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Slovo starosty

číslo 5

Výsledky voleb do zastupitelstva kraje

Vážení občané, všechny vás v tomVe dnech 17. a 18. října 2008 proběhly
to podzimním období co nejsrdečněji
v naší obci volby do zastupitelstev krazdravím a chtěl bych vám poskytnout
je. Celkový počet voličů je 989. Počet
aktuální informace o dění v naší obci.
platných hlasů 527. Volební účast v obci
Volby
Hudlice činila cca 53%.
Ve dnech 17. a 18.10.2008 proběhly Celkové výsledky:
i v naší obci volby do zastupitelstva Stře- 1.
KSČM, 205 hlasů,
dočeského kraje. Chtěl bych vám všem, 2.
ČSSD, 143 hlasů,
kteří jste se jich zúčastnili, poděkovat 3.
ODS, 127 hlasů,
za nadprůměrnou účast (53,7 %). Detail- 4.
Nez. starost. pro kraj, 17 hlasů,
ní výsledky voleb jsou uvnitř Zpravodaje. Chtěl bych vám i osobně poděkovat
za podporu ve volbách a slíbit, že se
budu snažit případné postavení v kraji využít především ve prospěch naší
obce.

5.
Strana zelených, 7 hlasů,
6. – 10. Středočeš,i 5 hlasů,
6. – 10. Nejen hasiči a živnostníci
pro kraj, 5 hlasů,
6. – 10. Strana zdravého rozumu,
5 hlasů,
6. – 10. Pravý blok, 5 hlasů,
6. – 10. Dělnická strana, 5 hlasů,
11.
Koalice pro Středočeský kraj,
3 hlasy.

Kanalizace
V uplynulém období pracoval odborný tým na zadané technicko-ekonomické studii, která je prakticky před dokončením. Pro celkové vyhodnocení bylo
nutné si s petičním výborem odsouhlasit vyhodnocovací matici, což se nám
na druhý pokus podařilo. V nejbližší
době přibližně za 14 dnů byste měli být
s výsledky písemnou formou seznámeni a pak bude následovat projednání
v zastupitelstvu obce Hudlice.
Dětské hřiště
V pátek dne 31.10.2008 bylo slavnostně předáno do užívání našim dětem
dětském hřiště, které bylo vybudováno
nákladem více jak 600 tis. Kč. Chtěl
bych ještě jednou poděkovat aktivním
rodičům dětí, kteří přispěli k podání
žádosti o dotaci a urychlené realizaci
tohoto dlouhodobého záměru. Škoda
jen, že se nás nesešlo víc při závěrečném úklidu 30.10.2008. Postupně bude
ještě upravena dopadová plocha pod
skluzavkou a osazeny lavičky, odpadkové koše, osvětlení a případně i nízké
oplocení v přední části. Bohužel se i zde
již začal projevovat vandalismus některé mládeže. Je na nás všech, abychom
si společně uchránili toto pěkné zázemí pro děti. Velice nás také mrzí technický stav kostela. Tato stavba, jejímž
vlastníkem je Římskokatolická církev,
je ve velice špatném stavu a ohrožuje
bezprostředně zejména padajícími taš-

Volební komise bylá celá v režii žen.

Svoz nebezpečného odpadu

Jak třídíme
odpad

V sobotu 15. listopadu 2008 proběhne v obci svoz nebezpečného a ostatního odpadu. Svoz budou zajišťovat
Technické služby Beroun. Tento odpad
máte možnost odevzdat do přistavených
vozidel:

I ve 3. čtvrtletí letošního roku jsme
dosáhli v množství tříděného odpadu
velmi dobré výsledky. Posuďte sami:
Papír 6 406 kg, plast 4 383 kg, sklo
barevné 6 473 kg, sklo bílé 2 798 kg
a nápojový karton 66 kg.
Celkem bylo v naší obci od začátku letošního roku vytříděno 17 198 kg
papíru, 12 879 kg plastu, 19 587 kg
barevného skla, 5 284 kg bílého skla
a 181 kg nápojového kartonu.
Od firmy EKOKOM Praha jsme
za toto množství tříděného odpadu získali cca 138 000 Kč.
Má to opravdu smysl, třiďte odpad.
Chráníme tím životní prostředí a vzhled
naší obce.
Rudolf Hrkal

9.00 – 9.30 hod.

