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_______________________________________________________________ 
Slovo starosty 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
  
Vážení občané, dovolte, abych Vás všechny co nejsrdečněji pozdravil v tomto, snad již jarním ob-
dobí a poskytl Vám několik informací o problémech a chodu obce. 
 
Odpady 
Opět je nutné připomenout některé zásadní věci při nakládání s odpadem v naší obci. Přetrvává 
určitý nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad. Ukládejte sem vyznačené odpady a to po úpravě. 
To znamená, že plastové láhve, krabice od nápojů, papírové krabice atd. je nutné sešlapovat, aby 
se zmenšil jejich objem. I když se situace zlepšuje, stále je ještě systém sběru využíván některými 
podnikateli bez uzavření smlouvy s obcí. Vystavují se tak nebezpečí, že nebudeme schopni v pří-
padě kontroly živnostenského úřadu, hygieny nebo orgány životního prostředí doložit jakým způ-
sobem odpad likvidují. Protože pro občany obce je likvidace odpadů dotována z obecního roz-
počtu, byl pro podnikatele stanoven poplatek za popelnici na 660,- Kč/rok a v odpadu vkládaného 
na skládku navýšen o 100%. Za odpad z podnikatelské činnosti, který bude ukládám do kontejnerů 
na obecní skládku, bude vybírán poplatek rovnající se skutečným nákladům na odvoz a uložení na 
skládce Stašov t.j.2.500,- Kč/t a z  nebezpečného odpadu vybraného v rámci svozu v obci, budou 
přefakturovány skutečné náklady svozové firmy. Bohužel zatím není dořešen medializovaný zpět-
ný odběr nebezpečného odpadu. Většinou zatím je funkční pouze u pneumatik a monočlánků. Dle 
sdělení TS Beroun dojde v nejbližším období k ujasnění podmínek a k uzavření smlouvy s pověře-
nou firmou a pak by měla být likvidace nebezpečného odpadu pro obec bezplatná. 
 
Kultura 
V uplynulém období došlo k realizaci mnoha kulturních akcí v obci. Děkujeme všem občanům za 
účast a členům kulturní komise, ale i dalším obětavým občanům obce za zabezpečení. Tradičně na 
vysoké úrovni bylo rozsvícení vánočního stromu, adventního věnce a koncert v kostele sv. Tomá-
še. 
Překvapivá byla účast na "prvním" výšlapu na "Vrch", kde se zúčastnilo téměř 200 účastníků a 
nestačilo pak připravené občerstvení a účastníci museli čerpat z vlastních zdrojů. Tento drobný 
nedostatek bude při příštím ročníku napraven. 
Rovněž slušnou úroveň i účast mělo po dlouhé době obnovené konání "Staročeského masopustu". 
Věřím, že všichni účastníci se dobře bavili a při dalším ročníku se aktivně zapojí ještě více občanů 
a bude možné uspořádat i masopustní zábavu. Velký zájem ze strany žen, měla dnes již tradiční 
oslava 8. března, jako Dne žen, v rychlém občerstvení. Sice v poněkud stísněných podmínkách z 
důvodu uzavření sálu u "Součků", proběhla důstojná oslava.Každá z přítomných žen obdržela kvě-
tinu, blahopřání a malé občerstvení.K poslechu a tanci, jistě ke spokojenosti všech, hrála hudební 
skupina pana Karla Vydry. Obec nezajišťovala roznášení blahopřání do domácností a z tohoto dů-
vodu ještě dodatečně přeji všem hudlickým ženám, které neměly možnost se oslavy zúčastnit, 
hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.  



Sport a zájmové organizace 
Děkuji všem obětavým občanům za zajištění úpravy kluziště v letošní zimě, které bylo velice vyu-
žíváno. Potvrdil se tak význam úpravy této plochy a přínos pro sportovní využití. Dále poděkování 
náleží komisi sportu, která zajistila tři lyžařské zájezdy.  
 
