Hudliced n es
Ročník XIII.
Slovo starosty
Vážení občané, dovolte, abych vás všechny
co nejsrdečněji pozdravil a před nástupem na
dovolené se s vámi podělil o některé problémy, informace a události, které vás zajímají
o dění v naší obci.
Dodrželi jsme slib a “Zpravodaj” vychází
po dvou měsících. Dík za to patří především
panu Ing. Radovanu Buroňovi, místostarostovi Rudolfu Hrkalovi a komisi informatiky
pod vedením pana Ing. Jana Hrubého.
Od vydání posledního “Zpravodaje”
koncem měsíce dubna se uskutečnilo v obci
několik významných akcí, zejména v následujících oblastech.
Kultura – uskutečnily se již dva výlety na kolech, které účastníci hodnotí velice kladně. S ohledem na množství
cyklistů v obci bych očekával větší účast,
ale asi dávají přednost individuálním akcím.
Širší zhodnocení si můžete přečíst v tomto
čísle “Zpravodaje” na třetí straně.
Další již tradiční akcí byly “Staročeské
máje”. Patří zde veliký dík a uznání zejména paní Janě Paterové, která měla celou
akci od nácviku až po vlastní realizaci dne
12.5.2007 na starosti. Poděkování samozřejmě zaslouží i pan Pavel Auředník,
který již tradičně zajišťuje břízky na májky
a krále. Poděkovat je nutné také sponzorům
za finanční pomoc a to panu Pavlu Auředníkovi, Milanu Cillingovi, Oldřichu Hájkovi,
Olze Grunerové, Jiřímu Foltínovi, Jaroslavu Havlíčkovi, paní Miroslavě Havlíčkové,
manželům Hamouzovým, provozovatelkám
pohostinství “U Růžového stromu”, Bohumilu Humlovi, Martinu Humlovi, Ivance
Hrubé, Antonínu Jindrákovi, Ing. Jaroslavu
a MUDr. Anně Kovaříkovým, Františku
Koláříkovi, Martinu Knoblochovi, panu
Ledvinovi, Václavu Novému, Otu Paterovi,
A. Sedlákovi, Karlu Slámovi, Jaroslavu Treglerovi, Pavlu Veselému, Karlu Veselému,
Pile Zíma.
Poděkování samozřejmě patří i dalším občanům obce, kteří finančně přispěli
a i osobně se zúčastnili této pěkné tradiční
akce.
Jistě pěkným připomenutím našich kulturních tradic a významných osobností našeho národa byl výlet na Vyšehrad a Slavín
dne 2.6.2007. Připomínáme, že dle schváleného kulturního kalendáře proběhnou
v nejbližším období tyto akce – pravidelné sobotní zábavy “U lesa” od 23.6. až do
8.9.2007. Vystoupí zde různé hudební skupiny
pro všechny věkové kategorie (bližší informa(pokračování na 2. straně)
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Vandalství v naší obci
Žiji v Hudlicích přes 30 let. Považuji naši
obec svou polohou a prostředím za jednu
z nejhezčích v rámci okresu. Naši jedinečnost podtrhuje Hudlická skála s překrásným
okolím. Obyvatelé Hudlic se v rámci svých
možností snaží o další zvelebování obce
a většina má zájem o pořádek a klidné
prostředí.
Obecní úřad podle svých finančních možností a podnětů občanů upravuje prostředí,
opravuje poškozené věci, je nápomocen
v zajišťování klidného prostředí v naší
obci. V poslední době je v naší obci ale
zřetelně vidět, že toto příjemné prostředí
někomu vadí a soustavně ničí majetek obce
, poškozuje značení, znečišťuje komunikace
a zastávky, rozbíjí vývěsní skříňky obecního úřadu a jednotlivých zájmových organizací.

Je třeba si uvědomit, že veškeré opravy poškozeného majetku musí obecní úřad
financovat.
Tyto finance by jistě mohly být využity
daleko účelněji, třeba vybavení pro dětská
hřiště, nákupy květinových truhlíků, laviček apod.
Pokud tento nešvar nezačneme společně
řešit, můžeme se dočkat, že se dál rozšíří
a bude znepříjemňovat život v naší obci.
Toto vandalství nemůžeme dále trpět.
Vandalství v naší obci má několik příčin.
K poškozování majetku dochází ve většině
případů v nočních hodinách, hlavně o víkendu. K tomu existuje pouze jedno vysvětlení.
Někteří občané posilněni alkoholem si při
návratu domů dokazují svoji sílu a odvahu
a vědomě ničí a poškozují majetek obce.
(pokračování na 2. straně)

Nová provozní doba skládky

Od měsíce července 2007 je upravena zde ukládají nepovolený odpad a znehodnoprovozní doba místní skládky takto:
cují tříděný odpad v kontejnerech.
Obecní úřad důrazně upozorňuje občany,
duben až září
že bude nucen přijmout taková opatření, aby
středa
15.00 – 18.00 hod.
těmto nešvarům zamezil. Jedná se bohužel
pátek
13.00 – 18.00 hod.
o některé občany Hudlic, kteří svým jednásobota
8.00 – 12.00 hod.
ním znehodnocují úsilí ostatních a porušují
13.00 – 18.00 hod.
zákonné normy. Musí ovšem počítat s tím,
říjen až březen
že jejich nezákonné jednání bude řešeno
pátek
13.00 – 16.00 hod.
a postihováno. V rámci areálu budou rozsobota
9.00 – 12.00 hod.
místěny výstražné tabule, dojde k částečné13.00 – 16.00 hod.
mu oplocení areálu a budou častěji prováděV prostorách skládky dochází opakovaně ny kontroly.
ke vstupu nepovolaných osob. Tyto osoby
Je v zájmu nás všech, abychom prostředí
zde přehrabují kontejnery, vybírají věci, naší skládky zlepšili a udrželi v rozumných
způsobují nepořádek a v neposlední řadě mezích.
Rudolf Hrkal (hrk)

