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Zpravodaj obecního úřadu

Hudlice dnes   -   prosinec 2005
Ročník XI     Vydáno dne 1.12.2005     Vydávání povoleno rozhodnutím č.j.32020195   ze dne 1.2.1995

Slovo starosty

Vážení občané,
dovolte, abych Vás pozdravil v adventním období a poskytl v závěru roku několik informací o chodu obce.

Odpady

Tato rubrika asi již nikdy nebude ve
"Zpravodaji" chybět, vzhledem ke
stále se opakujícím nedostatkům.
Někteří si zjednodušují třídění tím, že
u kontejnerů ukládají odpad přímo
na zem, přestože jsou prázdné.
Lahve ani papírové krabice nejsou
sešlapávány a tím se kontejnery
rychle plní. Rovněž u kontejnerů je
ukládán komunální odpad a další
předměty. Chtěl bych Vás opětovně
požádat o udržování pořádku, vždyť
je to vizitka celé obce. V případě
velkého množství odpadu vhodného

za aktivní přístup. V letošním roce již
podruhé byl proveden svoz
nebezpečného odpadu, tak jak nám
to ukládá zákon.Opět bylo
odevzdáno občany velké množství
odpadu t.j. 1.238 kg pneu a pryže,
31 ks lednic, 40 ks televizorů, 77 ks
akumulárorů, 417 kg barev, 92 kg
obalů od barev, 82 kg ředidel, 26
kg olejů, 68 kg elektrošrotu a další
nebezpečný odpad. Obec za jeho
likvidaci však zaplatila 42.346,-
Kč.Chtěl bych připomenout, že přes
velikou finanční náročnost jsme

prostředí. Pro příští rok by zatím
nemělo dle sdělení Technických
služeb Beroun dojít ke zvýšení
poplatku za odvoz komunálního
odpadu a ani obec s navyšováním
nepočítá. Žádám Vás všechny také
o dodržování pořádku a provozního
řádu na obecní skládce. Není
možné cokoliv vyvážet a i docházet
na skládku mimo provozní dobu.
Není ani dovoleno jakýkoliv materiál
ze skládky odvážet. Rovněž nelze
ukládat nedovolené odpady (eternit,
minerální vlnu atd.) Zejména nelze
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k roztřídění (např. 3 lt skleněné
láhve) nebo odpad velkého
rozměru, který se nevejde do
kontejnerů, máte možnost tento
odpad uložit bezplatně do
velkoobjemových kontejnerů na
tříděný odpad umístěných na naší
skládce. Na základě dohody s
obecním úřadem lze zajistit i odvoz
uvedeného odpadu multicarou. V
obci proběhla opět úspěšně
humanitární sbírka ošacení, obuvi a
dalších věcí pro Diakonii Broumov.
Děkuji tímto občanům a členům
komise životního prostředí

rádi, že přistupujete k tomuto
problému v zájmu životního
prostředí. S ohledem na velkou
finanční náročnost však nelze
přijímat odpad od podnikatelů, kteří
mají odpad likvidovat na svůj
náklad, ani nelze přijímat
nepřiměřené množství od
jednotlivých občanů. Využívejte
toho, že prodejci mají v současné
době povinnost zpětného odběru
(pneu, baterie atd.), ať zbytečně
neplýtváme finančními prostředky
obce. Za organizační a věcné
zabezpečení zaslouží opět
poděkování komise životního

do kontejnerů na velkoobjemový
odpad ukládat běžný komunální
odpad v pytlích (ten patří do
popelnic), protože obec jeho
likvidaci pak platí dvakrát. Jednou
TS Beroun v rámci paušálního
poplatku za občana a podruhé za
dopravu a skládkovné při odvozu
kontejneru. Také ani zde nelze
ukládat bez poplatku odpad z
podnikatelské činnosti a nezákonné
likvidace autovraků. Vždy
respektujte pokyny dozorce skládky
a v případě nejasností kontaktujte
obecní úřad.

