Mužstvo
zahájilo přípravu 8. ledna na hřišti, ale
větší část chodí bez přerušení 1x týdně do sokolovny. V době od 27. ledna
(pokračování na str. 10)
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Fotbal v Hudlicích
(pokračování ze str. 9)

proběhlo pětidenní zimní soustředění v
jižních Čechách, kde s mužstvem byli i
dva dorostenci, což je v tuto chvíli pro
nás velmi důležitý moment vzhledem k
další budoucnosti. Tomáše Bergmana
si stáhneme z hostování již pro jarní
sezonu a jeho mladšího bratra Lukáše po sezoně. Oba jsou příslibem pro
mužstvo, škoda, že se nezapojilo více
dorostenců. Nabídku na společnou přípravu dostali všichni. Jinak půjdeme do
jarních bojů se stejným kádrem a věříme, že se postupně budou do mužstva
zapracovávat dorostenci. Mužstvo i na
jaře povede trenér Josef Jirota, který
má plnou důvěru, jak hráčů, tak i vedení oddílu, vedoucím mužstva zůstává
Josef Vaněček. Věc, která nás trápí, je
pomezní rozhodčí laik nebo nově školený oddílový rozhodčí, kterého nemáme
a tak se stalo, že na Svaté nám rozhodčí
neumožnil postavit na lajnu někoho z
našich řad a oba pomezní byli z domácího oddílu. Bohužel, toto se nám může
stát i v dalších utkáních, přednost mají
vždy školení oddíloví rozhodčí před laikem. Lidí, kteří chtějí pomoci, je málo,
vlastně nikdo, to se spíš najdou takoví, kteří se snaží naši práci kritizovat
a neštítí se poslat na okresní fotbalový
svaz i nějaký ten anonym, jen aby nám
naši práci co nejvíce ztížili. I to je hudlická specialita.
Ale nechceme tu plakat, velkou
radost máme z našich dětí, mladší žáci
pod vedením p. Zdeňka Jiravy, udělali
velký pokrok, se svými soupeři svedli
ve většině případů vyrovnané bitvy a
některé zápasy prohráli opravdu smůlovatě. Věříme, že vydrží ve svém úsilí
a na jaře se ještě zlepší. V tabulce jsou
na 8. místě z 11-ti se skórem 11:30. Kdo
ale sleduje žáky, musí si všimnout, že
11 nastřílených branek je po letech pěkný posun kupředu. Těžko se můžeme
měřit s mužstvy jako ČL-U Beroun, FK
Králův Dvůr, Hořovicko, ale i Zdice,
Žebrák, Komárov nebo Hostomice, kde
práce s mládeží běží již léta bez přerušení. My vlastně začínáme a proto si
úspěchů, které žáci dosáhli, velmi ceníme a chtěli bychom, aby to bylo trvalejšího rázu.
Dalším naším mužstvem je přípravka, kterou vede p. Zdeněk Sklenář a i
zde jsme velmi spokojeni. Atmosféra
turnajů, kterou vždy maminky vytvoří, je úžasná a pak nevadí ani nějaká
ta prohra. V mužstvu je několik velmi
talentovaných hráčů a je jen na nás, jak
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dále porostou. Při sehrání 20-ti utkání
jsou se ziskem 17 bodů na 4. místě, skóre 18:51. Nutno podotknout, že přípravka je v tomto ročníku spojena s Č.N.
Jáchymov a byli jsme za to kritizováni, ale v době, kdy se musela přihláška
odeslat jsme měli jen 9, slovy devět dětí
a to ještě i s těmi nejmladšími. Při známé fluktuaci v této věkové kategorii by
to byla sebevražda. Proto jsme přijali
nabídku Jáchymova, kde na tom s dětmi byli podobně a hrajeme pod hlavičkou Hudlicko. Momentálně nevíme, jak
to bude vypadat v příští sezoně. V tuto
chvíli bychom byli schopni mít přípravku samostatně, toto budeme řešit až po
sezoně.
Díky sponzorům a hlavně OÚ Hudlice jsme schopni dětem poskytovat kvalitní výbavu a přípravu, jen je nás stále
hrozně málo a tak jako vždy na těchto stránkách vás oslovujeme s žádostí.
Přijďte nám pomoci s výchovou našich
dětí, vždyť je to radost pracovat s nimi
a sledovat jejich pokroky, radost, kterou

Z dětského karnevalu v sokolovně

projevují při každém úspěchu, chce to
jen zkusit a pak vás ta atmosféra nasaje. Vzhledem k letošní zimě, kdy děti
využívají jak sněhu, tak ledu na kluzišti, se zatím trenéři rozhodli nedělat
tréninky v sokolovně. Pravděpodobně
se začne hned po prázdninách a děti se
to včas dozví.
S hrstkou lidí, kteří se nyní o fotbal
v Hudlicích starají, máme jen omezené
možnosti, velké poděkování patří všem
rodičům i prarodičům, kteří zajišťují
dopravu a vytváří při utkáních nádhernou atmosféru, ale mohli bychom dokázat daleko více. Vždyť na věku nezáleží, důležitá je chuť a ochota pomoci.
Na závěr ještě chceme poděkovat
touto cestou p. Josefu Janů a p. Karlu
Veselému, kteří nám velmi pomohli při
zalévání trávníku na hřišti, kdy jsme to
nebyli schopni svými silami zajistit. Je
to první vlaštovka, kdy někomu není
líto věnovat svůj čas a pomoci, ještě
jednou děkujeme.
Výbor SK Hudlice