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 9. června 2007 proběhl v
naší obci svoz nebezpečného a ostatního odpadu. Občané Hudlic celkem odevzdali 53 ks televizí a monitorů, 26 ks
ledniček a mrazáků, 55 ks elektroodpadu (rádia, videa, vysavače aj.), 187 ks
různých druhů pneumatik a duší, 15 ks
zářivek a výbojek, 105 litrů odpadních
olejů, 43 ks baterií a akumulátorů, 19
litrů rozpouštědel, 211 kg barev a lepidel, dále pesticidy a nepoužitelné léky.
Odevzdané množství odpadu svědčí
o tom, že třídění odpadu věnují občané Hudlic zvýšenou pozornost. Obecní
úřad touto cestou děkuje všem obča-

nům, kteří tuto akci podpořili. Je třeba si uvědomit, čím více tohoto odpadu odevzdáme, tím méně skončí někde
v lese nebo v příkopu. Chraňme životní
prostředí v naší obci.
(hrk)

Humanitární sbírka

Obecní úřad děkuje všem občanům
Hudlic, kteří se podíleli na humanitární sbírce, kterou pořádalo občanské sdružení Diakonie Broumov
ve spolupráci s naším OÚ. Svým
postojem
jednoznačně
prokázali,
že jim není lhostejný osud strádajících
a postižených lidí.
(hrk)

Slovo starosty

(pokračování z 1. strany)
ce viz plakáty a hlášení obecního rozhlasu),
30.6. - 1.7.2007 turnaj ve florbale, 14.7.2007
Jungmannovy slavnosti na kluzišti u kostela, 20.7.2007 Zájezd do Českého Krumlova
na “Cikánského barona”.
Parcely pro výstavbu RD – jistě mnohé
zájemce o výstavbu rodinného domu v Hudlicích potěší informace, že dne 22.5.2007 došlo
po několikaletém jednání k podpisu smluv
investora s vlastníky pozemků v lokalitě
“U Kaštanu” na výkup pozemků. Nyní probíhají potřebná administrativní a stavební
řízení, aby mohlo dojít k zainvestování uvedených pozemků a následnému prodeji již
zainvestovaných stavebních parcel zájemcům, kteří se mohou nezávazně přihlásit
na obecním úřadě.
Sbor dobrovolných hasičů – začátkem
letošního roku došlo k dokončení celkové
rekonstrukce požární zbrojnice, kdy vzniklo
kromě dalších úprav velice potřebné sociální zařízení a schůzová místnost. Velice
významné je i to, že se podařilo výhodně
zakoupit požární cisternu Škoda 706 RTHP
za 37 tisíc Kč, když původní požadavek byl
52 tisíc Kč, a obdobné automobily se běžně
prodávají okolo 90 tisíc Kč. Uvedené vozidlo
bude po provedení drobných oprav sloužit
kromě hašení požárů v obci k dovozu vody
na zalévání veřejné zeleně, proplachování
kanalizačního potrubí, splachování komunikací a za úplatu bude zajišťovat služby
i pro občany (např. dovážení vody do bazénů atd.) Veliký dík patří paní Ester Klánové
a jejímu manželovi, kteří se hlavně podíleli
na realizaci celé akce. Díky obětavým členům
SDH se nám tak jiště podaří důstojně oslavit
120. výročí trvání sboru dobrovolných hasičů v naší obci v září letošního roku.
Kanalizace – nadále probíhá zabezpečování potřebných podkladů pro podání

žádosti o finanční dotaci na výstavbu ČOV
a kanalizace v naší obci. Jsou k tomu nutné
i souhlasy vlastníků dotčených pozemků, kdy
někteří z nich již zemřeli a nebylo provedeno
nebo doposud probíhá dědické řízení. Tím se
pořízení potřebných podkladů poněkud komplikuje, ale věříme, že se podaří podat žádost
o dotaci po výzvě SFŽP, které se předpokládá v září letošního roku.
Pojištění majetku – vzhledem k tomu, že se
naše obec stala členem svazu měst a obcí ČR,
nabízí pojišťovna Generali našim občanům
a podnikatelům slevu 20% na pojištění
domácností, bydlení, rekreačních objektů,
pojištění podnikání a realit. Bližší informace
získáte v případě zájmu na obecním úřadě.
Výběrové řízení na místo matrikářky – dne 21.5.2007 se uskutečnilo výběrové řízení na obsazení uvolněného místa
matrikářky na OÚ Hudlice. Sedmičlenná
výběrová komise vybrala z 11 zájemkyň
paní Šárku Drskovou a na druhém místě se
umístila paní Jana Veselá. Paní Drsková
nastoupí 1. srpna 2007 a podmínkou
je složení zkoušek matrikářky.
Mateřská škola – oznamujeme občanům,
že bylo vyhlášeno výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky MŠ. Obec rovněž řeší
způsob zabezpečení stravování pro MŠ i ZŠ.
Je nutné dle požadavku hygieny provést alespoň nejnutnější úpravy a zvolit dle technických a ekonomických podmínek nejvhodnější
způsob. V současné době jsou dvě možnosti,
buď pokračovat v provozu vlastní kuchyně,
v případě odsouhlasení provizorních opatření hygienou, a nebo dovážet hotovou stravu
a provádět pouze její výdej. Celková rekonstrukce kuchyně a dalších objektů MŠ si
vyžádá investici ve výši cca 15 mil. Kč a obec
již 3 x bezúspěšně žádala MF o poskytnutí
této finanční dotace. V žádném případě však
obec nepřipustí ohrožení vlastního provozu
MŠ i ZŠ z důvodu nevyhovujících podmínek
ve školní kuchyni.
Pavel Hubený (hub)