Upozornění občanům 
- Občané starší 70 let s trvalým pobytem v obci nepobírající příspěvky na dopravu, si mohou za-
koupit u Probo-Transu Beroun čipovou kartu, na kterou jim obec měsíčně přispěje 100,- Kč. 
- Opakovaně upozorňujeme občany, že nelze odpadní vody likvidovat vypouštěním do dešťové 
kanalizace, zahrad a polí. 
- Vážení občané, Vaše dotazy a připomínky jsem připraven i nadále řešit v jakékoliv době, bez 
ohledu na úřední hodiny obecního úřadu. 
- Stále platí rovněž nabídka na bezplatný odběr odpadového dřeva z obecní skládky, samovýrobu 
dřeva v obecním lese (30,- Kč/l m3) a prodej palivového dřeva z obecního lesa (280,- Kč/l m3). 
Zájemci hlaste se na Obecním úřadě v Hudlicích. 
- Dle platné legislativy má každý povinnost srážkové vody likvidovat na vlastním pozemku, 
zejména není možné jejich vypouštěním způsobovat škodu na soukromém nebo obecním majetku. 
Zlepšení situace bude možné až po vybudování dešťové kanalizace, které bude ovšem velice fi-
nančně náročné. Přichází v úvahu až po kanalizaci splaškové.  
- V případě úklidu posypu před nemovitostmi provede na základě oznámení, ale i průběžně, obecní 
úřad odvoz připravených hromádek. 
 
Co se podařilo 
- Byly osazeny dopravní značky a zrcadla  
- Došlo k dalšímu rozšiřování bezdrátového internetu 
- byla uzavřena smlouva s firmou "Vodafone" na umístění vykryvače pro Hudlice na činžovním  
domě čp. 362 
- Sokol Hudlice a SK Hudlice obdržel 50 tisíc z Grantu sportu Středočeského kraje. 
- Byla dokončena rozsáhlá stavební úprava prostor kadeřnictví, holičství a bývalého Secondhandu. 
Nově by v těchto opravených prostorách měly provozovat svoji živnost dvě kadeřnice a dále zde 
bude Solárium. Připravuje se i pedikúra, manikúra, masáže atd. Radost z nově upraveného prostře-
dí zejména pro ženy, poněkud kalí anonymní telefonáty a dopisy na stavební úřad a hygienu. Je 
otázkou, komu v obci může vadit, když se zlepší 40 let neudržované prostředí. Mohu stěžovatele 
ubezpečit, jak již konstatovala hygiena a stavební úřad, že vše proběhlo v souladu s platnými před-
pisy. Jistě by bylo vhodnější, kdyby zašel na obecní úřad a já bych mu bez zatěžování dalších or-
gánů vše vysvětlil. 
 
 
Co se připravuje 
- Další rozšiřování bezdrátového internetu  
- Realizace bezdrátového rozhlasu, internetu, veřejného přístupného internetu a dodání nového 
kopírovacího zařízení v rámci společného projektu Mikroregionu Hudlicka 
- Vyčištění vodní nádrže (Kal) 
- Zimou pozdržené osazení tabulek s názvy ulic a částí obce 
- Nejnutnější opravy zpevněných i nezpevněných komunikací 
- projekční práce na různé projekty 
- vybudování soc. zařízení v hasičské zbrojnici                
                                                                                                                          starosta obce 
                                                                                                                          Pavel Hubený 
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 Informace z jednání orgánů obce 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Mimořádné zasedání Zastupitelstva dne 26.1.2006 projednalo: 
Přidělení bytu v obecním (činžovním) domě čp. 362, kabelizace obce, masopust. 

Rada obce dne 2.2.2006 mimo jiné projednala: 
Smlouva o umístnění telekomunikačního zařízení Oskar Mobil, nabídka a převzetí materiálu CO, 
žádost o zveřejnění informace o činnosti asociace Klubíčko, odvolání proti územnímu rozhodnutí  
„Hudlice – přívod vody ze Svaté“, ukončení nájemní smlouvy Bartůňkovi, kulturní kalendář 2006, 
masopust, připomínky k práci popelářů, nutné stavební úpravy „činžák“  