U Kříže
(trafostanice),
9.30 – 10.00 hod. na kluzišti,
10.00 – 10.30 hod. u Panské zdi.

Upozorňujeme občany na kompletnost
zařízení a povinnost předání protokolu zástupcům OÚ. Kompletnost budou
posuzovat pracovníci TS Beroun. Odpady uvedené v přehledu budou přebírány
bezplatně v množství odpovídajícímu
(pokračování na str. 2) odpadu běžné domácnosti.
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kami a oplechováním občany a v této
chvíli i děti na hřišti. Se zástupci církve bylo mnohokrát jednáno o postupné
opravě i s přispěním obce. V současné
době nejsou schopni dle poskytnutých
informací z finančních důvodů dokončit alespoň opravu střechy, ale zároveň
se zde instaluje zabezpečovací zařízení pro využití objektu jako depozitáře.
Z tohoto důvodu pravděpodobně, dle
sdělení vikáře Pecinovského, nedojde v
těchto prostorách již ani k adventnímu
koncertu. Obec s tímto postupem církve
zásadně nesouhlasí a provede důsledné kroky, aby nedocházelo zejména k
ohrožování našich občanů a dětí. Obec
se finančně podílela a chce i nadále podílet na opravě u této významné
dominanty, ale nemůže ji i s ohledem
na zákon o obcích plně financovat (cca
2 mil. Kč).
Mateřská škola
Dne 8.10.2008 došlo ke kolaudaci
první etapy stavebních úprav Mateřské školy Hudlice, v rámci které byla
provedena celková rekonstrukce hospodářského pavilonu, přístavba, vytápění a další práce nákladem více jak 11
mil. Kč. Tím byly odstraněny veškeré
hygienické závady uvedeného zařízení a nehrozí již jeho uzavření orgány hygieny. Věřím, že pracovníkům i
návštěvníkům bude toto zařízení plně
sloužit a přispěje ke zvýšení kultury a
úrovně stravování. V případě získání dalších finančních prostředků pro
příští rok budou práce pokračovat na
půdní vestavbě, kde vznikne turistická
ubytovna, ale hlavně na školním pavilonu, kde dojde k výměně oken a dveří,
osazení valbové střechy a nové zateplení fasády na obou objektech. Jistě to
přispěje mimo jiné i ke zlepšení vzhledu
naší obce.
Podzimní úklid obce
Jako každý rok probíhá velice náročný podzimní úklid obce. S ohledem na
veliký objem zejména spadaného listí
děkujeme tímto občanům, kteří si před
vlastní nemovitostí listí shrabali. Obec
v současné době řeší nákup vhodné
mechanizace, která by nám s tímto problémem pomohla. Na důsledném úklidu
spadaného listí totiž záleží zdravotní
stav kaštanové aleje v příštím roce.
Mělo by dojít k zakoupení nového žacího stroje s příslušenstvím, křovinořezu
a vysavače na listí s klecí jako nástavbu na vozidlo Multicar.

Hudlice dnes, 13.11.2008
Vandalismus
Bohužel musím konstatovat, že se v
poslední době více rozšířilo ničení různého zařízení obce, které má sloužit
všem občanům i návštěvníkům. Jsou
strhávány plakáty a ostatní informace z tabulí, poškozovány a znečišťovány autobusové zastávky, vypínány
nově nainstalované radary (možnost
poškození akumulátorů za 1800 Kč),
otáčeny dopravní značky u přechodu
(možná nehoda s tragickými následky
pro chodce), ničena střecha u vodárny,
poškozena informační tabule u skály,
ulomeny tři lípy v aleji ke hřišti atd.
Velkým problémem i nadále zůstává
neoprávněné vnikání osob na skládku,
kde dělají nepořádek, poškozují zařízení a zcizují zde uložený odpad. Odstranění těchto škod samozřejmě hradíme
z obecního rozpočtu a tak bude méně
prostředků na jiné akce. Je na nás na
všech občanech a rodičích jestli budeme i nadále k těmto jevům lhostejní.
Obecní les
Dalším negativním jevem je krádež
paliva z obecního lesa. Přitom bylo
opakovaně zdarma nabízeno odpadové
dřevo z obecní skládky. Je také možné
si palivo pořídit samovýrobou za 100