TŘIĎTE ODPAD, MÁ TO SMYSL
Třídění odpadu v naší obci má stoupající tendenci. Třídění odpadu se stalo nedílnou součástí života naší obce
v oblasti ochrany životního prostředí. Pro srovnání uvádím porovnání
množství vytříděného odpadu za období
leden – duben 2007 se stejným obdobím
loňského roku.
komodita
2006
papír
5415 kg
plasty
3701 kg
sklo barevné 2070 kg
sklo bílé
0 kg
nápoj. kartóny 68 kg

2007
6270 kg
2445 kg
3747 kg
4105 kg
47 kg

rozdíl
+792 kg
-1256 kg
+1404 kg
+4105 kg
- 21 kg

Došlo k poměrně velkému poklesu
ve sběru plastů a nápojových kartónů.
Pokles ve sběru plastů se v současné době
řeší s Technickými službami Beroun.
Systém převažování tříděného odpadu
není přesný a pro naši obec není výhodný a spravedlivý. Velký nárůst zazname-

nal naopak sběr barevného a bílého skla.
V loňském roce se sklo netřídilo ještě na
barevné a bílé, proto je enormní nárůst
sběru bílého skla.
Znovu upozorňujeme naše občany,
aby nápojové kartóny vhazovali do sběrných nádob určených pro plasty a ne do
kontejnerů na papír.
Za období leden – duben 2007 bylo
vyvezeno celkem 142 605 kg směsného
komunálního odpadu (popelnice). Za
období leden – březen 2007 jsme obdrželi
zpětně od firmy EKO-KOM Praha částku 18 133,- Kč za vytříděný odpad.
Třídění odpadů má pro naši obec jednoznačně kladný dopad.Ubývá černých
skládek, lépe chráníme životní prostředí naší obce a v neposlední řadě má
množství vytříděného odpadu dopad
na snížení finanční náročnosti odpadového hospodářství naší obce a výše poplatků našich občanů za svoz odpadu. (hrk)

Vandalství v naší obci
(pokračování z 1. strany)
Dokazování je většinou v prostředí svých
kamarádů a parťáků, prostě frajer za každou
cenu. Obrana proti tomuto jednání je velice
obtížná, prokazování takřka nemožné.
Další příčinu vidím v pořádání různých
akcí za účasti většího množství lidí z jiných
obcí.
Po takové akci je hned vidět po obci inteligenci návštěvníků kulturních akcí. Agresivita těchto návštěvníků je zcela jednoznačná, podnapilá skupina lidí se předhání
ve vandalství.
Obecní úřad požádá o spolupráci orgány Policie ČR Beroun. Bude zajištěna větší
četnost hlídek. Je i na vás, občanech Hudlic, upozornit obecní úřad na projevy vandalství v naší obci. Naše lhostejnost někdy
těmto vandalům přímo nahrává. Obecní
úřad se v maximální míře zasadí o zlepšení
tohoto stavu a zjedná nápravu.
(hrk)

Životní výročí
květen
Vlastimila Hrubá, Hudlice 412
Věroslava Potužáková, Hudlice 149
červen
Drahoslava Fuxová, Hudlice 208

Prázdninové soboty s hudbou
parket na hřišti u lesa

Červen
23.6. 20.00 hod. “Přátelské posezení”,
hraje pan Milan Procházka
30.6. 20.00 hod. “Country pana Sládka”, hraje skupina SEDLÁCI
Červenec
7.7.
20.00 hod. “Myslivci u lesa”,
hraje skupina SEDLÁCI
14.7.
20.00 hod. na kluzišti hraje skupina SDRUŽVOLTÓN (v rámci
slavností J. Jungmanna)
21.7.
20.00 hod. hraje
GALAXIE,
pořádá oddíl kopané SK Hudlice
28.7. 20.00 hod. “Přátelské posezení”,
hraje pan Pavel Bureš
Srpen
4. 8.
20.00 hod. hraje skupina BALOON, pořádá pan Petr Zíma
11.8. 20.00 hod. hraje skupina GALAXIE, pořádá oddíl kopané SK Hudlice
18.8. 20. 00 hod. hraje skupina SEPARACE, pořádá oddíl kopané SK
Hudlice
25.8. 20.00 hod. “Country pana Sládka”, hraje skupina SEDLÁCI
Září
1. 9.
13.00 hod.
“Rozloučení s prázdninami”, hraje country hudba
20.00 hod. disco nebo hudební
skupina, pořádá pan Petr Zíma
8. 9.
20.00 hod. hraje hudební skupina, pořádá SDH Hudlice

výročí narození
Josefa Jungmanna
V letošním roce opět proběhne již tradiční akce a to oslava 234. výročí od narození
našeho slavného rodáka Josefa Jungmanna. Tato oslava nemá být jen kulturní akcí,
ale jejím hlavním posláním je posílení
národní identity a sebevědomí našich občanů v dnešní společné Evropě. I pro letošní
rok je připraven bohatý kulturní program,
upravený a koncipovaný i na základě vašich
připomínek. Zahájení bude v 15 hodin
u rodného domku Josefa Jungmanna
s úvodním projevem a vystoupením žáků
ZŠ a MŠ, prohlídkou domku a v areálu bude
loutkové divadlo pro děti (hra O pejskovi
a kočičce). Dále se přesuneme do kostela,
kde bude koncert skupiny Atlantis. Následovat bude program na kluzišti, kde vystoupí
další hosté, dojde k vyhlášení fotografické
a básnické soutěže a bude pokračovat další
kulturní program. Vystoupí zde i hudební
skupina, která bude hrát k tanci a poslechu
a ve 22.00 hodin dojde k odpálení již tradičního ohňostroje. Na kluzišti bude zajištěno
posezení s občerstvením již od 14.00 hodin.
Srdečně zveme všechny naše občany,
ale i přespolní k účasti na této významné
kulturní akci.
Jan Hrubý (hru)

První cestovní doklad

Upozorňujeme rodiče, kteří chtějí žádat
pro své dítě do 15 let o vydání prvního
cestovního dokladu, musí nejprve požádat
o vydání osvědčení o státním občanství
ČR a to u příslušného matričního úřadu
podle trvalého pobytu nezletilého. Vydání
osvědčení o státním občanství ČR podléhá
správnímu poplatku ve výši 100 Kč a lhůta
pro vydání osvědčení je 30 dnů. Žádost společně s prohlášením si můžete vyzvednete
na OÚ v Hudlicích a předložíte společně
s těmito doklady:
1. rodný list dítěte
2. oddací list rodičů
3. rodné listy rodičů
4. občanský průkaz zákonného zástupce
Po obdržení osvědčení o státním občanství ČR může teprve občan zažádat pro své
dítě o vydání prvního cestovního dokladu
a to u Městského úřadu v Berouně, Tyršova
1635, Beroun.