Rada obce dne 9.3.2006 mimo jiné projednala: 
Dodatek zřizovací listiny MŠ-závodní stravování, žádost o spolupráci při monitorování nezákon-
ného odpadů z Německa, informaci  o pořádání červnového závodu horských kol Berounský do-
vozu BikeMaraton, komentář VAK Beroun k problémům s pitnou vodou, žádost obce Nový Já-
chymov o příspěvek na obnovu autobusové čekárny – Hájovna, seznámení s požadavkem na pro-
školení obcí ohledně ptačí chřipky, veterinární opatření, podmínky pro udělování finanční dotace 
sportovním oddílům, vyrozumění KÚ Beroun o změnách v zápisu na LV 1001, stav nemovitosti 
č.p.164, hlášení trvalého stanoviště včelstev, žádost o pomoc při zařízení sálu v hořejší hospody 
nábytkem, žádost o finanční příspěvek na montáž přístrojů HDO v bytové jednotce, platový výměr 
MŠ, rozdělení nákladů na vytápění v domu služeb, povinnost realizace připojení knihovny 
k internetu.  
 
_______________________________________________________________ 
Informace VAK Beroun a.s. 
 
Havárie na zdroji pitné vody- komentář 
 
    V pondělí 20.2.2006  v 7.30 hodin přijal centrální dispečink VAK Beroun oznámení zákazní-
ka o zhoršené kvalitě vody v Hudlicích. Na kontrolu byl okamžitě vyslán pracovník provozu, 
který zjistil, že vlivem Prudkého tání došlo k přehrazení koryta blízkého potoka uvolněnými 
ledovými krami a vzdutím hladiny v potoce došlo k zaplavení jedné ze zdrojových studní vo-
dou z potoka. 
     Byla provedena jednorázová dezinfekce obou vodojemů za účelem zajištění bakteriologic-
ké nezávadnosti vody a zároveň byly odebrány kontrolní vzorky na rozbor vody. Celá situace 
byla okamžitě konzultována s Krajskou hygienickou stanicí v Berouně. 
     V 8.45 hod. byl o situaci telefonicky informován starosta obce se žádostí, aby v místním 
rozhlase vyhlásil vodu z vodovodu Hudlice jako dočasně nevhodnou pro pitné účely. Zároveň 
bylo faxem odesláno oficiální oznámení provozovatele. Obec Hudlice pak byla nouzově záso-
bována pitnou vodou ze tří cisteren umístěných v horní a dolní části obce a u MŠ. 
     Následovala každodenní kontrola kvality vody ve zdrojích i v síti. Dne 22.2. voda vykazo-
vala překročení již jen v ukazateli CHSK (obsah organických látek), zákal i bakteriologické 
ukazatele byly v normě. Proto bylo přistoupeno ve dnech 23. a 24.2. k důkladnému vyčištění 
zdroje a vypuštění dolního vodojemu, do kterého pak byla dovezena pitná voda z jiného zdro-
je. 
     Dne 27.2. byl opět odebrán kontrolní vzorek vody a na základě výsledku rozborů a po 
konzultaci s KHS Beroun bylo rozhodnuto, že je možné ukončit omezení už!vání vody pro pit-
né účely. Byla Informována obec se žádosti o zveřejněni že došlo k ukončení nouzového zá-
sobování pitnou vodou. 
    K havarijnímu stavu došlo pravděpodobně ve večerních a nočních hodinách v neděli 19.2. 
Kvalita vody a koncentrace dezinfekčního činidla jsou kontrolovány v Hudlicích minimálně 2x 
týdně, naposledy před havárií byla kontrola provedena 17.2. 
    Obec Hudlice je v současné době zásobována ze dvou zdrojů pitné vody - z historických 
zářezů a z kopaných studen v údolí potoka. V obci se pravidelně projevuji problémy s nedo-
statkem vody v suchých obdobích léta a zimy, dochází k občasným problémům s kvalitou vli-
vem tání nebo dešťů. V pitné vodě je navíc trvale vyšší obsah síranů, než povoluje vyhláška 
ministerstva zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že se jedná o méně závažné překročení limitů, 
byla Krajskou hygienickou stanicí udělena výjimka k užití této vody pro pitné účely do roku 
2007.  
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     Společnost VAK Beroun z těchto důvodů připravila projektovou dokumentaci na stavbu při-
vaděče pitné vody ze Svaté. Jedná se o vodu ze skupinového vodovodu Beroun-Zdice Hořovice 
bezproblémové kvality. Na stavbu bylo již vydáno územní rozhodnutí, které prozatím nenabylo 
právní moci. 
                                                                                            V Berouně dne 27. února 200    
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 

