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Slovo starosty

Vážení občané, velice rychle uběhl
čas prázdnin a dovolených a nastaly
opět většinou všední dny naplněné pouze prací a řešením různých problémů.
Obecní úřad se i v uplynulém „dovolenkovém“ období snažil vyřešit některé
i dlouholeté záležitosti, které zatěžují naší obec. Orgány obce se zabývaly
zejména zajištěním podkladů pro podání žádosti na Státní fond životního prostředí pro realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Hudlice“, kdy po dvou letech
byla opět vypsána výzva, když jsme byli
z předchozího řízení z důvodu odvolávání se některých občanů do územního
řízení vyřazeni. Chtěl bych jen všechny
občany upozornit, že se pravděpodobně
v dnešní složité finanční situaci jedná
možná dlouhodobě o poslední možnost
jak tento problém naší obci vyřešit
bez zatěžování vlastníků nemovitostí
finančně velice náročným stoprocentním vyvážením splaškových vod na čistírnu.
Dále bych vás chtěl informovat o probíhajících úpravách zdravotního střediska. Na základě požadavku a příslibu
MUDr. Bureše, že se bude na úpravách
významně finančně podílet, přistoupila
obec k realizaci této akce. Bylo nutné
vyřešit v souladu s platnou legislativou
zejména vydávání léků v ordinaci tak,
aby po ošetření nebyli pacienti nuceni
si pro léky dojíždět do vzdálené lékárny. Toho lze na základě požadavku Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Hudlicích dosáhnout jen poměrně zásadní
dispoziční úpravou prostor zdravotního
střediska. Zároveň je řešena i změna
způsobu vytápění těchto prostor, kdy
je elektrické akumulační topení nahrazeno plynovým kotlem. S ohledem na
velice špatný stav konstrukcí a rozvodů
se původní objem prací rozšířil, ale od
všech zúčastněných stran je maximální
snaha opětovného zprovoznění zdravotního střediska do konce října 2012.
Dovolte, abych vás také informoval
o ukončení výběrového řízení na dodavatele akce „Obec Hudlice – fyzická
revitalizace návsi“, kdy nejvýhodnější
nabídku předložila firma Strabag a.s.
Na tuto akci obec Hudlice získala dota(pokračování na str.2)
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Krajské volby a doplňovací
volby do Senátu
V pátek 12. října 2012 a v sobotu 13.
října 2012 proběhnou krajské volby
a doplňovací volby do Senátu. Volby
se uskuteční v budově Obecního úřadu Hudlice. Kandidátní listiny a další informace obdržíte v termínech dle
harmonogramu průběhu voleb. Na kan-

didátních listinách do kraje z naší obce
je jeden zástupce za KSČM a jeden
za Sdružení nestraníků. Občan může
volebním aktem spolurozhodovat o další politické orientaci kraje i celé země.
Je to základní možnost, jak věci veřejné
ovlivnit. Využijte této možnosti.

Svoz nebezpečného odpadu
V sobotu 6. října 2012 organizuje OÚ
svoz nebezpečného a ostatního odpadu do přistavených vozidel. Sběr bude
prováděn centrálně na kluzišti v době
9:00 – 10:30 hodin. Odpady uvedené v
přehledu budou přebírány bezplatně v
množství odpovídajícímu odpadu běžné domácnosti. Důležité upozornění
– Obecní úřad Hudlice nebude přejímat
ledničky, mrazáky,televize, monitory,