Kalendář akcí
ČERVENEC
14.7.
20.7.

Oslavy narození Josefa Jungmanna, vyhodnocení fotografické
soutěže
Zájezd do Českého Krumlova otáčivá scéna na představení Cikánský baron - opereta
od J.Strausse
Zábavy na letním parketu u lesa

SRPEN
Zábavy na letním parketu u lesa

Informace z jednání rady obce
Rada obce dne 3.5.2007 projednala:
Nový Zpravodaj obce, ustanovení
redakční rady, nákup hasičské cisterny,
informaci CHKO Křivoklátsko o zjištění
likvidace zeleně rostoucí mimo les, finanční příspěvek na podporu kampaně „Místo
pro přírodu“, protokol o plánu péče CHKO
Křivoklátsko 2007 – 2016, informaci
o nepovolení akce BikeMaraton na území CHKO, zhotovení kalendářů se znakem obce, spolupráci na vypracování
„Střednědobého plánu sociálních služeb“,
podání žádosti o dotaci na hospodaření
v obecním lese, nákup mobilního ozvučovacího zařízení pro ozvučení venkovních
akcí, možnosti podpory obce Trokavec
v souvislosti s uvažovanou výstavbou amerického radaru, objednávku izolačních
prací na činžovním domu, potvrzení objížďky Zahořany, /část starosty na semináře
pro obce a školy, informaci o školení
velitelů a strojníků jednotek SDH,
informaci o konání a zajištění Staročeských
májů.

Cyklistické výlety
Komise pro sport a mládež zorganizovala tento rok tři cyklovýlety. První výlet se
uskutečnil 5. května krajem Oty Pavla, to
jest přes Broumy a Skryje k Rozvědčíkovi a pak dále po levém břehu Berounky do
Roztok. Kolem třech pramenů pod Bránovem jsme se vrátili do Hudlic. Délka trasy byla 56 km. Druhý výlet byl 26. května
a byl nasměrován na Zbiroh. Tam jsme se
dostali lesními cestami kolem Kublova a
Broum. Zpět jsme projížděli přes Točník,
Bzovou a Svatou. Tento výlet byl dlouhý 52 km. Třetí výlet směřoval na Lány a
měřil 65 km. Opět vedl krásnou přírodou
kolem Nižbora a Bělče. Zpět jsme se vraceli
přes Městečko, Křivoklát, Roztoky a dále
již projetou cestou z prvního výletu. Trasy
výletu nejsou náročné. Může se jich účastnit každý, trochu sportovně nadaný občan
Hudlic. Jezdíme etapově a vždy se čeká na
sjetí všech účastníků akce. Na výlety jelo v
průměru 18 cyklistů. Že jsou projížďky pro
všechny věkové kategorie dokládá úspěšná
účast sedmileté Zuzky Buroňové a sedmdesátiletého pana Karla Vydry. Výlety jsou
vždy zakončeny posezením u hřiště s opékáním špekáčků a malým občerstvením.
Karel Kreisinger (krs)

Rada obce dne 7.6.2007 projednala:
Možnost uložení volných prostředků
na vázaný účet u ČNB, termín a program
jednání zastupitelstva obce, prezentaci
firmy AQUEL, nabídku firmy ASEKOL
na zpětný odběr elektrozařízení, zprávu
o revizi plynu v domu služeb, žádost o povolení kácení dřevin, zajištění předepsaného
označení požárních vozidel obce, schválení organizačního a spisového a skartačního řádu, nabídku na zajištění vypracování
žádosti o dotaci na kanalizaci, povolení
výjimky z počtu dětí MŠ, odstranění závad
v MŠ zjištěných Krajskou hygienickou
stanicí, protokol o kontrole OSSZ Beroun,
protokol o kontrole matriční agendy, hlášení trvalých stanovišť včelstev, postup
rekonstrukcí činžovního domu, nákup
a rozmístění dalších sběrných nádob, nákup
fotoaparátu.

Knihovna informuje
V současné době má hudlická knihovna
zhruba 5 000 knižních titulů. Knihy jsou
pravidelně doplňovány novinkami z knižní tvorby. Knihovnu pravidelně navštěvuje
přibližně 80 hudlických občanů, mládež je
bohužel zastoupena minimálně. V prostorách knihovny byl letos instalován díky
grantu z prostředků SROP veřejně přístupný internet, druhý je umístěn v prostorách
Rychlého občerstvení. Návštěvní hodiny
v knihovně jsou každý pátek od 16,00 do
19,00 hodin. Každý , kdo rád čte, zde jistě najde knihu, která ho zaujme. Uvádím
stručný přehled nových knih za poslední
měsíc.
Pro ženy: Fieldingová – Dobré úmysly,
Brown – Snídaně v posteli, Andersová
– Vysněný valčík, Steel – Muži na ženění,
Robertsová – Tanec větru.
Detektivky: Indridson – Severní blata, Fast
– Samantha, Denver – Chybná diagnoza,
Mc Clure – Kovadlina, Vondruška – Strážce bolestonského mystéria.
Historie: Polach – Richenza, Schodová
– Císařovna Alžběta, Dostál – Čachtická
paní z Karlštejna.
Různé: Gregyová – Zapomeňte, že jste měli
dceru, Franch – Černý oheň, Smith – Řeka
bohů IV., Svěrák – Vratné láhve, Viewegh
– Andělé všedního dne.
Rozšiřte řady pravidelných čtenářů
z Hudlic!
A. Oličová (oli)