Kč bm anebo zakoupit hotové palivo
za 490 Kč. I zde platí to, že málokdy si
nikdo nevšimne nepovoleného těžení a
vyvážení dřeva z lesa. Dochází zde opět
k poškozování nás všech, protože získané prostředky by šlo využít na různé
akce v obci.
Co se podařilo
Kromě výše uvedených akcí se podařilo:
– oprava
komunikací
v
obci
a na Lísek,
– rekonstrukce veřejného osvětlení
v Dibří a na Lísku,
– vysázení zeleně u sběrných míst tříděného odpadu,
– probíhají
dokončovací
práce
v činžovním domě.
Co se připravuje
– osazení nového osvětlení kluziště,
– teplovodní plynové vytápění celého
domu služeb,
– oprava hráze koupaliště,
– rekonstrukce prostor v domě služeb
na mateřské centrum,
– rozhledna na Krušné hoře s naučnou stezkou,
– oplocení části skládky s kontejnery.
Pavel Hubený

Ahoj příteli!
Chceš se každý týden stát alespoň na
chvíli Indiánem? Hrát zajímavé hry,
poznávat přírodu, jezdit na dobrodružné výpravy a poznávat pozoruhodná místa naší země? Můžeš si vyrobit
vlastní indiánské oblečení, vymyslet si
přezdívku a naučit se spoustu nových,
zajímavých věcí. Pokud budeš chtít,
přijď mezi nás každé pondělí v 15 hod.
Sraz je před Sokolovnou.
Pro rodiče: Nabízím pro vaše děti
smysluplné trávení volného času v
oddíle Přátel přírody. Budeme společně poznávat přírodu (stromy, rostliny,

život zvířat, ale i jiných civilizací, také
třeba souhvězdí), budeme se učit morseovku, uzly, tábornické dovednosti a to
vše zábavnou a hravou formou. Schůzka se koná každé pondělí od 15 do 17
hod. Každý měsíc podnikneme v sobotu zajímavou výpravu. Máme v plánu
ZOO, westernové městečko, Národní
muzeu a samozřejmě výpravy do přírody. Až se lépe poznáme také výpravy
na více dní a letní tábor. Můžete přijít
i se svými dětmi. Malé děti mohu po
schůzce odvést domů. Marika Vaculíková, Pod Skálou 236, tel.: 773 974 882
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Nové dětské hřiště

V pátek 31.10.2008 bylo slavnostně otevřeno nové dětské hřiště za kostelem. Hřiště
bylo zbudováno díky grantu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR, sbírky hudlických občanů
z koncertu, příspěvku TJ Sokol Hudlice a OÚ
Hudlice. Krásné, nové hřiště zbudovala firma
Tomovy parky v hezkém, klidném prostředí
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naší obce. Již během výstavby bylo hřiště
každý den navštěvováno zvědavými malými
dětmi s rodiči. Nové hřiště se jistě stane oblíbeným místem setkání maminek s dětmi. Je to
další příspěvek OÚ ke zlepšení a zkvalitnění
životního prostředí naší obce. Žádáme všechny rodiče, kteří s dětmi hřiště navštíví, aby
OÚ pomohli s dozorem při provozu tohoto
krásného koutku pro děti.

Nemohu si odpustit malou poznámku. Před
otevřením hřiště OÚ požádal širokou hudlickou veřejnost o malou pomoc při konečných
úpravách areálu nového hřiště. Bohužel nás
vyslyšelo jenom pár obětavých maminek (p.
Veselá, p. Šťastná) , starosta s manželkou a p.
Med. Hřiště bude jistě využíváno všemi dětmi
Hudlic, škoda že se nenašlo pár dalších obětavých maminek a tatínků. Tak snad jindy.
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Skládka v Hudlicích
Na obecní skládce jsou umístěny
velkoobjemové kontejnery, které jsou
určeny pro naše občany k likvidaci velkobjemového odpadu, plastu, skla, železa a papíru. Tyto kontejnery mají své
označení podle druhu odpadu. Žádáme
opětovně všechny občany, aby přivezený odpad dávali do příslušných kontejnerů. V opačném případě nám tento
tříděný odpad v Technických službách
Beroun a Papírnách Lochovice neuznají a stává se z něj klasický komunál-