Mgr. Jiří Paul, technický ředitel 
paul@vakberoun.cz 
www.vakberoun.cz 

800 100 663 
311 747 110 
 
 
_______________________________________________________________ 

Upozornění občanům 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
Oznámení krajské veterinární správy  
       Inspektorát Beroun oznamuje mobilní pohotovostní číslo 720 496 533, které 
je určeno pro ohlašování nálezů uhynulého ptactva a drůbeže, případně pro konzultace týkající 
se problematiky aviální influenzy (chřipky ptáků).  
 
Průkazky VZP 
      Žádáme občany pojištěné u Všeobecné zdravotní pojišťovny, kteří ještě tak neučinili, aby 
si na OÚ vyzvedli nové plastové průkazky pojištěnce.    

 
Místní poplatky 
       Upozorňujeme naše občany, kteří tak ještě neučinili, že podle obecně závazné vyhlášky 
obce je povinností občana v termínu do 31.března uhradit poplatek ze psa, poplatek za využí-
vání systému odstraňování odpadů. Dále upozorňujeme na ohlašovací povinnost k poplatku za 
využívání veřejného prostranství (parkování, skladování materiálu atd.).      
 
 
Alej „TÁTOVKA“ 
          
V loňském roce se podařilo s pomocí mnohých z Vás vysázet 33 stromů (lip srdčitých) na cestě od 
okraje obce směrem ke hřišti. Budoucí alej jsme pojmenovali TÁTOVKA a stromy byly většinou 
věnovány našim blízkým. V dubnu bude na jejím začátku instalována info tabule  se jmény „majite-
lů“ a dalšími detaily z akce. 
       V současné době máme připravených dalších cca 40 stromů v zahradnictví v Kozolupech a tyto 
bychom chtěli sázet v termínech 15.4. a 22.4. po levé straně stejné cesty. Zajištěny budou opět již 
připravené jámy, dřevěné kolíky a vyvazovací páska. Stromy budou v kontejnerech navezeny přímo 
k jednotlivým místům a samozřejmě pomůžeme s výsadbou i těm, kteří si ho nemohou vysadit sami 
( staří, nemocní …) . Příspěvek jednotlivců je stejně jako v loňskěm roce do výše 1000,- Kč a zbytek 
je hrazen ze soukromých prostředků . 
 
Případné další informace je možné získat u Slávy Oliče ( č.p. 314) tel. 602 490 945 nebo na Obec-
ním úřadě v Hudlicích. 
 
P.S. Loni jsme slíbili, že připravíme něco i pro maminky, a tak chci jen ubezpečit, že se na tom 
pracuje.  S díky a těší se Radek Olič  ( 602 217 168) 
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___________________________________________________________ 
 Kultura a sport 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
Kulturní kalendář pro rok  2006 
 
leden   12.1.  Schůze kulturní komise 
  28.1.               Zájezd Bedřichov - lyžařský zájezd - sportovní komise 
únor      6.2.  Posezení pro důchodce - sociální komise 
   dávky, občerstvení, divadelní představení 
  11.2.  Zájezd Bedřichov- lyžařský zájezd - sportovní komise 
  18.2.  Masopust 
březen    4.3.  Zájezd do Weidenu 
    8.3.  Oslava MDŽ v Rychlém občerstvení 
  25.3.  Taneční večer s hudbou pana Bureše 
     v Rychlém občerstvení 
duben     1.4.   Zájezd "Zahrada Čech " Litoměřice (přihlásit se lze na OU do 31.3.2006) 
     8.4.  Otvírání studánek  
   29.4.  Posezení pro důchodce s hudbou pana Procházky 
květen   13.5.  Staročeské "Máje" 
   20.5.  Zájezd do Weidenu 
   21.5.  Manské povinnosti na Křivoklátě 
   28.5.  Hudlická "Pouť" 
červen   24.6.              Zájezd pro děti do Českého Krumlova 
   denní představení "Kocour v botách" otáčivé hlediště, výjezd lanovkou 
   na Kleť, dále návštěva Klatov nebo Tábora 
červenec  6.7.  Zájezd na 14.Všesokolský slet do Prahy 
      7.7.       Zájezd k pomníku Josefa Jungmanna  
      8.7.  Oslavy narození Josefa Jungmanna 
   Zábavy na hřišti u lesa 
srpen    Zábavy na hřišti u lesa 
   Rozloučení s prázdninami  - sportovní komise 
září    16.9.  Zájezd "Zahrada Čech" Litoměřice 
   27.9.  - 1.10. Zájezd - program bude upřesněn 
říjen    8.10.  Posvícení v Hudlicích 
  21.10.  Zájezd do Weidenu 
  28.10.  Dvoudenní zájezd na Moravu do sklípku  
listopad    Mikulášské posezení pro důchodce v Rychlém občerstvení 
   11.11. Zájezd na Olšany k hrobu Josefa Jungmanna 
prosinec  2.12. Rozsvícení vánočního stromu 
   Mikulášská nadílka, koncert v kostele    
 
