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Slovo starosty

Vážení občané, oslovuji vás po dovolených a prázdninách, začátkem nového
školního roku. Opět nás čekají běžné
pracovní dny se spoustou povinností.
Ač nerad, místo informování o řešení
spousty věcných problému v naší obci,
musím reagovat na poslední výtisk
„Hudlického Echa“ z června letošního roku, protože mlčení je souhlas a s
takovou snůškou lží, pomluv a účelových tvrzení opravdu nejde souhlasit.
Hudlice mohly být naprosto ve stejné
situaci jako Broumy (možná ještě lepší),
kde po velikých problémech a po dvou
letech od poskytnutí dotace dochází
k zahájení realizace vlastní výstavby
kanalizace. Naše obec žádala ve stejném termínu o přidělení finančních prostředků, ale díky některým občanům,
kteří zablokovali vydání územního rozhodnutí, jsme byli, ke smůle nás všech, z
dotačního řízení vyřazeni. Tak se stalo,
že stávající finanční zdroje v této oblasti jsou prakticky vyčerpány (čeká se po
výměně ministra ŽP, že některé obce
od záměru výstavby kanalizace ustoupí
a dotaci vrátí?) a od října 2009 nebyla
vypsána žádná nová výzva a jak se zdá
v dohledné době ani nebude. Já osobně jsem vždy upřednostňoval, na rozdíl
od předchůdců, vybudování kanalizace
před jinými akcemi a na to jsem také
celou dobu šetřil finanční prostředky
a byl za to kritizován. Po zablokování
této, pro obec nejdůležitější akce pro
její další rozvoj, jsme mohli sedět, nic
nedělat, přicházet o dotace a čekat anebo realizovat jiné, pro obec potřebné
akce. Když jsme přistoupili k celkové
rekonstrukci objektu obecního úřadu, okamžitě jsem věděl, že se to stane
vděčným tématem opozice a tak uvádějí,
že jsem si postavil pomník anebo palác.
Zřejmě jim nevadilo, že dochází k závažnému poškozování tohoto obecního
objektu, do kterého se prakticky 80 let
nic neinvestovalo a že v okolních obcích
(včetně Broum) tyto rekonstrukce dávno již proběhly. Dále jsme měli připouštět ničení obecního majetku zatékáním
střechou, netěsnými rozvody kanalizace, podmáčením základů dešťovými
(pokračování na str.2)
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Mateřská škola v červnu

Měsíc červen byl v mateřské škole
bohatý na kulturní akce, hlavně divadelní představení. Děti nejvíce zaujalo
vystoupení kouzelníka. Děti si mohly
prohlédnout různé dravé ptáky a měly
možnost spolupracovat s kouzelníkem.
V polovině června jsme podnikli školní výlet. Cílem výletu byl areál Sázavského kláštera a účast na akci
Pohádkový hrad. Hned po příchodu do
zahrady kláštera se dětí ujaly pohádkové bytosti, které nás provázely od stanoviště ke stanovišti. Zde děti prožitkovým
učením plnily různé úkoly. Po splnění
úkolu dostaly děti hádanku a správnou
odpověď zaznamenala paní učitelka do
křížovky. Za správné vyluštění tajenky
si děti mohly dojít do dračí jeskyně pro
odměnu – část pokladu, který drak hlídal. Akce byla pěkně připravená, děti
nenásilně vtáhla do atmosféry pohádky

a celé dopoledne bylo kouzelné. Po soutěžích si děti odpočinuly u dobrého oběda. Potom si mohly nakoupit upomínkové předměty. Při zpáteční cestě se děti
v autobusu prodřímaly a plni dojmů se
odpoledne přivítaly s rodiči.
30. června proběhlo rozloučení s dětmi, které po prázdninách odcházely do
základní školy. V tomto roce bylo rozloučení připraveno netradiční formou,
tak abychom i rodiče aktivně zapojili
do vzájemné spolupráce a umožnili jim
společný prožitek při řešení různých
kvízů a úkolů. Po té byly děti dekorovány panem starostou Pavlem Hubeným
pamětní šerpou. Následoval táborák a
volné hry na zahradě školy. Rádi bychom poděkovali všem rodičům za hojnou účast, dobrou spolupráci a pohoštění, které připravili.
Božena Davidová a Veronika Malá

Základní škola

1. září jsme zahájili nový školní rok.
V letošním roce bude do naší školy
chodit 60 dětí, což je nejméně za celou
dobu provozu školy. Škola sice zůstala
pětitřídní, za finanční podpory obecního úřadu. Také v dalších letech situace
nevypadá dobře, neboť počet dětí narozených v Hudlicích v dalších letech je
stále nízký. Do školy nastoupila nová
paní učitelka Michaela Benešová, která
učí první třídu a má v ní nakonec jenom
10 dětí. Nadále na škole zůstávají stejné
paní učitelky, jako v letech předcházejících.
Všichni žáci naší základní školy se
učí podle školního vzdělávacího programu „Brána jazyka“, který klade důraz
na komunikaci, dobré vzájemné vztahy, etickou výchovu a v letošním roce

hlavně na zdokonalování čtenářské gramotnosti. To znamená práce s knihou,
zdokonalení čtenářských dovedností,
zájem o čtení, pochopení obsahu, vztahů a souvislostí a také praktické využití
získaných poznatků.
Během roku budeme pořádat již
osvědčené akce jako je drakiáda, vánoční výstava, školní akademie, škola v
přírodě. Nově chceme v měsíci únoru
uspořádat pro rodiče s dětmi jednodenní výlet do Liberce s možností návštěvy
aquaparku nebo lyžování pod Ještědem.
V době vyučování budeme pořádat
exkurze v návaznosti na učivo a zájezdy
do divadla na dětská představení.
Přejeme všem rodičům, učitelkám,
dětem, aby se jim práce dařila a přinášela jim radost a potěšení.

