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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE HUDLICE

Volby budou probíhat v  pátek 1 0. října 201 4 od 1 4:00 hod. do 22:00 hod.
a v  sobotu 1 1 .října 201 4 od 08:00 hod. do 1 4:00 hod..

Volební místnost je na obecním úřadě.

H lasovací lístky budou distribuovány vol ičům nejpozději 3 dny přede dnem voleb ( 7. října 201 4 ).
Součástí volebních lístků budou i I nformace o způsobu hlasování.

Zastupitelstvo obce H udl ice bude mít celkem 1 5 členů.

N a kandidátních l istinách je celkem uvedeno 75 občanů H udl ic, kteří kandidují do zastupitelstva naší obce.
J menovité seznamy jednotl ivých kandidátek jsou umístěny na informační tabul i OÚ a na internetové stránce OÚ H udlice.

Účast a výsledky komunálních voleb mohou zásadně ovlivnit další činnost OÚ a rozvoj naší obce.
Vhozením volebního lístku do hlasovací urny vyjádříte svůj vztah k naší obci.

Startovní podmínky mají všechny strany stejné, záleží na každém Vašem hlasu.

Krátce a srozumitelně ke způsobu hlasování a úpravám hlasovacích lístků:

Volí se 1 5 zastupitelů. N a každé kandidátce je 1 5 členů.

Vpřípadě překročení počtu volených stran, nebo celkového počtu kandidátů, je hlasovací lístek neplatný.

Příklad:
Má být zvoleno 15 členů zastupitelstva. Je označena jedna volební strana a kromě toho zakřížkováním dalších 5
kandidátů z ostatních kandidátek. Označená volební strana tedy získá pouze 10 volebních hlasů a to pro
kandidáty na prvních 10 místech. Volič dal hlas 10 členům volební strany a vybral si dalších 5 kandidátů
z ostatních kandidátek.

Zaregistrováno bylo celkem 5 volebních stran:

1 . Společně za rozvoj Hudlic ( Nezávislí kandidáti )
2. Porozumění občanům ( Nezávislí kandidáti )
3. Zodpovědně pro Hudlice ( Nezávislí kandidáti )
4. KSČM
5. Šance pro Hudlice ( Nezávislí kandidáti )

Máte celkem tři možnosti způsobu úpravy volebního lístku:

1 . Označíte křížkem pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany
v pořadí dle hlasovacího lístku. M ůžete označit pouze jednu celou volební stranu.

2. M ůžete označit křížkem celkem 1 5 kandidátů ze všech 5 kandidátních l istin. Výběr nesmí
přesáhnout 1 5 kandidátů.

3. M ůžete oba způsoby zkombinovat. Označit jednu volební stranu a vybrat si z dalších
kandidátek zakřížkováním další kandidáty.
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Vážení občané, ani se nechce věřit
jak rychle čas plyne a už je tu opět
konec volebního období. Chtěl bych
Vás úvodem všechny co nejsrdečněji
pozdravit a popřát hlavně hodně
zdraví a štěstí.
Mám-li krátce zhodnotit uplynulé

čtyři roky musím konstatovat, že se
opět podařilo zlepšit vzhled a úroveň
naší obce. Podařilo se realizovat dvě
velké akce s náklady přes 10 mil. Kč
a to celkovou rekonstrukci objektu
obecního úřadu a revitalizaci návsi.
Obě uvedené akce byly finančně i
realizačně velice náročné, ale
výrazně zlepšili vzhled obce,
dostupnost služeb, ale zejména
bezpečnost našich občanů i
návštěvníků obce. Z menších akcí pak
pokračovala revitalizace zeleně u
skály, ochrana a údržba významného
biotopu na Kozlehoře, postupná
rekonstrukce sociálních zařízení pro
děti v mateřské škole, průběžné
opravy místních komunikací a
veřejného osvětlení, oprava kluziště,
úprava okolí činžovního domu a
koupaliště, vybudování sběrného
dvora na skládce, celková
rekonstrukce zdravotního střediska,
úpravy domu služeb, nejnutnější
opravy v základní škole a činžovním
domě, údržba a opravy hasičské
techniky, údržba veřejné zeleně,
zřízení odpočinkových ploch s
lavičkami a mnoho dalších drobných
akcí.
Úspěšná realizace uvedených akcí

není jen zásluhou starosty,
místostarosty, radních a některých
zastupitelů, ale hlavně dalších členů
výborů, komisí a ostatních aktivních
občanů a spolků. Chtěl bych tímto
všem co nejsrdečněji poděkovat a
konstatovat, že jestli má někdo
opravdový zájem o rozvoj naší obce,
pomůže v rámci svých možností, i
když může mít na některé věci odlišný
názor.
Jsem velice rád, že se podařilo, i