Kultura

- Děkuji občanům za velkou účast na tradiční pietní akci u hrobu našeho slavného rodáka Josefa Jungmanna na
Olšanech v Praze, která se uskutečnila dne 19.11.
- V sobotu dne 3. prosince 2005 zveme všechny občany na tradiční rozsvícení adventního věnce a vánočního stromu.
Akce se koná od 17.00 hodin na kluzišti u obecního úřadu. Vystoupí zde žáci MŠ a ZŠ, proběhne "Mikulášská
nadílka" pro všechny děti, rozsvícení vánočního stromu a zapálení adventního věnce. Poté jste všichni, rodiče i děti,
zváni na koncert pěveckého souboru Slavoš, který se koná od 18.00 hodin v kostele sv.Tomáše.
- Na zahájení nové tradice je plánován sváteční "Výšlap na Vrch" dne 26.12.2005. Sraz účastníků je ve 13.00 hodin u
hořejší prodejny Jednoty. Na "Vrchu" bude připravena hudební produkce, zahřejeme se u ohně a podáváním nápoje
pro zahřátí.
- Rovněž jako nové obnovení tradic je připravován dne 25.2.2006 " Masopustní průvod".
V dalším čísle "Zpravodaje" a i jiným způsobem budete podrobně informováni o průběhu a zabezpečení této akce.
Zvažte rovněž, zda byste měli zájem, aby se "Masopustní průvod" zastavil u Vás se všemi radostmi a určitými
povinnostmi, které z toho vyplývají. Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům kulturní komise, kteří se aktivně
podíleli na zajištění náročného kulturního kalendáře pro rok 2005.
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Těším se na všechny připomínky a náměty od občanů k návrhu kulturních akcí pro rok 2006.

Sport a zájmové organizace

Děkuji Sokolu, Sportovnímu klubu, Dobrovolným hasičům,Mysliveckému sdružení a všem ostatním zájmovým
organizacím za účinnou pomoc při zajišťování různých kulturních a společenských akcí, reprezentaci obce a pomoc
při plnění dalších úkolů v roce 2005. Chtěl bych všem popřát nejen hodně osobních, sportovních, ale i dalších
úspěchů a v následujícím období se těším na další dobrou spolupráci i v roce 2006.

Upozornění občanům

- Nabízíme všem občanům možnost pronájmu nově rekonstruovaných nebytových prostor v domě služeb a to bývalý
Second hand.

- K 1.12.2005 došlo k uvolnění bytu 3+1 v činžovním domě čp. 362 obce Hudlice. Žádáme zájemce o uvedený byt,
aby do 31.12.2005 podali žádost na Obecní úřad v Hudlicích.

- S dopravcem Probo Trans Beroun byla projednána možnost slevy na jízdném pro důchodce starší 70 let na lince
Hudlice - Beroun. Žádáme uvedené obyvatele, aby se v případě zájmu přihlásili na obecním úřadě. Podle počtu
zájemců pak bude dohodnuta s dopravcem výše slevy, podíl obce a úhrada občana.

Vypouštění odpadních vod

V poslední době se množí vypouštění odpadních vod do dešťové kanalizace, zahrad a na pole. Upozorňujeme
všechny občany, že splaškové vody v obci lze likvidovat (až na dvě domácí čistírny) pouze vyvážením. Žádám Vás o
vzájemnou maximální ohleduplnost. Nelze obtěžovat druhé občany i o posvícení vypouštěním u hořejší prodejny
Jednota nebo soustavným obtěžováním občanů v Rokli, ale i v jiných částech obce.

Dotazy občanů

Vážení občané, jak už jsem Vás v minulém čísle "Zpravodaje" informoval, máte možnost se v rámci urychlení se
všemi dotazy obracet přímo na mě, i když tím nechci snižovat význam ostatních zastupitelů. Mohl bych pak ihned
vysvětlit třeba to, že dotace na domek Josefa Jungmanna byla účelně využita a plot, štít a střecha nejsou natřeny
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barvou proto, že to pracovníci památkové péče ve svém "Rozhodnutí" nedovolili. Naopak původně chtěli odstranění
nátěru i z ostatních částí domku a oplocení.