Humanitární sbírka

Komise sociální a životního prostředí
OÚ Hudlice ve spolupráci s občanským
sdružením Diakonie Broumov vyhlašuje na sobotu 22.10.2011 humanitární
sbírku letního a zimního oblečení, lůžkovin, ručníků, utěrek, látek, domácích
potřeb, nádobí, skleniček, vatovaných
přikrývek, polštářů a dek, obuvi, hra-

ček (vše nepoškozené a kompletní).
Sbírka proběhne Na Kluzišti 9:00 –
10:30 hod. Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů nebo do krabic. Věci je
možné donášet kromě výše uvedeného
termínu na OÚ již od středy 19.10.2011
a v neděli 23.10.2011 v době od 14:00
– 15:00 hod. Děkujeme za vaši pomoc.
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(pokračování ze str.1)
vodami atd., což by však bylo v rozporu
se zákonem o obcích, který nám ukládá starat se o majetek s péčí řádného
hospodáře? Nemělo nám vadit, že nám
tečou splašky z koupelen stropy na hlavu a poškozují konstrukci podlah, že je
v havarijním stavu elektrická instalace,
rozvody vody (olověné trubky), že jsme
celý podzim a část zimy po poškození
teplovodu seděli v kancelářích při 15°
C a topili si elektrickými přímotopy a
každou chvíli měnili spálené pojistky?
Ano, mohli jsme klidně sedět, nežádat
o dotaci kraj (téměř 9 mil. Kč) a v
budoucnu provést celou rekonstrukci z
vlastních peněz, kdy při daleko menším
rozsahu by nás stála minimálně tolik
jako dnešní výše spoluúčasti.
Mohli jsme jít stejnou cestou, jakou
se v minulosti v obci provedly rekonstrukce činžovního domu, hasičské
zbrojnice anebo i chodníků. Jak říká
staré české přísloví „na vrch huj a ve
spod fuj“. Ačkoliv byly tyto stavby po
rekonstrukcích a měly dlouhodobě
sloužit bez dalších nákladů, muselo
se do nich bezprostředně vložit mnoho finančních prostředků nás všech
„daňových poplatníků“, třeba jen
proto, aby hasiči nemuseli vykonávat
potřebu za barákem a aby nám hygiena
neuzavřela kadeřnictví. Souhlasím, že
celková rekonstrukce obecního úřadu
byla velice náročná finanční akce, ale
je nutné si uvědomit, že původní zůstaly
jen obvodové zdi a střední nosná zeď
a tři měsíce se prakticky jenom bouralo. Výstavba nového objektu by pravděpodobně byla finančně výhodnější,
kdyby bylo kde stavět a co se starým
objektem; prodat jej vzhledem ke špatnému stavu pod cenou jak bylo v naší
obci opakovanou praxí. Nejdůležitější
je však to, že rekonstrukce se nedělala
pro starostu, ani úředníky, ale hlavně
pro zlepšení komfortu (včetně bezbariérového přístupu do přízemí) poskytovaných služeb pro občany. Zároveň
došlo k výraznému zhodnocení majetku obce, tzn. majetku nás všech. A co
k tomuto tématu dodat na závěr, snad
jen to, že když se chce pes bít tak se hůl
vždy najde.
Nevím dále, od kterých přespolních
zpravodajů čerpá informace o Broumech paní Čápová a pan Pelc. Pokud
vím od starosty, v této obci se nikdy
neuvažovalo o celoplošné tlakové kanalizace, protože tato obec má úplně jiné
spádové podmínky než Hudlice, když