ní odpad, za který zaplatíme, a žádné
finanční prostředky se nám nevrátí.
Opětovně upozorňujeme všechny
občany, že kromě provozní doby skládky, b není možno na skládku vozit
samostatně odpad. Dalším nešvarem
jsou krádeže železa nebo přehrabování
a vyhazování odpadu z kontejnerů.
Je neuvěřitelné, co někteří naši občané dokáží a jak se chovají. Zamyslete
se, zda byste takový nepořádek strpěli
na svém pozemku a netečně přihlíželi.

Humanitární sbírka

Komise sociální a životního prostředí
OÚ Hudlice ve spolupráci s občanským
sdružením Diakonie Broumov vyhlašuje na sobotu 22. listopadu 2008 humanitární sbírku:
- letního a zimního oblečení (dámské,
pánské a dětské),
- lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek,
- domácích potřeb – nádobí bílé i černé
– vše jen funkční,

- peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek.
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 zabalte do igelitových
pytlů nebo do krabic. Věci je možné
donášet kromě výše uvedeného termínu
na OÚ již od středy 19.listopadu 2008 a
v neděli 23.listopadu 2008 v době 14.00
– 15.00 hod. Děkujeme za vaši pomoc.

Nárožní kámen
Ač si to neuvědomujeme, taková
zvláštní věc jako nárožní kámen,
provází člověka téměř celou lidskou
historii. Jde o technickou záležitost,
která časem s vývojem civilizace
měnila svůj význam a svoje použití.
Začněme tedy historií. V bibli je
psáno, že při založení hradu Sion
byl nejprve položen nárožní kámen.
V době, kdy byly stavby většinou ze
dřeva a podobných „lehkých“ materiálů, byl nárožní kámen uložen v
rozích stavby, byl fakticky kromě
podpory stavební části i vymezením
stavby.
V době, kdy člověk vymyslel kolo,
začal stavět kamenné stavby, především pak tvrze a hrady, nabyl
nárožní kámen trochu jiného významu. Při zakládání obranných věží
byl nad terénem umístěn na rozích
velký kámen – nárožní kámen, který
byl součástí pevného základu stavby a ztěžoval dobývání stavby.
Pokročme však v historii rychleji vpřed, panstvo začalo jezdit
v kočárech, sedláci s žebřiňáky a
bryčkami. Všechny tyto „dopravní
prostředky“ měly loukoťová kola.
Střed, ve kterém byly loukotě osazeny a jímž procházela hřídel kola,
přečníval rozměry „vozidla“, kola
byla vždy osazena vně obrysu vozidla. Tak při vjezdu do vrat hradů,
zámků, městských domů, selských
statků nebo projížděním úzkou
uličkou, osa kola narážela do rohů
domů nebo vjezdových bran a ničila
omítku stavby.
Řešením problému v těchto úzkých
profilech bylo osazení nárožního kamene. Průjezdný profil byl
tedy opatřen osazením vyčnívajícího kamene těsně nad terénem u
ohrožených rohů. Tvar kamene byl
šikmý – klínový – s šikminou od
stavby, projíždějící kolo na kámen
najelo, podklouzlo a hřídel kola
neničila stavbu.
Nárožní kameny se dochovaly do
dnešní doby, jen namátkou u nás v
Hudlicích jsou tři nárožní kameny v
ul. Petra Cingra, dva v ulici Lomená.
Bývaly i u řady vrat statků na návsi.
O tom, že byly používány i u městských staveb se můžeme přesvědčit
na berounském náměstí na severní
frontě, u domu, kde je papírnictví a
v patře pojišťovna UNIQUA. (vp)
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Čím hůř, tím lépe!