Co se podařilo

- Byl vypracován technický posudek stavu střechy kostela sv. Tomáše, jako podklad žádosti o dotaci.
- Byla zahájena celková rekonstrukce spodní části domu služeb.
- Bylo vybudováno parkoviště u hřbitova, včetně spodního bezbariérového vstupu.
- Byly zhotoveny další dvě revizní šachty.
- Byla vyčištěna ucpaná dešťová kanalizace po obci.
- Pokračuje připojování jednotlivých účastníků na bezdrátový internet.
- Byla opravena zeď staré budovy ZŠ a provedena úprava prostranství zámkovou dlažbou.
- Bylo provedeno osazení tří nových kanalizačních vpustí pro odvedení dešťových vod.
- Byly provedeny opravy nezpevněných místních komunikací.
- Ve spolupráci s pracovníky českého telekomunikačního úřadu se podařilo zjistit a odstranit zdroj rušení programu
TV v dolejší části obce.
- Byly podány jednotlivými složkami v obci tři žádosti na poskytnutí finanční dotace z Grantu sportu Středočeského
kraje.

Co se připravuje

- Osazení AP bodu na kostel a další připojování zájemců na bezdrátový internet.
- Vypracování PD na rekonstrukci kabin na hřišti.
- Osazení dopravních značek na místních komunikacích.
- Oplocení části obecní skládky.
- Vypracování PD opěrné zdi a statické posouzení.
- Nejnutnější opravy komunikací.
- Vyčištění vodní nádrže ("kal")
- Osazení tabulek s názvy ulic.

Vážení občané, dovolte mi závěrem, abych Vám co nejsrdečněji popřál šťastné a veselé svátky vánoční a hodně
zdraví, štěstí a rodinné pohody v roce 2006.
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Informace z jednání orgánů obce

Rada obce dne 6.10.2005 mimo jiné projednala:

Účast starosty na semináři Den malých obcí, exekuční příkaz , jednací řád školské rady, ročenku Fotbalového klubu
Hudlice, zadání stavebních úprav provozovny kadeřnictví v budově čp. 364. granty z Fondu kultury, Fondu obnovy
památek, Fondu sportu a volného času, místní úpravy provozu na komunikacích, organizační řád Obecního úřadu
Hudlice, dopis MUDr. Bureše, protokol o kontrole ve školní jídelně, provedení kontroly v ZŠ Hudlice, opravu kostela,
žádost o dotaci - Šipkový klub Hudlice, kapacitní listinu Mateřské školy Hudlice na školní rok 2005-2006, žádost
pana Libora Vydry, Hudlice 362, zadání projektu na veřejné osvětlení.

Rada obce dne 2.11.2005 mimo jiné projednala:

Grantové programy na podporu sportu a volného času na rok 2006, žádost pana Jána Červe-ňáka, kulturního
kalendáře 11/2005 a 12/2005, REMA systém pro nakládání s elektroodpadem v ČR, aktualizované údaje o
mikroregionech pro rok 2005, oznámení geologických prací, EKOKOM autorizovaná obalová společnost Praha 4,
MŠ Hudlice - školní vzdělávací program, výroční zprávu VAK Beroun -žádost o projednání majetkoprávních vztahů a
způsobu užívání pozemku č. 1129 v k.ú.Hudlice, dotace Mikroregionu Hudlicko,vyúčtování neinvestičních nákladů na
provoz ZŠ, pozvánku na pracovní setkání starostů obcí, mimořádná veterinární opatření, ZŠ Hudlice -oznámení
ředitelského volna ve dnech 24.a 25.10.2005, ZŠ Hudlice -žádost ředitelky, Oplocení obecní skládky"Pod pilou".

starosta obce
Pavel Hubený

Informace VAK Beroun a.s.