přes kritiku některých zastupitelů,
udržet v obci kulturní, sportovní a
společenský život, který nám mnohé
obce závidí. Tyto akce nejsou o
zbytečném vynakládání finančních
prostředků obce, ale o setkávání,

společném prožití, zábavě,
komunikaci, ale zejména však o
vzájemném porozumění a řešení
každodenních problémů.
Hlavní akcí, kterou se obecní úřad v

uplynulém období zabýval, byla
příprava a zabezpečení realizace
tlakové kanalizace a ČOV Hudlice.
Stálo to veliké úsilí, stovky
odpracovaných hodin a náklady
kolem 2 mil. Kč. S potěšením mohu
všem občanům oznámit, že smlouva
sdodavatelem prací byla, na základě
rozhodnutí zastupitelstva, podepsána
29.8. 2014, bylo předáno staveniště a
17.9. 2014, při prvním kontrolním
dni, bylo dohodnuto bezprostřední
zahájení prací na objektu čistírny
odpadních vod a to zhotovením
přípojek a příjezdové komunikace. Na
tyto práce máme již vydané platné
stavební povolení a tak mohou být
zahájeny. Bohužel z důvodu
neustálých obstrukcí ze strany
opozičních zastupitelů a některých
občanů, nebylo zatím vydáno
vodoprávní rozhodnutí a práce na
vlastních kanalizačních řadech
nemohly být zatím zahájeny.

Dále byla zabezpečena příprava
podání žádosti o dotaci a již po
výběrovém řízení je před zahájením
vlastních prací půdní vestavba s
rozšířením kapacity mateřské školy s
dotací více jak 6 mil. Kč; rozhledna
na Krušné Hoře s naučnou stezkou,
mobiliářem do domku J. Jungamanna
a přístupem na skálu s dotací téměř 6
mil. Kč; celková rekonstrukce střechy
na ZŠ umožňující půdní vestavbu
dalších tříd s dotací 1 , 8 mil. Kč;
výměna oken a dveří, zateplení a
vytápění objektu ZŠ s dotací více jak
6 mil. Kč.
Jsem velice rád, že se mi daří

naplňovat slib občanům, když jsem
přešel na uvolněnou funkci na
Středočeském kraji a to zejména
získáním tak potřebných finančních
prostředků pro další rozvoj naší obce.
Vždyť kromě kanalizace se podařilo
zajistit v letošním roce na uvedené
akce více jak 20 mil. Kč, kde
minimálně u akcí za 14 mil. Kč mám
na jejich získání významný podíl.
Nejde o chlubení, ale uvedením

těchto skutečností chci dokladovat, že
přijmutí funkce na Středočeském kraji
mělo, i přes určité odcizení od
problémů a občanů obce, svůj
význam. Jako starosta, např. ROP
Střední čechy a krajský radní, mám
daleko větší přehled o možnostech
čerpání finančních dotací a tím i
zvýšenou možnost na jejich získání.
Dokončení realizace výše uvedených
akcí a to hlavně kanalizace, je také
hlavním důvodem, proč se budu
ucházet o vaši důvěru i v nedalekých
komunálních volbách.
Chtěl bych ve funkci starosty dále

napomáhat k získávání dalších
finančních prostředků, zejména na
kanalizaci, ale i další rozvojové
programy a tím maximálně snížit
finanční dopad na obec, ale i
jednotlivé vlastníky nemovitostí.
Vážení občané, je před vámi nelehká
zodpovědnost rozhodnout 10. a 11 .
října 2014 ve volbách o dalším
rozvoji a směřování naší obce. Je
důležité porovnávat někdy nereálné
sliby s již realizovanými skutky.
Každý kandidát mohl v minulosti, ať
už v jakékoli pozici, přispět k činnosti
a rozvoji naší obce. Musím odmítnout
přístup některých stávajících,
opětovně kandidujících, zastupitelů a
některých dalších kandidátů, že
budou pro obec pracovat, až
dostanou některou významnou funkci.
Vážení občané, dovolte mi závěrem

poděkovat všem aktivním
zastupitelům, členům rady, výborů a
komisí, ale i většině dalších občanů
za pomoc při zajišťování nelehkých
úkolů při samosprávě naší obce. Jen
společnou prací a porozuměním jsme
schopni vytvořit náš společný domov
plný klidu a pohody a příznivého
životního prostředí.
Za důvěru, kterou mně případně

projevíte, vám srdečně děkuji.

Dovolte abych vám všem závěrem
popřál zejména hodně zdraví, protože
až s přibývajícím věkem a zdravotním
problémy si jej dokáže každý z nás
skutečně vážit.

Váš starosta Pavel Hubený

Slovo starosty
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Pozvánka na Posvícenskou zábavu

Na základě velmi dobrého ohlasu na Velikonoční zábavu
v sokolovně si Vás dovolujeme pozvat na Posvícenskou
zábavu v sokolovně TJ Sokol Hudlice, která se bude konat
v sobotu 11 . října 2014 od 20:00 hodin.
K tanci a poslechu bude hrát skupina Sekecmazec.