Co jste hasiči, co jste dělali?
V uplynulém půlroce jsme se aktivně
podíleli na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Členové SDH provedli veškeré bourací
práce (příčky, podlahu, ...), svépomocí jsme
vymalovali celou hasičskou zbrojnici. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem
firmám, které se podíleli na rekonstrukci
a zejména pak celému obecnímu úřadu.
Konečně máme v „hasičárně“ důstojné
zázemí – pěknou klubovou místnost, dvě
toalety a hlavně vodu, tohle vše byly hlavní

důvody celé rekonstrukce.
28.dubna jsme se zúčastnili okrskové
soutěže v Novém Jáchymově, bohužel letos
jsme nepostoupili do okresního kola. Velkou událostí v měsíci květnu pro náš sbor
bylo zakoupení hasičského vozu ŠKODA
706 – CAS 25. 9.června se v Trubíně konal
memoriál „Zasloužilých hasičů“, zde jsme
se z 19 přítomných družstev umístili na
16.místě. V červnu bychom se ještě rádi
(pokračování na 4. straně)

Co jste hasiči ...
(pokračování ze 3. strany)
zúčastnili soutězě v Otročiněvsi a v Železné.
V červenci letošního roku to bude již
120 let co byl sbor dobrovolných hasičů
v Hudlicích založen. Proto si toto výročí
chceme v měsíci září připomenout. V rámci oslav by mělo v měsíci říjnu proběhnout
I.kolo hry Plamen – závod požární všestrannosti, této soutěže by se měla zúčastnit
družstva mladých hasičů a dorostu z celého
našeho okresu.
Věříme, že naši spoluobčané přijmou
pozvání hudlických hasičů a svou účastí
podpoří oslavy 120 let trvání SDH v naší
obci.

Školní akademie 2007
Žáci základní školy ukončili školní rok
vystoupením na školní akademii, která se
konala dne 26.6.2007 v restauraci U Růžového stromu. Představily se jednotlivé třídy
s krátkým programem. Vystoupení sledoval
plný sál rodičů a ostatních příznivců školy.Akademii zahájila první třída pásmem
„Stromy“. Žáci, byť ještě malí, zvládli své
vystoupení velice hezky. Následovala druhá třída dramatizací písní „Co jste hasiči
a Na tý louce zelený“. Žáci dramatického
kroužku předvedli pásmo „Vodník“.Třetí třída nás zavedla mezi vlaštovky a seznámila

nás se zajímavostmi z jejich života.Čtvrťáci se vrátili v čase na olympiádu v starověkém Řecku. Žáci páté třídy se rozloučili
vystoupením nazvaným „Havaj“, neboť se
již velice těší na prázdniny, tak jako všichni
ostatní. Nakonec všichni zazpívali závěrečnou píseň, kde si každá třída vymyslela
vlastní slova na nápěv známé lidové písně.
Poděkování patří všem žákům i učitelkám,
které vystoupení s dětmi připravily. Všem
přejeme krásné prázdniny, žákům páté třídy úspěšný přestup do Králova Dvora.
Anna Vávrová (váv)

Český svaz včelařů
Základní organizace včelařů Hudlice
sdružuje včelaře obce Hudlice, Otročiněves
a Nový Jáchymov. Organizace má celkem
16 členů, kteří obhospodařují 129 včelstev, tři stanoviště jsou mimo trvalé bydliště, ostatní je mají na zahradě, u rodinného domku, pro oživení paměti uvádíme
stanoviště Za skalou na bývalé skládce,
u Doktorky, druhé je v Běstinách u vodojemu
a třetí se nachází v lokalitě bývalé hájovny
U Hůrků. Naše včelstva vyprodukují každý rok okolo tří tun medu vysoké kvality.
Závěrem chci poděkovat všem spoluobčanům za tolerantnost našich včel, které svojí
opylovací činností pomáhají udržet život
na Zemi.
František Pešek (peš)

Program Adobe InDesign CS2
pro sazbu zpravodaje
darovala společnost Adobe
Systems s.r.o. Praha.

fejetonek
Kdysi Janek zvaný Nerudný nevěděl
kam s ním, tak napsal slavnou povídku.
Nám brání v tom stát se slavnými Obecní
úřad. Jsme dobře informovaní, a proto
vyvážíme odpad ze zahrady, větvičky,
trávu i králičí hnůj do lesa, příkopů nebo
na pole. Občas se nám do toho připlete něco jiného, PET láhev, kus igelitu,
někdy dokonce i stará bota.
Pneumatiky jsou určeny k jízdě
po silnici a aby se ojetým po ní nestýskalo pohodíme je do příkopu na dolejší
silnici a do lesa pěkně jednu dál od druhé, vždyť se užili dost za společné služby
motoristovi.
U skály parta dobrovolníků (díky jim

za provedenou práci) upravila velkou
část křovin, porazila a spálila staré
stromy, proto je nejlepší na zbylý popel
odvézt domovní odpad, případně spálit
staré pneumatiky. Příště raději na upra-

venou plochu, tam se bude lépe vyjímat.
Několik míst v obci nám hyzdí zelené, modré a žluté kontejnery; ten kdo je
vymýšlel v nich udělal malé otvory, tak
odpad raději položím vedle, on pak vítr
okolí kontejnerů esteticky upraví, aby na
návsi nebyly jen strohé, neosobní barevné bedny.
Jó, pan Neruda, ten uměl, tak se stal
slavným díky starému slamníku. I Obecní
úřad se stará, dělá co umí, udržuje skládku, za popelnice platíme nejnižší poplatek, snaží se umožnit nám třídit odpady.
Pohyb v přírodě je zdravý, tělu prospěšný, takže místo na skládku, hurá
do přírody.
Václav Pos (pos)