Vážení zákazníci. Velmi rádi využíváme možnosti oslovit Vás touto cestou a informovat Vás o problematice
zásobování vodou ve Vaší obci.
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Vodovodní systém v Hudlicích je
zásoben z vlastních zdrojů. Jedná
se o jímací zářezy budované ve 30.
letech minulého století spolu s
podstatnou částí vodovodu. V
šedesátých letech se začal
projevovat nedostatek vody a proto
do systému byly v roce 1972
zařazeny 2 kopané studny na břehu
Běštínského potoka. Do jedné z
těchto studní je zaústěn i nátok z
původních zářezů, takže dnes je do
obou vodojemů (tj. do obou
tlakových pásem) čerpána voda
míchaná ze všech zdrojů. Horní
tlakové pásmo je zásobováno z
vodojemu obsahu 2x250 m3, dolní
pásmo má obsah 60 m3.
Vodovodní síť je kombinovaná
(větvená, částečně okruhová).
Vzhledem ke stáří vodovodní sítě a
používaným materiálům (šedá litina
nebo ocel bez protikorozní
ochrany), je systém na hranici své
životnosti. Po dobu svého fungování
se na vnitřním povrchu vlivem
korozních pochodů vytváří inkrusty,
které nejen zhoršují průtokové a
tlakové poměry ve vodovodní síti,
ale mají mít vliv i na kvalitu pitné
vody dodávané spotřebitelům. Tyto
nedostatky se dají částečně
odstraňovat či limitovat provozními

spotře-bitelům může velmi
zhoršovat i technický stav
vodovodních přípojek. Menší profily
kovových potrubí jsou na úsady
náchylnější a tak může docházet k
problémům se zásobením i v
místech, kde jsou uliční vodovodní
řady v relativně dobrém stavu. Z
výše uvedených důvodů
přistupujeme k postupné výměně
stávajících kovových potrubí za
potrubí plastová. V 90. letech
proběhly první dvě etapy výměny,
další výměna proběhla v roce 2004.
K dnešnímu dni je vyměněno cca
20% (2200 m) řadů a dalších 350 m
řadů je připraveno k výměně -
zpracovaná projektová
dokumentace a vydané stavební
povolení na rekonstrukci řadů v
severozápadní části obce. V
letošním roce došlo k neplánované
rekonstrukci řadů v ulicích V rokli a
Nad roklí z důvodu náhlého
havarijního omezení až přerušení
průtoku vody. Byla použita metoda
bezvýkopového uložení nového
potrubí v souběhu s původním, což
umožnilo celou akci výrazně urychlit
a prakticky během jednoho týdne
od zahájení akce byl problém s
nedostatkem vody vyřešen. Je
pravdou, že práce spojené s

Výše vyjmenované rekonstrukce již
znamenaly investování 2,45mil. Kč.
V dalších letech pak budou
připravovány další etapy
rekonstrukce tak, aby došlo k
úplnému nahrazení nevyhovujících
vodovodních řadů. Dalším
problémem Hudlic je nedostatečná
kapacita zdrojů v letních měsících.
To si každoročně vyžádá zvýšení
provozních nákladů, protože
vodojemy je nutno zavážet
cisternami vodou z jiných zdrojů.
Proto se přistoupilo ke zpracování
projektu na vodovodní přivaděč z
obce Svatá, kam je přivedena voda
ze skupinového vodovodu Beroun-
Hořovice. V současné době je tato
akce projednávána ve stupni
územního řízení a před-pokládáme
začátek realizace ve 2. polovině
příštího roku. Předpokládané
náklady na výstavbu tohoto
přivaděče jsou 5mil. Kč. Abychom
mohli včas a správně reagovat na
problémy, které mohou vznik-nout
se zásobováním vodou v Hudlicích,
je pro nás nesmírně důležité mít
dostatek informací. Proto bychom
Vás rádi požádali, abyste využívali
naší bezplatné telefonní linky 800
100 663, na které můžete hlásit
závady a problémy. Zároveň Vám
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zásahy, jakými jsou odkalování
vodovodních řadů, jejich dezinfekce
apod. Provozní zkušenosti však
ukazují, že tato opatření mají v
Hudlicích malou účinnost. Zarůstání
potrubí inkrustacemi je navíc tak
vážné, že v některých místech sítě je
profil potrubí zmenšen až o 80%.
Problémy s dodávkou vody
(množství a kvalita)

přepojováním stávajících přípojek a
výměny nevyhovujících přípojek
probíhaly poté ještě několik týdnů.
Touto cestou bychom se rádi
omluvili všem obyvatelům této
lokality za způsobené těžkosti, ale
ne všechny technické problémy,
které způsobily prodloužení
realizace, jsme mohli skutečně
ovlivnit.