rádia,videa a ostatní vyřazené elktrospotřebiče a elektrozařízení. Tyto odevzdávejte přímo v našem sběrném dvoře do e-domku celoročně.
Upozorňujeme občany, aby této možnosti využili, protože odpad uvedený
v protokolu o předání nebezpečného
odpadu nelze odkládat do popelnic a ani
nebude přijímán na obecní skládku.
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(pokračování ze str.1)
cí od Středočeského kraje ve výši téměř
9 mil. Kč. Realizací by mělo být řešeno
nové veřejné osvětlení, dešťová kanalizace včetně revizních šachet z jednotlivých nemovitostí a řádného odvodnění zpevněných ploch, bezbariérový
chodník včetně přechodů pro chodce a
opěrných zdí, celkovou úpravu plochy
před kostelem, úpravu stávající zeleně
a výsadbu nové, vybudování odpočívadel a osazení mobiliáře. S ohledem na
roční období a nutnosti vyřízení stavebního povolení budou práce zahájeny až
začátkem roku 2013. Způsob realizace
a technická opatření jsou řešena tak,
aby nedošlo následnou realizací splaškové kanalizace k jejímu poškození.
Dále bych chtěl touto formou požádat
občany o spolupráci při likvidaci komunálních odpadů. V zájmu nás všech je v
prvé řadě nutné důsledně třídit veškerý odpad a využitelné složky odkládat
do barevných kontejnerů umístěných
po obci. Za takto vytříděný odpad má
obec následující nezanedbatelný příjem od společnosti Ekonom. Oproti
tomu za odpad umístěný do popelnice
pouze platíme za jeho odvoz a likvidaci
Technickým službám Beroun.Odvezený
odpad se pak váží, a když předkročíme
určitý váhový limit na občana budou
na nás opět Technické služby Beroun
žádat navýšení paušálního poplatku
a tím dále zatížíme rodinné rozpočty
našich občanů.
Z tohoto důvodu vás žádám, abyste
odpad důsledně třídili a do popelnic
neodkládali věci a materiál, který tam
nepatří. Je to zejména listí, zemina,
kameny, stavební suť, padané ovoce,
posečená tráva atd. Uvedené materiály
je většinou možné likvidovat kompostováním anebo v rámci sběrného dvora
na obecní skládce.
Volby v našem okrsku do obecního
zastupitelstva proběhnou ve dnech 12.
a 13. října 2012. Obec řešila maximální
dostupnost volební místnosti i pro hůře
pohyblivé občany s ohledem na její
umístění s pracovníky Středočeského
kraje tak, aby se jich v případě zájmu
mohlo zúčastnit co nejvíce našich občanů. Na základě těchto konzultací bylo
stanoveno, že volební místnost bude
v kanceláři starosty a hůře pohybliví občané mohou požádat o provedení
volby do přenosné volební urny a to
buď u nich doma anebo v jednací místnosti v přízemí budovy obecního úřadu, kam je bezbariérový přístup. Volba
bude umožněna na základě písemné
žádosti anebo požadavku rodinného
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příslušníka. Já osobně opět kandiduji
do zastupitelstva Středočeského kraje
a v případě zvolení budu i nadále usilovat o maximální využití všech finančních dotací poskytovaných krajem pro
rozvoj naší obce.
V poslední době výrazně poklesl
zájem našich občanů o různé kulturní,
sportovní a společenské akce. Uvítáme
proto jakýkoliv námět či připomínky
k této oblasti. Záměrem je poskytnout
našim občanům dostupnou kulturu a
zábavu, ale určitě nechceme k těmto
aktivitám kohokoliv nutit a v případě
nezájmu jsme připraveny rozsah akcí
omezit a případně i zrušit. Je jen na nás
jestli se chceme v Hudlicích bavit nebo
se uzavírat ve svých domácnostech.
Jedním ze způsobu komunikace s
občany mělo být i diskusní fórum na
webových stránkách naší obce. Bohužel
postupem času je to prostor pro anonymní vulgární, urážlivé a rasistické
projevy a obecní úřad byl opakovaně
žádán o nápravu této situace. Z tohoto důvodu po projednání v Radě obce
bude nadále možné umísťovat své příspěvky do diskusního fóra až po registraci na obecním úřadě a přidělení
přístupového kódu, což jistě přispěje k
věcnosti této rubriky a realizaci původního záměru.
Dlouhodobě, zejména občany Dolejší ulice, zatěžovala kabelizace rozvodů
NN v této části obce. Velice složité byly
zejména zemní práce s ohledem na geologické podloží a výskyt buližníkových
hornin v trasách výkopu, i když se hlou-

bily zářezy pouze 80 cm hluboké. Práce
již byly v této lokalitě téměř dokončeny
včetně kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení, kde investorem musela být
obec Hudlice. ČEZ pak jako investor v
současné době provádí práce v ulici
Hořejší na propojení kabelové sítě až
na „Skovárničku“. V rámci této akce
se podařilo dohodnout rozšíření zatáčky u prodejny Jednota, kde by měl být
následně v budoucnu rovněž vybudován chodník pro zlepšení bezpečnosti
chodců a zejména dětí navštěvujících
základní školu.
Vážení občané, pokusil jsem se vám
poskytnout jen několik nejzávažnějších
informací týkajících se většiny obyvatel naší obce. Nadále všichni ve vedení
obce uvítáme jakoukoliv pomoc nebo
námět na řešení vašich každodenních
problémů.
Chtěl bych závěrem poděkovat všem,
kteří v uplynulém období zabezpečovali konání kulturních akcí, zejména na
hřišti u lesa, ale poskytovali i osobní
pomoc při sekání veřejných prostranství, úklidu, udržování pořádku u míst
tříděného odpadu, dobrovolným hasičům pak za úpravu starého vodojemu
na zdroj požární vody a údržbu hasičské techniky a požární zbrojnice. Poděkování zaslouží i další občané, kteří se
neomezili jen na kritiku všeho, co obec
zabezpečuje, ale sami přispěli ke zlepšení kulturního vyžití a životního prostředí nás všech za což ještě jednou co
nesrdečněji děkuji.
Váš starosta obce Pavel Hubený.