Obecní knihovna 
V roce 2005 bylo zaregistrováno 105 čtenářů. Půjčilo se 2.800 knih. V knihovně máme 4.500 
výtisků různého žánru. Dětská beletrie, encyklopedie, čtyřlístky. Pro dospělé: detektivky, 
dobrodružné, romány pro ženy atd. 
Každý rok se kupuje asi 110 ks nových výtisků v hodnotě asi 23.000,- Kč. Knihy kupujeme 
podle zájmu čtenářů. V rámci výměnných fondů nám půjčovala 4 x do roka po sto kusech  
Okresní knihovna Beroun. Od roku 2006 nám tyto knihy bude půjčovat podle našeho přání  
knihovna Kladno, tak je pořád z čeho vybírat. Půjčování knih je zdarma. Tímto zveme občany, 
kteří mají zájem. Přijďte a uvidíte. 
Půjčovní doba každý pátek od 16.00 - 19.00 hodin.     
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                                                     SK HUDLICE        r.2006                                                              
                                                              oddíl kopané 
 
Od ledna probíhá intenzivní příprava na jarní sezónu. Družstvo žáků a přípravky  je připravo-
váno v Hudlické sokolovně dvakrát týdně pod vedením p.Hájka a p.Havlíčka Družstvo dospě-
lých pod vedením p.Zýky st. se též připravuje v Hudlické sokolovně, ale jen jedenkrát týdně, 
kdy je trénink zaměřen na silovou část. Druhou fází je kondiční trénink, který probíhá 
v Hudlických lesích.  
Jako doplněk a zpestření se žáci zúčastnili turnaje na umělé trávě ve Zdicích a v měsíci březnu 
je již přihlášeno i  mužstvo přípravky na tento turnaj. Družstvo dospělým má dohodnuté  přátel-
ské utkání s mužstvem Bránova, které se odehraje na Hudlickém hřišti. 
Umístění mužstev po odehrání podzimní části je následující –  

- Starší žáci byly po podzimní části v dolní polovině tabulky ale po zimní přípravě se dá 
očekávat zlepšení výkonů a tím i posunutí v tabulce směrem nahoru. 

- -Družstvo dospělých přezimovalo naopak na první příčce tabulky. V jarním kole je ur-
čen cíl -  pokračování v dobrých výsledcích a hlavně hrát divácky atraktivní a přitažliví 
fotbal.  

Na  jarní sezónu se pomalu připravuje i hřiště u lesa. Proběhnou zde určité úpravy 
k zpříjemnění prostředí pro naše fanoušky i hráče. Naším cílem je dosáhnout toho, aby lidé 
chodily na fotbalová utkání s tím, že se podívají na hezký fotbal,příjemně se v areálu cítily a 
také podpořily hráče k dobrým výkonům. 
 
                        Tímto zveme všechny příznivce Hudlického fotbalu - přijďte fandit 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
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 Společenská rubrika 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Obecní úřad blahopřeje všem občanům, kteří se dožili v minulém období významných ži-
votních výročí: 
 
prosinec 2005 
Kollmann Karel, Hudlice 359 
 
 
leden 2006 
Pelcová Hana, Hudlice 196 
Hrubá Libuše, Hudlice 163 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