V minulých číslech Zpravodaje jsme vás
informovali o praktikách vandalů v naší obci.
Rozkopané popelnice, sprejery pomalované
zastávky, rozbitá skla skříněk před OÚ, rozbitá skla v čekárnách a na komunikacích, utrhané značky, vyvrácené ukazatele, převržené
kontejnery s odpadem, nepořádek v místech
srazů mládeže. Tak to není obrázek z anonymních městských čtvrtí, ale všední realita
naší obce. K těmto nešvarům se přidaly další.
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Obecní úřad díky grantu instaloval 2 radary
v blízkosti základní a mateřské školy. Radary
mají jističe, které jsou umístěny na sloupech
dost vysoko. Přesto je oba neznámí vandalové vypnuli. Tím se přepnul provoz radarů
na baterie a došlo postupně k vybití. Tímto
zásahem může dojít k poškození napájení.
Proč někomu vadí, že chceme zvýšit bezpečnost našich dětí? Pachatele přece někdo
musel vidět, neměli to jednoduché. Dalším
cílem jejich řádění se stala lipová alej ke hřišti. Komu vadí taková věc, jakou je alej krás-

ných lip? Jedna byla úplně zlomená, u jiných
byly vyvráceny podpěry a polámány větve.
Jednoznačnou příčinou těch výtržností je
nuda, alkohol a parta. Každý soudný člověk
takovéto jednání musí odsoudit. Poškozuje
se a ničí majetek, který někdo zaplatil, dal si
s tím práci, chtěl zlepšit prostředí obce. Jsem
si takřka jist, že někdo z nás dospělých tyto
silácké kousky viděl. Lhostejnost a nezájem
těmto skupinám jenom nahrává. Obecní úřad
žádá naše občany o pomoc a upozornění.
Nevěřím, že je to všem lhostejné.
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Školní jídelna zahájila provoz

Školní jídelna v Hudlicích zahájila opět
provoz v nových rekonstruovaných prostorách. Náročná investiční akce zásadně
změnila školní jídelnu v moderní stravovací zařízení, které splňuje všechny
náročné hygienické normy. Generální
opravu zajišťovala firma Spektra Beroun.
Jedná se o 1. etapu celkové rekonstrukce
celé mateřské školy.
Vybavení školní kuchyně je na vysoké
úrovni a jistě přispěje ke snadnější a kvalitnější přípravě jídel. Kolektiv pracovnic školní kuchyně má vytvořeny ideální
podmínky pro další zlepšování kvality a
pestrosti jídel. Kapacita jídelny je 200 jídel, v současné době se stravuje cca 50
dětí MŠ, 60 dětí ZŠ a 30 dospělých strávníků.
Výše stravného (dle vyhlášky 107/2005
Sb. o školním stravování):
děti MŠ 3 – 6 let svačina I............ 6 Kč
oběd.................15 Kč
svačina II.......... 5 Kč
děti ZŠ 7 – 10 let svačina ............. 9 Kč
oběd.................19 Kč
dospělí strávníci oběd.................41 Kč
(26 Kč potraviny, 15 Kč režie)
donáška oběda domů....................... 5 Kč.

Obědy se vydávají v době:
11.00 – 11.30 hod. dospělí strávníci,
11.30 – 12.00 hod. děti MŠ,
12.00 – 12.30 hod. dospělí strávníci,
12.30 – 13.00 hod. děti ZŠ.
Přihlášky a odhlášky na tel. 311 697
019, mobil. 731 160 281 v době 6.00
– 14.00 hod. Sestavování jídelníčku se
řídí platnými vyhláškami o zdravé výživě a výživových normách a podmínkou
je měsíční plnění spotřebního koše, takže
jeho plnění zaručuje pestrost a vyváženost
stravy. Kolektiv pracovnic školní jídelny
zve srdečně stávající ale i nové strávníky
a věří, že si v naší školní jídelně pochutnají a budou se rádi vracet.