Oddíly kopané SK Hudlice Fbc Sokol Hudlice
Po úspěšné podzimní části soutěže
začínalo družstvo dospělých jarní část na
druhém místě tabulky. Velký počet zranění i neodkladné pracovní povinnosti
některých hráčů byli jednou z příčin kvůli
kterým se nám v druhé polovině soutěže
nedařilo tak, jak bychom všichni chtěli.
Jarní část sezony dopadla hůře než jsme
čekali. Družstvo neudrželo kontakt s předními místy a zakončilo soutěž 2006/2007
ve středu tabulky.
Družstvo starších žáků již také dohrálo
jarní kolo a skončilo na 5. místě tabulky.
I naši nejmenší ukončili základní část.
V neděli 16.6.2007 odehráli na domácím

hřišti u lesa poslední turnaj a obsadili
16.místo v konečné tabulce.
Výkony
těchto
nejmenších
hráčů se neustále zlepšují, každý trénink
se zde projeví. Zlepšení je již patrné v pohybu na hřišti a samozřejmě
při střelbě.
Po závěru jarní části soutěže následuje
krátká prázdninová přestávka, po které naši
fotbalisté zahájí přípravu na novou sezonu
2007/2008. Věříme, že i přes slabší výkony
v závěru na nás naši příznivci nezanevřeli
a společně zahájíme novou sezonu s novými
silami a snahou udržet a zlepšit dosažené
výsledky.

A2A - III. třída skupina A
tým

záp

+

0

-

skóre

body

(prav)

1.

FC Fr. Trubín

26

19

2

5

109:28

59

( 20)

2.

Lužce

26

17

5

4

74:33

56

( 17)

3.

FK Svatá

26

13

7

6

48:38

46

( 7)

4.

Dur. Všeradice

26

14

3

9

70:46

45

( 6)

5.

SK Cembrit B-Z

26

13

6

7

51:44

45

( 6)

6.

Hudlice

26

13

4

9

56:46

43

( 4)

7.

AFK Loděnice B

26

11

7

8

55:57

40

( 1)

8.

FK Olymp. Zdice B 26

11

4

11

57:52

37

( -2)

9.

Č. N. Jáchymov

26

9

6

11

65:72

33

( -6)

26

9

5

12

52:59

32

( -7)

10. SK Chyňava
11. O. Zad. Třebaň B

26

8

5

13

50:71

29

(-10)

12. SK Tetín

26

8

2

16

58:72

26

(-13)

13. Osov

26

6

5

15

45:61

23

(-16)

14. FK St. Hýskov B

26

0

1

25

18:129

1

(-38)

E1A - Okresní přebor starších žáků skupina A
tým

záp

+

0

-

skóre

body

(prav)

1.

AFK Loděnice

14

12

2

0

82:8

38

( 17)

2.

O. Zad. Třebaň

14

12

2

0

73:6

38

( 17)

3.

SK Nižbor

14

7

2

5

41:28

23

( 2)

4.

Vysoký Újezd

14

6

2

6

57:36

20

( -1)

5.

Hudlice

14

6

1

7

15:21

19

( -2)

6.

FK St. Hýskov

14

4

0

10

18:48

12

( -9)

7.

SK Chyňava

14

3

0

11

21:74

9

(-12)

8.

B. Mořina

14

1

1

12

9:95

4

(-17)

Unie šipkových organizací - 1. Středočeská oblastní divize E
(článek na další straně)

#
družstvo
kol
1.
ŠK U Kropáčů Beroun B 24
2. Albion Chlumec B
24
3.
DC Podlesáci B
24
4. Vonoklasy 26
24
5.
Club Fanda B
24
6. Hroch Team B
24
7.
Hroch Team
24
8. DC Barrandov Trilobit
24
9.
ŠK Drak
24
10. DC Šemík B
24
11. DC Berounská Hvězda
24
12. ŠK Na Vršku
24
13. DC The Worker
24
Pozn.: týmy Hrochů jsou z Hudlic

V VP
22
0
17
0
16
0
14
0
13
0
12
0
10
0
10
0
9
0
7
0
5
0
1
0
1
0

R
2
1
3
3
2
3
4
3
4
6
4
2
1

PP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
6
5
7
9
9
10
11
11
11
15
21
22

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

skore
226:110
184:152
204:132
181:155
189:147
175:161
164:172
181:155
166:170
163:173
138:198
110:226
103:233

legy
505:303
436:390
470:358
437:379
451:372
409:403
408:417
425:389
400:412
405:417
360:461
315:499
293:514

body
46
35
35
31
28
27
24
23
22
20
14
4
3

Sezóna nám skončila a tak můžeme začít
bilancovat. Před startem tohoto ročníku
jsme si dali jediný, zato dosti těžký cíl,
v konkurenci dalších deseti týmů se pokusit soutěž vyhrát a zajistit si tak vysněný
postup do 3. ligy. Nečekalo nás nic lehkého, protože o postup se pralo přinejmenším
5 mužstev. Nám se však podařil skvělý úvod
sezóny, kdy jsme všechny zápasy vyhrávali a první prohru nám uštědřil až v osmém
zápase konkurent v postupových bojích
„plzeňské Kerio“. Ale ani po té se nám
nepřestalo dařit, stále jsme dokázali zápasy získávat v náš prospěch a po konečných
18ti zápasech jsme měli na kontě 15 výher
a pouhé 3 prohry. Tím bylo první místo jasně
v našem držení a na druhého v řadě „Sokol
Skvrňany“ jsme získali náskok devíti bodů.
Musím říci, že celý tým předváděl výborné výkony a za to bych chtěl všem hráčům
Fbc Sokol Hudlice poděkovat.
V těchto dnech se rozhodne s kým budem
měřit své síly v příštím ročníku 2007/2008
ve třetí lize. Jelikož to bude soutěž o hodně náročnější s velice silnými soupeři
a s námi jako nováčkem se bude počítat spíše do spodních pater tabulky, tak já věřím,
že zabojujeme a ostudu rozhodně neuděláme Proto se také chystá tvrdá letní příprava
zaměřená hlavně na fyzickou zdatnost a na
nácvik různých herních situaci o což by se
měl postarat přísný trenér Petr Kolmann.
Závěrem bych chtěl říci, že i nadále se
budem snažit co nejlépe reprezentovat obec
Hudlice a také bych chtěl poděkovat všem
představitelům TJ Sokol Hudlice a představenstva obce Hudlice za podporu našeho
týmu.
Karel Mertl (mer)