naši dispečeři poskytnou informace
o prováděných opatřeních nebo
probíhajících akcích. Rovněž
přijměte naše pozvání k návštěvě
našich internetových stránek, kde
se dozvíte více o naší společnosti.
Vážení zákazníci, přejeme Vám
klidné a požehnané vánoční svátky
a do nového roku vše dobré.

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mgr. Jiří Paul, technický ředitel

paul@vakberoun.cz
www.vakberoun.cz

800 100 663
311 747 110

Obecní úřad informuje

SDH Hudlice

Vážení spoluobčané,
     blíží se konec roku a to je nejlepší období na bilancování toho, co se nám povedlo a co naopak nevyšlo podle
našich představ. Určitě se můžeme pochlubit tím, že se nám podařilo zorganizovat dva zájezdy pro děti do divadla
Spejbla a Hurvínka, zúčastnili jsme se okrskové soutěže spojené s oslavami založení SDH Broumy. Podíleli jsme se i
na rozlučce s prázdninami, kde měli děti možnost zasoutěžit si se džberovkami, dále jsme se zúčastnili memoriálu,
který každoročně pořádá SDH Bzová.
     Byli ale i věci, které se nám nezdařili. Nejvíce nás mrzí rozpad družstva dorostenců, a také to, že se nám
nepodařilo rozšířit naše řady o nové členy. A tak si dovolím apelovat na Vás občany, kteří by měli zájem o "hasičinu",
přijďte mezi nás a zapojte se do naší práce, rádi Vás mezi sebou přivítáme.
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      Dále se s Vámi rádi podělíme o jednu velkou událost. Dne 5.11.2005 na zámku v Přibyslavi převzal člen našeho
SDH pan Karel Lev nejvyšší hasičské vyznamenání - titul Zasloužilý hasič. Tento titul převzal p.Lev z rukou starosty
SH ČMS ing.Karla Richtera, náměstka starosty SH ČMS Josefa Netíka a vedoucího aktivu ZH JUDr. Miroslava
Řpiského. Jménem všech členů Sboru dobrovolných hasičů Hudlice panu Karlu Levovi srdečně gratulujeme k získání
tohoto ocenění.
     Na závěr bychom Vám všem chtěli popřát příjemně strávené vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví, štěstí
a pohody.
SDH Hudlice Člen našeho SDH- Zasloužilý hasič - pan Karel Lev