Hudlice dnes, 3.10.2011
téměř celá spadově vychází k místnímu potoku a tak je pro ní samozřejmě
výhodnější po všech stránkách gravitační kanalizace. Téměř v žádné obci
také neproběhla tak rozsáhlá a dlouhodobá diskuze s občany. Většinou to řešili tak, že kanalizaci navrhli odborníci
a akce se také tak realizovala i s některými negativními dopady na občany,
viz. Zahořany. Je zajímavě, že jedni a ti
samí občané naší obce na jedné straně
napadají výši vynaložených finančních
prostředků na obnovu obecního úřadu
a na druhé straně usilovali o udělení
milionové pokuty za zinscenovaný únik
osobních údajů z obecního úřadu.
Tak vážení občané, o co vám skutečně jde, o účelné nakládání s finančními
prostředky obce anebo o diskreditaci
vedení obce i za cenu lží a podrazů? O
tom, zda byly či ne účelně vynaloženy
nemalé finanční prostředky, se konečně mohli občané přesvědčit na dni
otevřených dveří, který se konal dne
6.9.2011. Mohu všechny ubezpečit, že
přes nutnost provést mnoho víceprací, se maximální snahou podařilo ještě snížit celkové rozpočtové náklady a
dodavatelská firma ještě sponzorsky
provedla rozsáhlou rekonstrukci schodiště k základní škole. Podotýkám ještě,
že po celou dobu výstavby měli možnost
opoziční zastupitelé se zúčastňovat
kontrolních dnů, které však ani jednou
nevyužili. Proč o to potom žádali?
Abych se přiznal, mám dost velký
problém vůbec reagovat na „odborné
pojednání“ pana Petra Abraháma na
téma věcného břemen. Velice málo je
zřejmě důvěryhodný občan, který nám

Jungmannovy slavnosti 2011

tři roky tvrdil, že má povolenou domovní čistírnu odpadních vod a můj dotaz
na jím pořádané akci v pohostinství u
Růžového stromu, jej značně rozčílil,
abychom se na podzim dozvěděli, že
svoje zařízení provozuje bez řádných
povolení. Ano, věcné břemeno skutečně
může za určitých okolností znehodnotit
nemovitost, ale je veliký rozdíl, jestli je
přes pozemek zřízeno věcné břemeno
přístupu, nebo průhonu dobytka anebo jestli sestává v bezplatném osazení
technologie s přečerpávací jímkou pro
daný dům, ke které bude přístup jen
v případě poruchy v přítomnosti a se
souhlasem vlastníka nemovitosti. Je to
něco podobného, jako když k vám přijede opravář na pračku anebo když jde
pan Abrahám opravovat nebo kontrolovat jím dodanou čistírnu odpadních
vod. Již ani nevím, kolikrát již bylo uvedeno, že toto břemeno bude možné po
uplynutí udržitelnosti projektu (5 – 10
let)zrušit. A tak vážený pane, beru Vaše
odborné pojednání jen za další strašení
některých méně obeznámených občanů
za účelem dalšího blokování výstavby
kanalizace v naší obci.
Závěrem k tomuto tématu chci uvést,
že obec v žádném případě nerezignovala na výstavbu kanalizace, využila jen
nezaviněné přerušení k realizaci jiné
potřebné akce. Dále se plně připravuje k podání žádosti o dotaci v případě vyhlášení příslušné výzvy a získá i
potřebné finanční prostředky formou
dalších dotací, případně prodejem
„nepotřebného“ nemovitého majetku
obce (vodojemů, čerpaček a někte(pokračování na str.3)
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(pokračování ze str.2)

rých pozemků) se snahou o minimální
finanční zatížení vlastních občanů.
Také Vás, paní Čápová mohu ujistit, že demokracie v naší obci opravdu nedostává na frak, jak píšete. Vše
je jenom reakce na vámi učiněné kroky. Nedivte se, když jste obec vystavili
nebezpečí milionové pokuty za zinscenované porušování ochrany osobních
údajů, že naše veškeré kroky jsou velmi opatrné. Jestliže občanský zákoník
požaduje od pořizovatele obrazových a
zvukových záznamů předchozí souhlas
dotčených osob a pan Abrahám jej přes
opakované výzvy nepředložil, bylo jednání Zastupitelstva obce Hudlice dne
14.6.2011 ukončeno. Byla mu však dána
možnost, aby předložil různé právní
výklady a stanoviska k této problematice. Které však nepředložil s poznámkou, že by mě stejně nepřesvědčil.
Vážení občané, v žádném případě
nemám radost, že přetrvávají současné
praktiky v naší obci. Situace a orientace v ní je velice složitá a někteří občané podléhají zkresleným argumentům
se snahou maximálně oddálit realizaci
kanalizace, případně co nejvíce očernit současné vedení obce. Snad jim
pomůže, když se zamyslí, co kdo pro
obec skutečně v minulosti i v současnosti udělal. Zda se omezuje jen na kritiku čehokoliv, když se před tím nezapojil do žádných orgánů obce anebo že
na úkor svého osobního času a rodiny
má zájem na dalším rozvoji naší obce
a spokojenosti jejich občanů. Chtěl
bych požádat některé občany, aby se
nebáli předložit své požadavky třeba
na kulturní akce. Kdybych věděl, že tak
rádi vzpomínají na doby, kdy dělali v
Hudlicích, ale i jinde, předsedy SSM,
uspořádal bych jenom pro ně jinou akci
(třeba k VŘSR), kde by mohli zavzpomínat na minulé doby a nemuseli by pak
narušovat důstojný akt oslavy našeho
slavného rodáka.
Chtěl bych závěrem poděkovat všem
občanům, kteří v rámci jejich možností
obci pomáhají při plnění nelehkých úkolů. Jedná se o pomoc s úklidem, sekáním, nahlašováním poruch rozhlasu a
osvětlení atd. Děkuji také za pochopení
toho, že některé požadavky jsou s ohledem na velký objem agendy vyřizovány
déle. Všechny však chci ubezpečit, že ve
svém úsilí neochabneme a nenecháme
se demoralizovat různým napadáním a
pomluvami.
Váš starosta Pavel Hubený
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Finanční prostředky na kanalizaci