Životní jubilea

Obecní úřad blahopřeje všem občanům, kteří v minulém období oslavili
významná životní výročí:
září
Hájková Milena, Hudlice 203
Polcar Bohuslav, Hudlice 232
říjen
Hrkalová Eliška, Hudlice 176
Paterová Josefa, Hudlice 367

Pozvánka
do sokolovny

Tělocvičná jednota Sokol Hudlice
zve do sokolovny všechny zájemce o
sport. Sportovní oddíly uvítají každého zájemce. Sportovní oddíly najdete v
sokolovně v těchto termínech:
stolní tenis – každou středu a pátek
17.00 – 20.00 hod.,
aerobik – úterý a čtvrtek od 20.00
hod.,
odbíjená – pondělí a středa od 20.00
hod.,
cvičení rodičů s dětmi – pondělí 17.00
– 18.00 hod, pro děti 3 – 7 let,
cvičení rodičů s dětmi – čtvrtek 9.00
– 10.00 hod., pro děti 1 – 3 roky,
oddíl přátel přírody – pondělí 15.00
– 17.00 hod.,
florbal – pondělí, čtvrtek – 18.00 –
19.00 hod., neděle 17.00 – 18.30 hod.,
cvičení žen – pondělí, čtvrtek 19.00
– 20.00 hod.,
kopaná žáci – úterý, čtvrtek 16.00
– 18.00 hod.,
nohejbal – neděle 18.00 – 20.00 hod.
Najděte si chvíli času pro sebe a své
děti a přijďte si zasportovat!
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Sušárna u Panské zdi

V dobách, kdy nebyly k použití ledničky, mrazáky a podobná zařízení,
používali lidé různé způsoby dlouhodobého uchovávání potravin. Typická
byla zimní zabíjačka, kdy se výslužka
roznášela sousedům, aby oni za měsíc
přinesli pochoutky zas ze své zabíječky.
Pamatuji si, jak babička balila
máslo do plátna a dávala jej do studené vody ve sklepě. Maso se balilo
do plátna namočeného v octové vodě.
V chladu sklepa vedle brambor byla
uskladněna zelenina, např. mrkev
v písku. Hlavně tam nechyběl sud s
kysaným zelím. Na půdě pak visela
slanina a uzené.
Bylo však třeba na dlouhé zimní
časy uchovat i ovoce. Úroda zahrady se nedala rychle sníst, bylo třeba zajistit způsob uchování na delší
dobu. V dřívějších dobách se pěstovala především jablka, hrušky a švestky,
které rostly i podél cest i různých úvozech. Jablka a hrušky se ukládala do
sklepa, do stodoly do slámy nebo do
chladné komory.
Největší problém byl se švestkami
pro jejich krátkou trvanlivost, a tak
naši předci vymysleli několik chutných řešení. Nemusím snad připomínat tu nejchutnější a nejzdravější
přírodní tekutinu z kvasících švestek.
Na každých kamnech stával mimo
velký plamen velký litinový hrnec, ze
kterého se linula libá vůně, zvláště
přidala-li hospodyně pár lžic rumu.
Ze švestek se tam za stálého míchání
vařila výborná povidla, která chutnala na koláčích, v buchtách ale i v
omáčkách. K rychlému uchování se
švestky začaly sušit. Pro pochoutku s
peckami, pro použití v kuchyni vypeckované. Spolu se švestkami se sušily
i tence nakrájená jablka a hrušky, z
nich pak byly chutné křížaly.
Jen pamětníci dříve narození pamatují velkou zděnou sušárnu u tak
zvané Panské zdi. Panská zeď byla
kamenná zeď, kterou byla oplocena
zahrada domu čp. 50 zvaného zámeček nebo „ve dvoře“. Je to statek obývaný rodinou Malých. V sušárně byla
nad sebou naskládána řada velkých
sít nebo válů a ovoce se sušilo suchým
teplým vzduchem. Nejchutnější byla
švestka ještě teplá, těsně po vyndání
ze sušícího stojanu. Bohužel sušárna
již přes padesát let nefunguje.
Na závěr řádek pro naše štíhlé ženy,
sušené švestky a křížaly mají díky

sušení až 50% cukru.
Na závěr dovolte, abych přidal
recept na výborné jednohubky: sušené vypeckované švestky naložíme
nejméně na půl dne do dobré domácí
slivovice (čím tvrdší švestky, tím delší
doba naložení). Pak do každé švestky
vložíme malý špalíček klobásy a oloupanou mandli. Celé pak zabalíme do
plátku anglické slaniny a zajistíme
párátkem. Na plech položíme pečící papír, naskládáme jednohubky a
vložíme do vyhřáté trouby. Pečeme,
dokud se na slanině nevytvoří tenká
kůrčička. Chutnají vlažné i studené.
Na zkoušku jsem jich udělal 25 a bylo
jich, bohužel, setsakramentsky málo.
Dobrou chuť. (vp)