Upozornění revírníka

Vážení občané,
     v současné době se množí případy krádeže dříví v lese a to jak zpracovaného přímo na skládkách dřeva tak i v
surovém stavu v porostech. Časté jsou i krádeže samovýrob. Tuto vyvolaly obavy z přílišného zdražení paliv, hlavně
plynu. Co se týká palivového dříví vyrobeného formou samovýroby je situace výrazně příznivější. Ceny se pohybují od
20 - 100 Kč/m3 (tzn. 10 - 50 Kč za 1 prostorový metr /prm/) dle lokality, druhu dřeviny a hmoty dřeva. Proto mi
krádeže dřeva v lesích připadají naprosto neopodstatněné a zbytečné. Stačí jen podat informaci příslušnému
revírníkovi a vše zlegalizovat. Pokud to bude jen trochu možné, tak každému vyhoví. Proto bych chtěl upozornit
občany, kteří získávají dřevo nelegální cestou a budou v lese přistiženi, budou nahlášeni na Policii ČR.
     Dále bych rád upozornil na stále častější výskyt černých skládek v lese, které způsobují nejčastěji rekreanti,
obyvatelé měst a bohužel i někteří naši spoluobčané, kterým zřejmě na okolí jejich obce a hlavně lesa vůbec nezáleží.
Mezi odpad musím brát i posekanou trávu, větve z ovocných či okrasných dřevin,zeminu atd. Zdánlivě neškodný,
biologický odpad, který v lese nevadí. Ale opak je pravdou. Právě tyto skládky provokují k ukládání i dalších druhů
odpadů a to nejen biologického. Na úklid těchto skládek vynakládají Lesy České republiky, s.p. , Lesní správa
Nižbor, mnoho finančních prostředků, které se pohybují v řádech stovek tisíc korun. Obec dává dostatečný prostor a
možnosti k ukládání těchto odpadů na místa pro něj určená, než do lesa.
     Jistě, jste si všimli, že došlo k výrazným opravám lesních cest ve vašem okolí. Chtěl bych upozornit,že se jedná o
účelovou komunikaci a tudíž pro normální provoz motorových vozidel zakázanou. Vjezd na tyto komunikace je
povolen pouze dopravní obsluze a nebo na výjimku z lesní správy. Mnoho občanů si dělá z těchto cest veřejnou
komunikaci nebo dokonce závodní dráhu. Opět musím upozornit občany, kteří budou přistiženi se svým motorovým
vozidlem bez příslušného povolení na těchto komunikacích, tak budou nahlášeni na Policii ČR.
     Touto formou bychom rádi zabránili zbytečným konfliktům a nedorozuměním, které se týkají výše uvedených
skutečností.
     Děkuji za sebe i za les.
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Radek Adam,DiS.
Revírník

Upozornění - občanské průkazy

Pro cestování v rámci Evropské unie od l. ledna 2006 lze použít občanské průkazy ČR se strojově čitelnými údaji,
kterým neskončila doba jejich platnosti a které nemají ustřižený roh. Doba platnosti OP je vyznačena na titulní straně
v dolní části datových položek.

Upozornění - cestovní doklady

Upozorňujeme, že mohou vzniknout problémy při společném cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů,
pokud tyto děti nebudou mít vlastní cestovní doklad. Dítě zapsané v občanském průkazu rodiče neprokáže státní
občanství, neboť do občanského průkazu se zapisují děti - cizinci. Na rozdíl od občanského průkazu se do
cestovního pasu rodičů zapisují pouze děti, které jsou státními občany ČR. Dalším rozdílem je, že do občanského
průkazu rodičů se zapisuje místo data narození a pohlaví - rodné číslo dítěte. Rodné číslo, jakožto vnitrostátní
identifikační údaj, může být nesrozumitelné pro cizí státní orgány. Z uvedených důvodů nedoporučujeme cestování
dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů bez vlastního cestovního dokladu.

Staročeské máje - nácvik besedy pro děti

Oznámení pro rodiče dětí a žáky ze 3.-9.třídy základní školy. Děti, které budou mít zájem o nácvik české a moravské
besedy, se kterou budou vystupovat na různých akcích pořádaných školou a OÚ se mohou přihlásit na OÚ nebo ve
škole. Bližší informace na tel. čísle 724 329 886 nebo 311 697 436.

Průkazky VZP

Žádáme občany pojištěné u Všeobecné zdravotní pojišťovny, kteří ještě tak neučinili, aby si na OÚ vyzvedli nové
plastové průkazky pojištěnce.

Nabídka palivového dříví
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Nabízíme všem občanům bezplatný odběr dříví vhodného na palivo. Jedná se o různé odpadní dříví, které se
shromažduje na skládce ve vyčleněném prostoru. Odběr je možný v jakémkoliv množství v provozní době skládky,
případně i v jiném dohodnutém termínu. 

Společenská rubrika

Obecní úřad blahopřeje všem občanům, kteří se dožili v minulém období významných životních výročí:

říjen 2005 listopad 2005

Jiravová Jiřina Hudlice 100 Karmazínová Danuše Hudlice 6

Skleničková Marie Hudlice 54

Malá Emilie Hudlice 5

Olič Václav Hudlice 90
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