Dovolte mi, abych vás seznámil se
současným stanoviskem Ministerstva
životního prostředí ČR na možnost
získání finančních prostředků z fondů
Evropské unie.
„V současné době jsou veškeré
finanční prostředky alokované na prioritní osu č. 1 – Snížení znečištění vod
zazávazkovány. To znamená, že jsou
rozděleny na žádosti schválené k financování. Proto není s vyhlášením výzvy
na tuto oblast v roce 2011 počítáno (jednoduše řečeno, pro tuto oblast podpory
již nejsou volné peníze). Může se ale
stát, že někteří uchazeči nebudou moci

splnit podmínky pro uzavření rozhodnutí o poskytnutí dotace a prostředky
na jejich žádosti se vrátí do finančních
prostředků alokovaných pro tuto oblast
podpory. Pokud se „ušetří“ dostatek
finančních prostředků, bude výzva
vyhlášena.“ Konec stanoviska MŽp.
V praxi to znamená, že pro letošní rok
nebude výzva s největší pravděpodobností vypsána. Zda bude vypsána v r.
2012, se dozvíme na začátku příštího
roku. Jedno je jisté, bez finanční dotace
z EU nejsou Hudlice schopny výstavbu
kanalizace realizovat.
Rudolf Hrkal

Komise pro bezpečnost a veřejný pořádek

Situace v naší obci v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti není dlouhodobě úplně v pořádku. Smyslem vytvoření této komise byla obyčejná snaha
tuto situaci zlepšit. Komise má za úkol
shromažďovat informace a podněty
občanů o problémech v obci, předkládat Radě obce návrhy, dle možností
osobně monitorovat situaci v obci a v
neposlední řadě se podílet na zpracování obecně závazných vyhlášek řešících
pořádek a bezpečnost. Kompetence má
komise samozřejmě omezené a nemůže
suplovat Policii ČR, přesto se domnívám, že členové komise mohou svými
osobními postoji s veřejným pořádkem
pomoci. OÚ Hudlice vytvořením této
komise není raritou. Velké množství

obcí takovou komisi má a je to ku prospěchu věci. Samozřejmě uděláme po
roce vyhodnocení účinnosti této komise.
V Hudlickém echu č. 9 uvádí autorka
článku A.Č. zásadní informace o tom,
že zřízení této komise je jenom důvodem k pravidelným měsíčním odměnám pro předsedu a členy této komise.
Důrazně upozorňuji autora článku, aby
vážil slova, než je pustí na veřejnost. To,
co uvádí, je sprostá lež. Ve své nenávisti ke všemu, co je spojeno s obecním
úřadem, je schopen uvést cokoliv, aby
uškodil. Dál se v tom pitvat nebudu, lež
zůstane lží.
Předseda Komise pro bezpečnost
a veřejný pořádek Rudolf Hrkal

Elektroodpady

Svoz nebezp. odpadu

OÚ Hudlice v současné době uzavírá
smlouvy s firmami Elektrowin Praha,
Asekol Praha a Ekolamp Praha. Jsou
to firmy, které zajišťují sběr veškerého
elektrozařízení používaného běžně v
domácnostech.
Po uzavření smluv budou po obci
instalovány další kontejnery a na skládce bude instalován EKOdomek na rozměrnější předměty.
OÚ Hudlice vydá letáky s přesným
určením, jaké druhy budeme moci
odkládat do kontejnerů a do EKOdomku.
Je to další příspěvek k tomu, aby se
třídění našich odpadů ještě zvýšilo.
Za takto vytříděné odpady bude
OÚ dostávat finanční příspěvky, které budou přednostně použity na další
zkvalitnění sběru tříděného odpadu v
naší obci.
Rudolf Hrkal