Rada obce

Rada obce Hudlice projednala, mimo
jiné, 2.10.2008 opravu místní komunikace v úseku od konce obce k „Černé
haldě“, oznámení o prováděném průzkumu „Zdravé bydlení“, poskytnutí
finančního příspěvku na podporu kampaně „Místo pro přírodu“, účast starosty obce na semináři „Den malých obcí“,
pracovní poradu velitelů jednotek SDH,
žádost o poražení vzrostlého stromu,
setkání starostů obcí, konání závěrečného kontrolního dne v MŠ Hudlice,
prodej pozemku, program obnovy venkova v r. 2009.
Na OÚ Hudlice je možno zakoupit
kalendář na rok 2009 „Berounsko na
starých pohlednicích“ za 70 Kč.

Podzimní „Drakiáda“ Základní školy v Hudlicích
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SK Hudlice Fotbal

Zdravíme své fanoušky a jsme rádi,že
jste si opět našli cestu do našeho sportovního areálu.
Jistě jste zaznamenali několik zásadních změn v našem oddíle u družstva
dospělých,kde se nám společnými
silami podařilo sehnat hned několik
posil. Na hostování zde máme hráče
Pavla Kasseckerta z KŽ, mimochodem je to vnuk našeho bývalého vynikajícího hráče Míry Havlůje a jistě
jste zaznamenali,že práci s balonem a
techniku slušně podědil a navíc přidal
rychlost.Další hráč z KŽ Tomáš Cihelka přinesl potřebnou kvalitu do zálohy a prosazuje se i střelecky, poslední
hráč na hostování je z Č.L.U. Beroun
Jan Kolář, také on přinesl svou kvalitu
,hraje převážně pravého halva a je velmi platný ve hře. Dále se podařilo získat zpět z hostování v Berouně našeho
odchovance Tomáše Lhotku, tento velmi mladý hráč si okamžitě vybojoval
své místo v základu a je jistě pro náš
oddíl velkým příslibem do budoucna.
Nesmím zapomenout na dalšího nového hráče a to Tomáše Kobra z Trubské,
je stejně mladý jako Lhotka a i on je ve
svém mládí platným členem mužstva.
Podařilo se skloubit toto mládí se zkušeností našich starších hráčů a výsledky předčili naše očekávání, již devět
zápasů po sobě jsme nepoznali hořkost
porážky a navíc se na naší hru dá dívat.
Dotáhli jsme špičku tabulky a trochu
namlsali naše fanoušky, ale nechceme
usnout na vavřínech, již dnes je znám
termín zimního soustředění, připravujeme další jednání o prodloužení hostování některých hráčů a získání dalších na přestup, nakonec se nám snad
konečně podaří již na zimní přípravu
získat trenéra, vše je zatím na dobré
cestě, ale po předešlých zkušenostech
tomu uvěříme až opravdu nastoupí.
Zatím tuto situaci zvládá Vašek Kočí,
ale vzhledem k tomu, že je stále platným hráčem to není řešení. Takže si
pojďme společně přát do jarní sezony
udržení stávajícího kádru a popřípadě
ještě jeho posílení, svou hrou bavit vás,
naše diváky, konečně nového trenéra a
aby neděle byla opět pro nás všechny
fotbalovým svátkem.
Tak jako se nám podařilo nastartovat mužstvo dospělých, můžeme to
samé říci o našich nejmladších žáčcích. Mladších žáků a přípravky se ujali p.Jiří Merhaut a p. Zdeněk Sklenář,
oba spolupracují velmi dobře s rodiči,
bez kterých by to opět nešlo. Mladší

žáci hrají své utkání vždy v pátek a i
přesto, že výsledky jsou pro ně zatím
kruté, projevují velkou snahu se soupeřům vyrovnat. Bohužel nemáme dostatek hráčů této věkové hranice a musíme
mužstvo doplňovat o hráče z přípravky,
kteří se nemohou fyzicky rovnat starším soupeřům a potom ještě v sobotu
nebo neděli musí odehrát turnaj přípravek.
Přípravka nám všem dělá velikou
radost, po druhém místě na prvním
turnaji a pěkných umístěních v dalších,
kde nikdy neskončili poslední, vyhráli závěrečný turnaj v Berouně! A to i
v tomto mužstvu máme některé velmi
malé hráče, ale všichni příkladně bojují
a s podporou převážně svých maminek
dokážou soupeře přehrát.