Vstupné na místě 70,-Kč, v předprodeji na OÚ, nebo na
tel. 732969454 za 50,-Kč.
Za pořadatele mohu slíbit, že Vám opět připravíme

příjemné prostředí s bohatým občerstvením. Věříme, že
naši snahu odměníte velkou návštěvností.
Děkujeme.
RudolfHrkal

V našem Zpravodaji jste byli zvyklí pouze na „ Slovo
starosty“. Dovoluji si Vás mimořádně oslovit v tomto čísle
krátkým zamyšlením z pozice místostarosty. Může to být i
moje poslední příležitost Vás oslovit jako místostarosta
obce. Blíží se komunální volby a hudličtí voliči mohou
všechno změnit.
Přiznávám, že bych chtěl pokračovat ještě jedno volební

období a tak dokončit všechny rozdělané akce a plány.
Pracuji na obci ve funkci uvolněného místostarosty a
mohu Vás ujistit, že množství úkolů a oblastí, které obec
musí zabezpečovat jsou opravdu rozsáhlá.
Mám velmi kladný vztah k písemným dokumentům a

administrativě, ale mohu zodpovědně prohlásit, že
množství dokumentů, které se musí vyřídit, zaevidovat,
zodpovědět a vyplnit je neskutečné.
Kromě rozsáhlé administrativy se plní další provozní
úkoly, například řízení a kontrola pracovní skupiny OÚ,
zajišťování náhradních dílů, PHM, zajištění odvozů všech
druhů odpadů, veškeré revize, veškeré opravy a havárie,
každodenní problémy a stížnosti občanů, atd.
Každému bych přál, aby si to nějakou dobu vyzkoušel a

pak tuto prácí hodnotil. Skutečně to není jenom o kafíčku
a pohodě, nebo o neochotě ze strany obce. Samozřejmě
nelze vyhovět všem požadavkům občanů. Nejsem
zastáncem opatrného sdělení, raději to řeknu naplno, aby
to bylo jednoznačné a jasné. Asi se nechovám jako
správný politik, ale tento způsob komunikace je mi vlastní
a budu ho i nadále uplatňovat. Mohu ale prohlásit, že se
domluvím s každým, kdo se domluvit chce.
Dalším poznatkem z mého působení na obci je toto

zjištění: uspořádáme nějakou akci - je to špatně, tuto akci
neuspořádáme - je to opět špatně. To se potom velice
problematicky něco organizuje.
Jsme asi trochu specifická obec, kde opravdu někteří

rozumí všemu a ví jak na to. Neznají všechny souvislosti,
omezení zákony, ale ochotně a rádi opakují všechny
možné nesmysly. Občané naší obce musí počítat s tím, že
jsou, a budou, nastavena určitá pravidla. Pokud tato
pravidla budou porušována, mají zastupitelé obce
povinnost je řešit v rámci zákonů.
Kdo mě zná, ví, že mám rád pořádek a ten bych chtěl

prosazovat v naší obci. Samozřejmě vím, že to je běh na
dlouhou trať, ale mohu slíbit, že pro to udělám maximum.

RudolfHrkal

Slovo místostarosty Jungmannovy slavnosti 2014

Slovník česko-německý, který měl více než
120 tisíc hesel, vycházel v letech 1834 až
1839 a Jungmann za něj , mimo jiné, obdržel
od císaře Ferdinanda roku 1839 řád
Leopoldova rytířského kříže, spojený s
povýšením do dědičného rytířského stavu.
Toto vysoké rakousko-uherské vyznamenání
obdržel jako vůbec první Čech.
zdroj internet
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Začátkem července letošního roku
pořádal oddíl stolního tenisu TJ Sokol
Hudlice tradiční soustředění stolních
tenistů v Sázavě nad Sázavou.
Soustředění j iž neodmyslitelně patří
do plánu stolních tenistů. Již více než
20 let bez přerušení se jezdíme
především s dětmi připravit na novou
sezonu ve stolním tenisu. Zájem ze
strany dětí přetrvává, což svědčí o
tom, že to neděláme úplně špatně.