V sobotu 19. listopadu 2011 proběhne
v obci svoz nebezpečného a ostatního
odpadu. Svoz budou zajišťovat Technické služby Beroun. Tento odpad máte
možnost odevzdat do přistavených
vozidel.
Sběr nebezpečného odpadu bude
prováděn centrálně pouze na kluzišti
v době od 9:00 do 10:30 hod.
V případě nutnosti je možno s OÚ
řešit případný odvoz rozměrnějších
předmětů multikárou.
Upozorňujeme občany na nutnost
kompletnosti zařízení a povinnost předání protokolu zástupcům OÚ.
Kompletnost budou posuzovat pracovníci TS Beroun. Odpady uvedené v
přehledu budou přebírány bezplatně v
množství odpovídajícímu odpadu běžné domácnosti.
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Materiálista
Ne to není chyba v názvu, v naší obci
skutečně býval materiálista či spíše
materijálista. O činnosti takovéhoto
člověka uvádí Slovník jazyka českého:
Slovo: Materialista, význam: stoupenec materializmu, kdo sleduje jen
hmotné zájmy a prospěch, (zast.) drogista.
Wikipedie, otevřená encyklopedie – slovem drogerie (postaru také
někdy chemodroga) byl dříve označován obchod s chemikáliemi (drogami). Obchodník v tomto oboru je
drogista. Dnešní význam slova je ale
jiný, vyjadřuje maloobchodní prodejní
jednotku s drogistickým sortimentem,
jenž obvykle zahrnuje různé druhy
chemických prostředků běžně používaných v domácnosti. Drogerie bývají
často spojeny s klasickou parfumerií
zejména v menších maloobchodních
prodejnách, prodávají tedy i kosmetiku a parfémy. V minulosti klasický
drogistický sortiment také velmi často
zahrnoval i různé fotografické potřeby
a fotochemické přípravky.
Je tomu skutečně tak, v naší obci
skutečně býval materiálista – drogista
pan Karel Kopš. Do Hudlic se přistěhoval těsně před začátkem druhé světové války ze Slezska, které tehdy bylo
na základě smlouvy Polska s Německem připojeno k Polsku.
Pan Kopš, povoláním drogista, duší
však polyglot, otevřel v Hudlicích svou
drogerii, bylo to v krámku na vrcholu
dnešní Jungmannovy ulice, dříve Na
Skovárničce. Obchod či spíše krámek
byl v domě č.p. 145, kde bydlela paní
Bémová (možná je jméno zkomoleno).
Krámek se zavíral pevnými plnými
dvoukřídlovými dřevěnými dveřmi. O
prodávaném sortimentu je možno klidně prohlásit – od větrových bonbonů
až po petrolej, od mýdla s jelenem,
sodu až po kyselinu solnou. V krámku
byl skutečně bohatý sortiment.
Není bez zajímavosti, že pan Kopš
byl i jedním z prvních fotoamatérů v
naší obci a okolí. Již v roce 1942 svým
fotoaparátem vytvářel barevné snímky. Sice ne skutečné barevné fotografie, ale barevný negativ s převládající
červenou barvou. V některé hudlické
domácnosti se možná najde pásek, formátu dnešního kinofilmu, kde je oblíbený cíl pana fotografa. Hned z druhé
strany drogerie byla totiž cukrárna
pana Jarolímka, který vlastnoručně
vyráběl výbornou zmrzlinu. A právě

děti se zmrzlinou v náručí rodičů byly
vděčným objektem fotografujícího drogisty.
Později se krámek přestěhoval do
chátrajícího objektu č.p. 10 naproti
dnešní mateřské škole, který stál na
pozemku mezi domem Vlasákových č.p.
92 a Fialových č.p. 9. K této nemovitosti se váže vzpomínka na jedno z alotrií
Tondy Kulhánka zvaného „Kosík“. Ten
jednou vlezl do drogistického krámku
chatrnou střechou a odnesl si jistě
pár potřebných věcí. Zvláště když pan
Kopš prodával i cigarety.
Po válce se pan Kopš angažoval v
oblasti kultury jako pracovník tehdejšího ONV. Jeho zásluhou byla zachráněna část fresek v zámku Králův Dvůr.
Později byl pan Kopš prvním ředitelem
Koněpruských jeskyní a spolu s hudlickou občankou paní Janou Šťastnou i
objevitelem některých jeskyní. (vp)

Rozloučení s prázdninami

V sobotu 27. srpna 2011 proběhlo na
hřišti u lesa tradiční Rozloučení s prázdninami. Pořádala ho TJ Sokol Hudlice a
Komise pro sport a mládež OÚ Hudlice. Zahájení odpoledne zajistili parašutisté z Aeroklubu Hořovice. Kromě
tradičních disciplín a sportů byla letos
nově zařazena jízda na čtyřkolkách
a tombola o věcné ceny. Účast dětí a
rodičů byla opravdu velká, zúčastnilo
se ho cca 150 dětí. Z toho mám největší
radost. Jediné, co trochu kazilo celkový dojem, bylo sobotní počasí. Bohužel
naše sobota byl jediný den během 14
dnů, kdy bylo zrovna chladno a pršelo.
Sportovní odpoledne se přesto vydařilo,
každé dítě si určitě našlo tu svoji disciplínu nebo sport, sladkostí a špekáčků
bylo dostatek, soutěže jistě uspokojily
všechny malé účastníky. Pořadatelům
této akce pro naše děti patří mé upřímné poděkování. Rudolf Hrkal
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Jídelna při MŠ