Nesmím zapomenout ani na ty opravdu nejmenší, jsou to ještě předškoláčci, ale již s námi pravidelně trénují a
zúčastňují se tréninkových zápasů. V
nich je naše další budoucnost a naděje.
Před sezonou jsme našim žáčkům
i přípravce zakoupili nové šusťákové
bundy s potiskem SK HUDLICE, je
radost je dnes vidět jednotně oblečené, dále nové dresy pro přípravku a pět
krásných balonů. V tomto trendu chceme pokračovat i v budoucnu.
V sobotu 1. listopadu proběhlo na hřišti rozloučení s podzimní sezonou, kde
sehráli svá tvrdá utkání rodiče a opět
převážně maminky proti svým ratolestem. Souboje to byly někdy opravdu
tvrdé a prohrát nechtěl nikdo, nako-

nec ale přeci jen vyhráli trénovanější
děti, když u některých maminek hrozil
srdeční kolaps. Po zápasech proběhla
ještě soutěž v přesnosti kopání míče
na cíl. Soutěžili jak děti, tak rodiče a
někdy to bylo o nervy, tyčky, rozstřely,
no aby ne, bojovalo se totiž o ceny. Od
hrášku, kapesníčků na slzy po prohře
až po šampaňské. Ale nakonec zvítězili všichni a u ohýnku a buřtíků dostali všichni ještě pár sladkostí na cestu
domů. Bylo to velmi vydařené odpoledne, kdy nám přálo i počasí a už se
všichni těšíme na jarní boje.
Na závěr se musíme zmínit, že máme
v Novém Jáchymově své hráče v dorostu, kteří tam mezi svými vrstevníky
sbírají zkušenosti a jistě nám v blízké
budoucnosti dokážou, co se tam naučili.
Pod vedením p. Petra Milfaita se seznamují se soutěží, vždyť nikdo z nich
doposud dorosteneckou soutěž nehrál,
přesto je již patrný pokrok a začínají
sbírat body. Přejeme všem mnoho sportovních úspěchů.
Teď trochu z jiného soudku, prosíme
naše spoluobčany o poskytnutí jakéhokoli přístřešku pro traktůrek - sekačku,
kdy po získání tohoto potřebného stroje ho nemáme kde parkovat. Stačil by
krytý přístřešek, samozřejmě někde ve
stodole nebo nevyužívané garáži by mu
bylo lépe. Věříme, že se někde podaří
sekačku parkovat, případný ochotný
spoluobčan může kontaktovat kohokoli
z fotbalového klubu. Předem vám děkujeme.
Ještě bychom se měli zmínit, že v
rámci stálého vylepšování areálu se
podařilo ve spolupráci s Pilou Zíma
dobudovat dětské hřiště a obecní úřad
poskytl lavičku.
Díky účelové dotaci poskytnuté z
Fondu sportu a volného času Středočeského kraje na opravu kabin byla provedena dlouho odkládaná celková oprava
střechy kabin, oprava sociálního zařízení a výměna elektrických ohřívačů
vody.
Za výbor SK Hudlice V. Sklenička

Cvičení rodičů s dětmi
Každé pondělí od 17 do 18 hod.
pro děti 3-7 let vede cvičení Michaela Beranovská, každý čtvrtek od
9.30 -10.30 hod. pro děti 1-3 roky,
cvičení vede Michaela Šťastná. Pro
menší děti jsou připraveny různé
pohybové hry s písničkami a básničkami pro zlepšení a procvičování
motorických a pohybových schop-

ností. Starší děti se seznamují s
jednotlivým tělocvičným nářadím i
náčiním, budeme hrát různé míčové a pohybové hry. Vedle běhání a
dovádění si uděláme čas i na potřebné uvolnění a relaxaci. Rodiče a
prarodiče, zbavte se ostychu a pohodlnosti a přijďte si se svými dětmi
zacvičit!