Hudlice na dobovém vyobrazení z roku 1895
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Zpětný odběr
Oplocení
elektrospotřebičů dětského hřiště

Začátkem roku byl ve sběrném dvoře
instalován E-domek pro zpětný odběr
starých elektrospotřebičů pro firmy
Elektrowin Praha, Asekol Praha a Ekolamp Praha. Po půlročním provozu si
naši občané začínají zvykat na službu,
kterou pro ně OÚ bezplatně zajišťuje.
Bylo odevzdáno 25 ledniček, 4 pračky,
62 televizí a monitorů, 20 vysavačů a 4
plné žoky malých elektrospotřebičů. Je
to další možnost šetřit peníze za likvidaci odpadů. Dříve jsme za tuto službu
platili TS Beroun, nyní dostává obec od
firem peníze přímo úměrné množství
odevzdaných elektrospotřebičů. Této
služby mohou využít i občané z okolních obcí. Třiďte, má to smysl!

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb,opět prodává
slepičky snáškových plemen
lohman hnědý, tetra hnědá a
dominant žíhaný, kropenatý,
černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky jsou pouze z našeho
odchovu!
Stáří slepiček je 14 – 17 týdnů,
cena 159 – 170 Kč/ks.
Prodej v neděli 14. října 2012
v Hudlicích u autobusové
zastávky u Jednoty
ve 14:30 hod.
Případné bližší informace
na tel. 728 605 840,
728 165 166, 415 740 719.

Obecní úřad zajistil oplocení dětského hřiště u kostela. Oplocení bylo
realizováno z důvodů zajištění bezpečnosti našich malých dětí, protože kolem
dětského hřiště vede poměrně frekventovaná místní komunikace vedoucí k
mateřské školce. OÚ dále plánuje v prostorách hřiště instalovat několik dřevěných laviček pro maminky dětí.
Celkový dojem z tohoto krásného místa pro odpočinek a sportování malých
dětí kazí místo u betonové lavičky. Je
to oblíbené místo našich mladých, kteří zde pořádají své párty. Bohužel po
nich vždy zůstane je nepořádek. Je to
pro mne naprosto nepochopitelné, hned
vedle lavičky je odpadkový koš.
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Rozloučení s prázdninami

V sobotu 1. září 2012 proběhlo na hřišti u lesa tradiční rozloučení s prázdninami. Pořádala ho TJ Sokol Hudlice a
Komise pro sport a mládež OÚ Hudlice. Pořadatelé této akce mají skoro pravidelně smůlu na počasí. Celé období
před sobotou bylo krásně a teplo, přišel
pátek a s ním ochlazení a déšť. V sobotu
alespoň nepršelo. Akce je zajišťována
pro naše děti a těch nakonec přišlo 115.
A to je víc než pořadatelé očekávali.
Pro malé návštěvníky byly připraveny tradiční sportovní soutěže, tj. šipky,
kopy na branku, běh lesem, házení míčků na plechovky, házenkářské hody na

branku, přetahování lanem, skákání v
pytlích, prolézání rukávem.
Tradičně děti jezdily na koních a
čtyřkolkách, absolvovaly malování na
obličej. Nově jsme letos zařadili cvičnou horolezeckou stěnu a velký skákací
hrad.
Tyto dvě akce byly jednoznačně největším lákadlem pro děti. Byl zážitek
pozorovat i malé děti, jak dokáží vylézt
do výšky 8 metrů a tam si zmáčknout
klakson. Velmi kladně hodnotím i přístup instruktorů horolezecké stěny k
našim malým návštěvníkům.
Pořadatelé zajistili pro všechny náv-

štěvníky bohaté občerstvení a pro děti
pečené buřty na ohni. Na závěr byly
vylosovány vstupenky o ceny a minimálně třetina dětí odcházela domů s
výhrou.
Není opravdu jednoduché takovou
velkou akci zajistit. Problémů a starostí je mnoho. Pořadatelé stěží pokryjí
vynaložené náklady. Je to ovšem akce
pro děti a na té se nemá vydělávat. V
pořádání těchto akcí chceme samozřejmě i dále pokračovat, budeme je dále
vylepšovat. Naše děti a jejich spokojenost nám za to opravdu stojí. Děkuji
všem, kteří tuto velkou akci zajišťovali
a přeji jim hodně sil a elánu.
Rudolf Hrkal
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Hudlický pohár