Rádi bychom vás informovali, že
naše školní jídelna opět, stejně jako
v minulých letech, nabízí stravování nejen pro děti z MŠ a ZŠ, ale i pro
občany Hudlic. Strávníci mohou na
oběd do jídelny docházet nebo si jej
nechat přinést domů. Kapacita kuchyně je 200 jídel. V současné době se u
nás stravuje cca 56 dětí MŠ, 60 dětí
ZŠ a 35 dospělých strávníků. Jídelníček sestavujeme v souladu s platnými
vyhláškami o zdravé výživě a výživových normách. Zásadní podmínkou je
měsíční plnění spotřebního koše, čímž
je zaručena pestrost a vyváženost stravy. S ohledem na zvyšování cen potravin a energií jsme byli i my nuceni po
několika letech upravit ceny stravného
(ceny stravného pro děti MŠ a ZŠ upravuje Vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním
stravování) a to následovně:
- děti MŠ 3 – 6 let (přesnídávka 6 Kč,
oběd 16 Kč, svačina 6 Kč),
- děti MŠ 7 let (přesnídávka 6 Kč, oběd
20 Kč, svačina 6 Kč),
- děti ZŠ 7 – 10 let (svačina 10 Kč, oběd
20 Kč),
- děti ZŠ 11 – 14 let (svačina 10 Kč,
oběd 22 Kč),
- dospělí strávníci – oběd 50 Kč (30 Kč
potraviny, 20 Kč režie),
- donáška oběda domů – 5 Kč/za oběd.
Obědy se vydávají v době od 11.00
hod do 13.00 hod, odděleně pro děti a
pro dospělé.
Přihlášky a odhlášky můžete volat
v pracovních dnech na tel. č. 311 697
019, mobil 731 160 281 v době od 6.30
– 14.00 hod.
Srdečně zveme nejen stávající, ale i
nové strávníky, a věříme, že si u nás
pochutnáte. Milena Dvořáková

Stříhali dohola malého chlapečka
Stříhali do hola malého chlapečka, tak tuto situaci jsem zažil v šesti
letech v „oficíně“ holiče pana Merhauta. Za pytlík bonbonů jsem nesledoval situaci v zrcadle přede mnou
a vyrušil mě až odlesk holené hlavy.
Pan Merhaut měl své holičství na
Hořejší ulici v č. p. 168, kde tehdy
bydleli manželé Růžičkovi a dnes v
rekonstruovaném domě bydlí jejich
vnučka Lenka Šikalová. Do holičství byl vstup přímo z ulice přes dva
schůdky.
Ti dříve narození jistě pamatují
holiče pana Václava Vydru, který
svoji živnost provozoval v dnešní ulici V Chaloupkách v č. p. 136.

Spolumajiteli jsou dnes paní Marie
Kaucká a Ing. Antonín Patera. Dům
je spíš znám jako u „Bychounů“
(pardon).
Samostatnou hudlickou kapitolou je holič pan Antonín Šretr. Nás
mladší hochy stříhal „na patičku“, i
když jsme chtěli „na blbečka“. Za to
si u nás získal přezdívku „Mydlinka“.
Pan Šretr měl oficínu ve „vejminku“ statku Sailerů č. p. 45 proti zrušenému rybníku Na Vršíčkách, dnes
ul. Bří. Jungmannů č. p. 24. proti MŠ. V domě dnes bydlí manželé
Vostárkovi. Do holičství se chodilo
po schodech s trubkovým zábrad-

lím. Uvnitř bylo velké zašlé zrcadlo,
po jeho pravé straně visela kůže, na
které holičský mistr obtahoval břitvu.
Holící mýdlo měl namíchané v
hliníkové mističce, kde vždy štětkou mýdlo napěnil. Proto Mydlinka.
Voda se ohřívala na malých litinových kamínkách. Pan Šretr byl zdrojem informací, při stříhání a holení
se probralo kde co.
Specialitou pana Antonína bylo
vystříhání chloupků v uších a nose.
Podle toho se především ve starším
věku poznali jeho zákazníci. Dokonalým pěstěním dosáhly ušní chloupky kvality pořádného roští.(vp)
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Začínáme od mini, aneb házená opět v Hudlicích Zprávy z kultury

Jak mnozí pamatujete, byla házená
jedním z velice rozšířených sportů v
naší obci. I přes dlouhá léta aktivního
hraní se tým hráček házené rozpadl.
V naší obci se však našli tací, kteří se
rozhodli, že házenou a skvělé výsledky hudlického házenkářského týmu
obnoví.
Letos v září tomu je rok, kdy se
nám povedlo sestavit tým hráček.
Družstvo minižákyň, které je složeno
z 13 aktivních malých házenkářek
ve věku od 7 let, je velmi šikovné a
rychle se učí. Po roce pečlivého a tvrdého tréninku, kdy se hráčky učily
jak správně držet míč, jak dobře přihrávat, správně vystřelit na branku
a skórovat, a mnoho dalších aktivit
spojených s házenou, se nám povedlo
sehrát náš první přátelský turnaj. Tento turnaj pro nás uspořádalo družstvo
LOKO Vršovice v červnu tohoto roku.
Hudlické miniházenkářky si tak poprvé mohly vyzkoušet jaké to je hrát
házenou s přímým soupeřem. Byla
to pro ně skvělá zkušenost, a jakožto jejich trenérky můžeme říci, že se
velice rychle přizpůsobily a povedlo
se jim i uhrát několik branek.
Díky projevenému nadšení malých
házenkářek k tomuto sportu, jsme se
rozhodly přihlásit své svěřenkyně do
středočeské soutěže (miniházená 4
+ 1). Tato soutěž byla zahájena první zářijový víkend turnajem v Kutné
Hoře. Byl to pro naše hráčky první
turnaj v soutěži a myslíme, že se s
tím popraly velice dobře, jak díky své
bojovnosti, tak i díky velké podpoře
svých rodičů.
Jsme začínající družstvo a je zřejmé,
že se máme hodně co učit, ale pevně
věříme, že se nám pílí a radostí ze hry
podaří dovednosti malých žaček zdokonalovat.
Tímto článkem, jsme vás chtěly
seznámit a přiblížit vám obnovení
házené a vůbec aktivní sportovní činnosti dětí v naší obci. Rády bychom
také pozvaly další hráčky do našeho
družstva. Tréninky probíhají dvakrát
týdně, a to v pondělí a ve středu vždy
od 16:30 hod., tak neváhejte a přijďte
nám pomoci rozšířit naše družstvo.
Za celý oddíl miniházené a házené
bychom rády poděkovaly všem, kteří
nám jakkoliv pomáhají obnovit tento
sport v naší obci, děkujeme rodičům
za podporu dětí a důvěru vloženou