SK Hudlice oddíl házené

Současný utlumený stav házené
v Hudlicích je výsledkem mnoha důvodů, které se navzájem ovlivňují. Aby po
odhlášení některých oddílů mohla dále
pokračovat středočeská soutěž házené,
vznikla před lety spojená soutěž více
krajů. Takto sice byla zachována možnost kvalitní soutěže, ale další zvýšení
cestovních i jiných finančních nákladů
vedlo k dalšímu omezení činnosti klubů házené, odchodu trenérů a to nejen
v Hudlicích.
Dnes, kdy máme možnost využít
významné podpory obce a dalších
sponzorů, bychom se chtěli pokusit
o znovuvzkříšení sportovní činnosti
hudlického oddílu házené, nabídnout
možnost aktivního využití volného
času a vyhlašujeme

nábor dívek do družstva házené
Věk: 6 a více let
Zahájení přípravy: září 2007 (podle
počtu zájemců)
Kontakt: p. Lhotková tel. 311 697
547 nebo osobně na adrese Hudlice,
Hořejší 272

Hroch team Hudlice Stolní tenisté hodnotí
šipková organizace

Náš šipkový klub funguje již od roku
2002. Poslední dva roky se scházíme u pana
Sládka. Klub tvoří dva týmy, které hrají
oblastní divizi. „Hroch team“ se stabilně
umísťuje v horní polovině tabulky, „Hroch
team B“po nezdařeném útoku na 2.pořadí
zakončil soutěž na 6. místě.
Tréninkovým dnem je čtvrtek, ale hrajeme každou volnou chvíli. Zápasy se odehrávají většinou v neděli odpoledne. Provází
je napětí a snaha o dobré výkony za povzbuzování spoluhráčů i fanoušků. Náš klub
není uzavřenou společností, uvítáme mezi
sebou každého dalšího zájemce o tento zajímavý a finančně nepříliš náročný sport.
Naše aktivity se neomezují jen na hraní
šipek. V rámci letošního Masopustu jsme
uspořádali staročeskou zabijačku s možností ochutnat všechny tradiční výrobky.
Akce se setkala s velkým zájmem obyvatel
i návštěvníků Hudlic. Jedním ze symbolů naší obce je bezesporu hudlická skála.
Ona sama a hlavně její nejbližší okolí působilo značně zanedbaně. Rozhodli jsme se
tedy i zde přiložit ruku k dílu. Vyčistili
jsme od křovin a odpadků část okolí a i přes
výhrady některých obyvatel v tom hodláme
pokračovat.
V létě chceme uspořádat ve spolupráci
s OÚ a hudební skupinou Sedláci dvě taneční zábavy. Ty se budou konat na hřišti u lesa
a my se těšíme na setkání s Vámi. Pořádáním podzimního turnaje pro hráče šipek
bychom chtěli umožnit setkání široké hráčské veřejnosti a zároveň přitáhnout další
zájemce o náš sport.

V sobotu 12. května 2007 skončila posledním zápasem sezóna 2006/2007 ve stolním
tenise. Letošní dlouhá sezóna byla zapříčiněna účastí našeho družstva TJ SOKOL
Hudlice „A“ v PLAY-OFF o možný postup
do 3. ligy stolního tenisu. Ve finálových
zápasech Hudlice porazily TTC Brandýs
nad Labem 2:1, samotné finále však prohrály s mužstvem Říčan 2:0.
Je to velká škoda, celoroční úsilí všech
hráčů našeho „A“ tak přišlo nazmar. Samozřejmě je to sport, někdo musí být druhý,
poražený. Finálové zápasy byly vyrovnané,
svoji roli hrálo i trochu štěstí, větší chuť
po vítězství, obětavost. V neposlední řadě
to byla i podpora diváků. Na zápas hraný doma přijelo podpořit říčanské tenisty
minimálně 20 diváků. Je neomluvitelné,
že naše hudlické stolní tenisty nepřišli podpořit ani vlastní spoluhráči oddílu.
Nechci hledat omluvy pro naši prohru,
je to sport a vyhrál ten lepší. Pod dojmem
tohoto neúspěchu opět zpochybňuji nutnost
hrát v divizi PLAY-OFF. Naše družstvo
dlouhodobě vedlo tabulku divize, pak stačí
dva nepovedené zápasy a je po nadějích.
Přesto považuji letošní ročník za jeden
z nejúspěšnějších z dosavadní historie.
Družstvo TJ SOKOL Hudlice „B“ skončilo v Krajské soutěži 1. třídy na 6. místě.
Družstvo TJ SOKOL Hudlice „C“ skončilo v Krajské soutěži 2. třídy skončilo
na 7. místě. Družstvo TJ SOKOL Hudlice
„D“ jednoznačně vyhrálo Okresní přebor
2. třídy a postoupilo do Okresního přeboru 1. třídy, družstvo TJ Sokol Hudlice
„E“ vyhrálo Okresní soutěž a postoupilo
do Okresního přeboru 2. třídy.