V sobotu 22. září 2012
proběhl na kluzišti u kostela 7. ročník Hudlického
poháru v nohejbale trojic.
Počasí nám opravdu nepřálo, poměrně chladno a déšť.
Přesto se přihlásilo sedm
družstev, potěšitelná je
účast pěti hudlických družstev. Celkovým vítězem se
stalo družstvo Marná snaha z Loděnic, na druhém
místě se umístilo hudlické
družstvo Mlátičky a na třetím místě rovněž hudlické
družstvo Zlámaná haksna.
První tři družstva získaly
poháry a vítěz velký putovní pohár. Vítězné družstvo
Marná snaha tento putovní
pohár získalo již podruhé
za sebou, pokud vyhraje i
příští rok po třetí, stane se
držitelem tohoto poháru, tak
jsou určena pravidla tohoto
turnaje. Pořadatelům patří
poděkování za uspořádání
další sportovní akce v obci.
Rudolf Hrkal
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Turnajová sezóna zahájena

Turnaj v Mladé Boleslavi zahájil házenkářskou sezónu 2012/2013. Hudlické miniházenkářky vstoupily do této sezóny velice
bojovně a v turnaji se umístily na dobré pozici. V sobotu 22. září jsme pořádali turnaj na
domácí půdě, avšak díky špatnému počasí
byl přesunut do haly v Králově Dvoře. Sedm
zúčastněných družstev ze středočeského
kraje bojovalo o vítězství a věcné dárky.
Za náš tým se zúčastnily hry i nové hráčky
a moc se jim dařilo. Odměnou pro domácí
byly teplákové soupravy, které jim pořídil
oddíl házené SK Hudlice za dobré výkony a
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budoucí reprezentaci celého oddílu.
Další zápasy náš čekají již za týden ve Zruči nad Sázavou a už teď se moc těšíme na
nové zážitky. Popřejme tedy hráčkám úspěšnou sezónu a co nejvíce vyhraných zápasů.
Vítáme též nové hráčky a i nadále jsou brány
našeho hřiště otevřeny pro další zájemce.
A na závěr poděkování našim novým sponzorům za finanční podporu, která pomáhá
našemu oddílu realizovat nové plány: Restaurace KELTOVNA Nižbor, Autodoprava Václav Nový, Autodoprava Oldřich Hájek, Libor
Vydra.
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Sportovní sobota

V sobotu 18. srpna 2012 proběhl na
hřišti u lesa 2. ročník Sportovní soboty. Zúčastnily se ho družstva kopané,
házené, šipek a stolního tenisu. Pořadatelům přálo počasí, bylo krásně, sluníčko a teplo. Sportovní zápolení začalo
již brzy dopoledne, protože před soutěžícími bylo hodně zápasů a disciplín.
Letošní 2. ročník měly na starost oddíly
stolního tenisu a šipek a mohu prohlásit,
že po organizační a hostitelské stránce
se svojí role zhostily na výtečnou.
Příští 3. ročník budou zajišťovat oddíly házené a kopané. V letošním roce
jsme provedli jednu hlavní změnu, každý sport se nezúčastnil svého mateřského sportu. Došlo tím i k napínavějšímu
průběhu zápasů zbývajících družstev a
zároveň došlo i k úspoře času. Hlavní
soutěže zpestřily i doplňkové disciplíny, tj. střílení z praku, vis na brance,
házení kroužků a skákání v pytlích.
Průběžné vedení v soutěžích se měnilo podle stupně náročnosti probíhajících disciplín. Po skončení všech disci-

plín byly na 1. místě družstva stolního
tenisu a šipek.
Rozhodovala poslední, doplňková
disciplína, hod kroužky a v té byli lepší
hráči šipek a zaslouženě vyhráli a získali putovní pohár. Na 2. místě se umístili stolní tenisté, na 3. místě házená a
na 4. místě kopaná. Všechny soutěže
probíhaly v duchu fair-play a některé
byly opravdu vyhecované, napínavé a
někdy i úsměvné.
Smyslem této soboty zůstává společné sportovní zápolení, příjemné strávení soboty mezi svými známými a
kamarády.
Samozřejmě, úplně ne všechno bylo
ideální. Získáváme zkušenosti, zkoušíme nové disciplíny, zlepšujeme samotnou organizaci. Prostě se snažíme pro
lidi něco udělat. Každý na to může
mít svůj názor, ale je dobře, když se
lidi dávají dohromady, zvláště v naší
obci. Na závěr chci všem zúčastněným
a organizátorům této sportovní akce
poděkovat.

Závory v lese

Obecní úřad na lesních cestách
vedoucí k obecnímu lesu nechal nainstalovat železné závory. Toto opatření bylo přijato z důvodu znesnadnění
krádeží dřeva z obecního lesa. Závory
budou opatřeny zámky. Samozřejmě to
není úplně ideální, ale krádeže dřeva to
jistě zlodějům zkomplikuje.