v trenérky, sponzorům za pomoc při
financování obnovy házené a také
děkujeme vedení klubu za kompletní
pomoc a podporu.
A co dodat na závěr? Do konce října
nás čeká ještě pět turnajů, tak přejme
našim házenkářkám mnoho úspěchů a
tu správnou hráčskou bojovnost, protože úspěch a radost je ten nejlepší
výsledek práce trenérek a píle dětí.
Za trenérky oddílu házené Jarka
Kulhánková
Pro bližší informace pište na email
Jaroslava.Nova@seznam.cz, vera.bartunkova@seznam.cz nebo se za námi
přijďte podívat na trénink.

Národní divadlo – dne 22. 10. 2011
pořádá kulturní komise zájezd na baletní představení Popelka do Národního
divadla v Praze. Vstupenky si můžete
zakoupit na OÚ Hudlice. Odjezd je v
17 hodin, představení je od 19-ti hodin,
podle přání se může odjezd z Hudlic
uskutečnit i dříve.
Říjnový termín zájezdu do sklípku na Moravu bude v průběhu měsíce
září upřesněn, pietní akt na Olšanech
se uskuteční dle plánu 12. listopadu a
nákupní zájezd do Polska 26. listopadu
– podrobnější informace vždy na obecních informačních tabulích.
Jiřina Tejnorová

Motokrosová sezona 2011 Radka Dvořáka

Letošní motokrosová sezóna je skoro
u konce a Radek ji má opět skvěle rozjetou. Po nevydařeném prvním závodě
sezóny, kterým byl závod seriálu Amater – Cup v Okrouhlé Radouni v Jižních
Čechách, kde Radek kvůli špatně zvoleným pneumatikám po dvou pádech
druhou jízdu nedokončil a tak body
pouze paběrkoval, již v dalších závodech ukázal svou skvělou formu a pravidelně obsazuje stupně vítězů.
Velice vydařený byl start v závodě
v Krásném Dvoře, kde Radek držel
dlouho za sebou i závodníky, kteří již
startovali v evropské soutěži IMBA
a po krásném boji skončil jen těsně
poražen a odnesl si pohár za skvělé 3.
místo. Několik velmi pěkných výsledků dosáhl i ve třídě Open v Šumavském
poháru.

Další seriál, který má Radek rozjetý,
je Sedlčansko-Slapský speedcross.V
tomto seriálu má Radek na svém kontě
několik vítězných závodů a tak o prozatímní 1. místo, které si drží s dostatečným bodovým náskokem, a o které ho
již soupeři nemohou připravit. Obhajoba celkového vítězství v tomto seriálu
je velký úspěch, neboť se vždy sjela
velice silná konkurence.
Do konce sezóny zbývá ještě několik závodů a všichni věříme, že Radek
i druhý seriál dotáhne ve zdraví do
vítězného konce.
Na finanční pokrytí letošní sezóny se
nám podařilo sehnat několik sponzorů,
včetně Obce Hudlice, které tímto chceme poděkovat, neboť i ony mají svůj
podíl na velice vydařené sezóně.
RD – Motocross Racing
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Fotbal

SK Hudlice, oddíl kopané, přihlásil
do sezóny 2011 –2012 čtyři mužstva
- přípravku, mladší a starší žáky a
mužstvo dospělých. Soutěže teprve
začínají, takže na hodnocení je ještě brzy. Věříme, že přípravka a žáci
naváží na dobré výkony z minulé
sezóny. Kvalitě naší žákovské kopané
přispěly střídavé starty hráčů, kteří hostují v klubech v Berouně nebo
Králově Dvoře. Mohou tak ukázat
své kvality před domácím publikem.
Mužstvo dospělých, hrající III. třídu,
zahájilo sezónu sice prohrami, ale
dobrou hrou. Až začneme využívat
gólové šance, výrazně se posuneme
v tabulce. Opět žádáme fotbalovou
veřejnost, maminky, tatínky, čiperné důchodce o pomoc s tréninkem
nebo vedením žákovských mužstev.
20. srpna jsme uspořádali již tradiční “Karneval masek”. Kdo nepřišel,
může jen litovat. Bylo pěkné počasí, dobrá zábava a bohatá tombola.
Bohatá byla díky sponzorům, kterým
bychom chtěli, i touto cestou, poděkovat.
Za oddíl kopané ing. Kreisinger