Hřiště – svět pro děti
Vytvářet
místa
přátelská
k
dětem
a rodinám, se stává chvályhodným trendem konečně i v České republice. Jakoby
si naši zastupitelé uvědomili, že i děti (stejně jako např. důchodci) jsou plnoprávnými
členy naší demokratické společnosti a tak
i jim je věnován v územním plánování prostor. Místo přátelské rodině je místo, které
je uzpůsobeno tak, aby se v něm cítily dobře
a bezpečně všechny věkové kategorie. Stejně tak důchodci , jako nejmenší děti. Typickým příkladem jsou např. restaurace,
ve kterých je nekuřácký prostor, nabídka dětských jídel, dětské stoličky , dětské koutky, milá
obsluha atd.
Zcela specifickou kategorií jsou dětská hřiště. Přestože nové (evropské) normy
pro bezpečnost a údržbu dětských hřišť platí v
ČR již sedm let, některá hřiště jsou stále ve stavu jako před rokem 1989. Neudržovaná, špinavá, a tak i opuštěná a nebezpečná. Rozhodně ne
přátelská rodině.
Přitom jejich obnovu a výstavbu finančně podporuje nejen nezisková struktura
v ČR, ale i Evropské sociální fondy regionálního
rozvoje.Vznik nového hřiště není pak záležitostí
např. půl roku ale doby mnohem delší. Trpělivost se však vyplatí, stejně jako žádost o grant.
Moderní hřiště jsou chápána jako pro-

stor pro mezigenerační setkávání. Jejich
funkčnost však velmi závisí na volbě vhodného místa. Pokud je hřiště umístěno do centra komunity městské části, nebo obce, nebo
je dokonce v blízkosti školky, školy, družiny, školní jídelny, obchodů, pošty,či lékaře,
je jeho smysl „nastokráte“ obhájen! Stává se místem, kam chodí babičky s vnoučaty,
kde čekají starší sourozenci na mladší, kde děti
tráví svůj čas při čekání na autobusy, nebo
rodiče, kteří je vyzvedávají autem. Děti se tak
nemusí potulovat v okolí dopravních cest a
zkoušet své dovednosti přelézáním a skotačením
na zábradlích autobusových zastávek.
V této době se již dětská hřiště nestaví pouze
pro děti nejmenší, ale tak, aby si zde užily i děti
starší až do teenagerského věku. Dětská hřiště
jsou nejen místem nácviku fyzických dovedností, místem tréninku odvahy, zručnosti, psychomotoriky, místem pro rozvíjení fantazie... Jsou
však také místem nácviku prvních sociálních
dovedností, seznamování se, učení se od starších kamarádů, místem prvních lásek a dětských
přátelství.
Navíc je lze projektovat v souladu
s estetickou funkcí, historií a v harmonii
s určitým místem. Takováto hřiště, podporují sdružování občanů, a pěstují vztahy
v komunitě. Moderní dětské hřiště můžou

Naše žákovské družstvo se pravidelně
zúčastňovalo okresních i krajských bodovacích turnajů. Dosažené výsledky v těchto
turnajích dávají velmi dobré předpoklady
pro jejich další růst. TJ SOKOL Hudlice
jako jeden z mála oddílů stolního tenisu
okresu má každý rok v této kategorii své
zástupce. Tuto tradici v získávání nových
mladých stolních tenistů chceme zachovat.
Naše členská základna se každý rok
postupně zvyšuje. V nadcházející sezóně
hodláme přihlásit nové , šesté družstvo do
Okresní soutěže. Toto družstvo přihlašujeme zejména pro naše žáky, chceme jim
umožnit hrát mistrovská utkání s dospělými a získat potřebné zkušenosti a herní
jistotu.
Stolní tenis je krásný sport, jsem rád,
že se v Hudlicích hraje v takovém rozsahu.
Má velkou tradici a je naší povinností tuto
tradici u nás udržet.
Zároveň mi dovolte, abych vzpomenul
jednu akci, kterou jsme v sokolovně pořádali. Oddíl stolního tenisu zorganizoval
v sokolovně posezení se zakládajícími členy
hudlického stolního tenisu. Bylo to setkání plné vzpomínek, historek a srovnání
zasloužilých stolních tenistů se současnou
generací. Bylo to svým způsobem poděkování za to, že stolní tenis v Hudlicích
založili a předali štafetu svým nástupcům.
Za to jim patří velké poděkování.
Konec letošní sezóny vyvrcholí pravidelným soustředěním v Sázavě. Je to naše tradiční místo pro přípravu na nový soutěžní
ročník. Přeji stolnímu tenisu hodně sportovních úspěchů a sportovních nadšenců
pro tento sport.
(hrk)
být i čistě ekologickými stavbami (provozuje např. agentura Gaia), a mohou vycházet
z návrhů místních obyvatel. Jsou i tací osvícení zastupitelé, kteří si hýčkají své voliče
tím, že před žádostí o grant na dětské hřiště pozvou spolu s projektanty místní rodiče
s dětmi aby, znali jejich skutečné potřeby
a návrhy pro uspořádání hřiště. Na druhou stranu existují na mnoha místech osvícení občané,
kteří pořádají veřejné sbírky na výstavbu hřiště. Výstavba takovéhoto hřiště, pak je skutečně
komunitní událostí, která přesahuje běžnou
spolupráci občanů na podílení se chodu místní samosprávy. Otevření hřiště je pak právem
veřejnou slavností.
Dovedete si takové hřiště představit
i v Hudlicích? Já ano. A co Vy? Podpořili byste výstavbu dětského hřiště v centru Hudlic a zvýšili tím tak potenciál tohoto místa? Zajímá Vás tato problematika?
Nebo necháme společně spadnout ubohou
mašinku vedle kostela , počkáme až schůdky
na klouzačku zarostou kopřivami a pískoviště se naplní odpadky a nedopalky
od cigaret? Každý z nás, my všichni můžeme
udělat něco pěkného pro své okolí, svou
obec, pro svou komunitu.Nevíte jak? Třeba právě podporou výstavby dětského hřiště
a oživením přirozeného středu vesnice.
Chcete podpořit tento záměr? Napište!
nedelova@volny.cz