Stolní tenis

Letní přestávka skončila, soustředění na Sázavě se vydařilo a před
oddílem stolního tenisu TJ Sokol
Hudlice je nová sezona 2011/2012. V
nové sezoně budeme mít v Divizi 2
mužstva, v Krajském přeboru . třídy
1 mužstvo, v Okresním přeboru 1. třídy 1 družstvo a v Okresní soutěži 1
družstvo.
Máme vysoké cíle. Vzhledem k
tomu, že jsme náš oddíl posílili 3 novými hráči, chceme hrát opět PLAYOFF o postup do 3. ligy, PLAY-OFF
o postup do Krajské soutěže 1. třídy
a pokusíme se postoupit z Okresního
přeboru 1. třídy do Krajské soutěže 2.
třídy. Hráčským kádrem na to naše
družstva mají. Samozřejmě budeme
dále pracovat s naší mládeží. Od září
zahajujeme pravidelné tréninky pro
mládež, ve středu od 17,00 hod a v
pátek již od 16,00 hod v sokolovně.
Srdečně zveme všechny malé zájemce o stolní tenis. Osobně přeji stolnímu tenisu splnění všech plánovaných
postupů.
Rudolf Hrkal
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Hudlický pohár v nohejbale

V sobotu 10. září 2011 proběhl na
kluzišti 6. ročník Hudlického poháru
v nohejbale trojic. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 družstev. Vítězem se stalo
družstvo Marná snaha z Berouna, které
obdrželo na rok Putovní pohár. Ve srovnání s loňským turnajem došlo k posunu účasti hudlických družstev. Letošního turnaje se zúčastnila 3 družstva
z Hudlic. Přesto si troufám tvrdit, že

to je žalostně málo. V průběhu roku
se hraje nohejbal na kluzišti dost často, ale na turnaj se přihlásí minimum
družstev. Kde je naše hudlická mládež,
která dokáže hrát nohejbal do pozdních
hodin? Turnaj je samozřejmě pod jejich
úrovní. Je to škoda, zejména pro hudlický sport. Slíbit se dá hodně, ale skutek utek.
Rudolf Hrkal

ZUMBA v sokolovně

Ve středu 31. srpna 2011 bylo zahájeno v sokolovně TJ Sokol Hudlice
cvičení ZUMBA. Prvního večera se
zúčastnilo přes 50 žen. Zumba probíhá
pravidelně každou středu v sokolovně

od 20:00 hod. Vstupné je 50 Kč/hod.,
cvičení zabezpečuje profesionální cvičitelka. Srdečně zveme všechny hudlické ženy.
TJ Sokol Hudlice, Rudolf Hrkal
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Sportovní sobota
Sportovní oddíly SK Hudlice,
oddíl kopané, Šipkařský klub Hudlice a TJ Sokol Hudlice, oddíl stolního
tenisu, společně uspořádaly v sobotu 13. srpna 2011 Sportovní sobotu.
Cílem tohoto sportovního dne bylo
zapojit sportovce naší obce společně
do všech druhů sportů, pobavit diváky, propojit sportovce všech oddílů a
v neposlední řadě prožít příjemnou
sobotu se svými známými a přáteli.
Soutěžilo se v malé kopané, stolním
tenise, šipkách a střílení z praku na
cíl. Všechny oddíly hrály zápasy v
těchto disciplínách systémem každý
s každým. Každý oddíl samozřejmě nejvíce bodoval ve svém sportu, rozhodující body se získávaly
v ostatních sportech. Zápasy byly
hrány ve zkrácené formě, přesto
poslední zápasy se dohrávaly až
pozdě odpoledne. Vítězem se stalo
družstvo stolního tenisu TJ Sokol
Hudlice, které se může pro letošní
rok považovat za nejvíce všestranný
oddíl naší obce. Ale to není to nejpodstatnější. Podstatné bylo to, že
jsme se dokázali společně domluvit
a takovou akci zorganizovat. Chtěli jsme nepatrnou měrou přispět k
normálnímu společenskému a sportovnímu životu v naší obci. K dobrému průběhu celé soboty přispěly
samotné zápasy mezi oddíly, pečené sele, bohatá tombola a country
zábava. Byla to akce, u které jsme
dopředu nevěděli, jak dopadne. Při
počátečním domlouvání a upřesňování všech podrobností této akce
všichni zúčastnění projevovali velkou ochotu a hýřili nápady, jak tuto
akci provést a zabezpečit. Samotná
realizace a zajištění celého dne se
nakonec smrskla na úzkou skupinu
lidí ze všech oddílů.
Za sebe musím vyzdvihnout
zásadní podíl Ing. Jiřího Sládka a
Romana Sládka. Poděkování rovněž
patří Petru Hoškovi za báječně upečené sele. Byl to první, zkušební,
sportovní den sportovců naší obce.
Povedl se náramně a máme v plánu
podobnou akci v příštím roce
zopakovat. Budeme se snažit ji
dále vylepšit, přidat jiné discipliny,
upravit sporty a ještě lépe vychytat
celou organizaci.
Rudolf Hrkal

Z turnajů v Kutné hoře a Praze Vršovicích (k článku o miniházené na str. 6)