Pro mě je potěšitelné, že tam již
jezdím s dětmi žáků, se kterými jsem
začínal před mnoha lety. Tradice je
zachována a nastavený systém
soustředění dětem vyhovuje a po
tolika letech je vypracovaný
dopodrobna. Je velice příjemné slyšet
děti, jak se každý rok na soustředění
těší.
Proč o tom vlastně píši. Neustále

slyším, jak se v naší obci málo dělá

pro občany a mládež. Tohle je můj
malý příspěvek, že jsem schopen a
ochoten dělat něco pro hudlické děti
dlouhodobě. Nepotřebuji, aby mě
někdo plácal po ramenech. Pro mě je
největší pochvalou uznání od dětí,
které jsou bezprostřední a neumí se
přetvařovat.
RudolfHrkal

Komise pro sport a mládež OÚ
Hudlice a TJ Sokol Hudlice
uspořádala 23. srpna 2014 pro naše
děti na hřišti u lesa Rozloučení s
prázdninami. Této akce se zúčastnilo
více jak 100 dětí.
Bylo pro ně připraveno hodně atrakcí

- horolezecká stěna, lanovka, běh na
laně, skákací hrad, sportovní soutěže,
malování na tváře, malování zvířátek
a dětská tombola. Příjemné
odpoledne pro děti a jej ich rodiče
tradičně zpestřilo pečení buřtů.
Pořadatelé touto cestou děkují všem

sponzorům, kteří finančně, nebo
materiálně podpořili tuto akci pro
děti.
Ještě jednou děkujeme.
RudolfHrkal

Soustředění stolních tenistů 2014

Rozloučení s prázdninami 2014



Kulturní komise od začátku roku
uskutečnila zájezd na tři divadelní
představení - „ Šumař na střeše" v
divadle Na Fidlovačce, „Muž na
větvi" v divadle Ypsilon a
„ Divotvorný hrnec" v Českém
Krumlově. Všechna představení měla
u našich občanů velký ohlas. Již nyní
mohu s předstihem oznámit, že jsou
rezervovány lístky na otáčivou scénu
v České Krumlově na představení
„ Pes baskervilský" v červnu 2015.
V plánu je ještě prosincové divadelní
představení v Praze - bližší
podrobnosti teprve upřesníme.
Tradičně v březnu proběhla oslava

svátku žen (děkuji dětem a učitelkám
z MŠ za pěkné vystoupení) a
masopust, který byl velmi hojně
zastoupen maskami všeho druhu. Zde
bych chtěla poděkovat všem
maskovaným účastníkům průvodu,
ale i hlavně těm občanům, kteří
průvod hostili.
Dubnový zájezd do termálního

bazénu ve Weidenu si užila padesátka
zájemců - znovu opakuji, že na tento
zájezd obec nepřispívá žádnou
finanční částkou.
Pro malý počet zájemců se

neuskutečnila návštěva Zahrady Čech
v Litoměřicích v dubnu a o to více
zájemců pojede na podzimní Zahradu
Čech dne 20.9. .
Otvírání studánek má štěstí na hezké
počasí a to ani letos nezklamalo. Žáci
MŠ a ZŠ předvedli všem divákům
hezká vystoupení, děkujeme jim i
jejich učitelkám.

Naopak déšť provázel položení
věnce k pomníku padlým v květnu.

Muzejní noc proběhla bez
plánovaného vystoupení hořovického
divadla Na Vísce - pro nemoc
zrušeno. Rovněž v květnu se
uskutečnil velmi pěkný dvoudenní
zájezd do Krušných hor a Saského
Švýcarska. Celkem 51 účastníků
navštívilo Chmelařské muzeum v
Žatci, vyjelo lanovkou na Komáří
Vížku, prohlédlo muzeum českého
granátu v Třebenici, kapli satého
Wolfganga, štolu Starý Martin v
Krupce. Druhý den se vydali lesní
tramvají z Bad Schandau za krásami
a vyhlídkami Saského Švýcarska a

spatřili nádherné výrobky
manufaktury na výrobu umělých
květin v Sebnitz.
Červencové oslavy narození Josefa
Jungmanna proběhly důstojně za
velké účasti návštěvníků z obce a
okolí. I zde je na místě poděkovat
všem, kteří se podíleli na hladkém
průběhu akce a na jejím programu. V
době prázdnin jsou děti často na
dovolených, táborech, užívají
prázdniny a rodiny. O to více si
cením, že rodiče přivedou své děti na
vystoupení a učitelky i v rámci svých
řádných, zákonem daných,
dovolených, přijdou své žáčky
podpořit.
Před námi je nákupní zájezd do

Polska 25. 10. - přihlásit se můžete do
20. 10. , dále dvoudenní zájezd na
Moravu do sklípku 8. - 9. 11 . , pietní
akt na Olšanech u hrobu Josefa
Jungmanna 15. 11 . . Jako bonus máme
pro Vás vánoční koncert 14. 12. v
sokolovně (je mi jasné, že to není to
pravé místo na vánoční koncert, ale
prostory kostela už nikdy nebudou
veřejnosti přístupné - opakovaně
jsme jednali se zástupci církve v
Praze - neúspěšně.
Akustika sokolovny je překvapivě

pro všechny velice dobrá a proto
všechny srdečně zveme na
předvánoční rozjímání s krásnou
hudbou.

Vánoční strom rozsvítíme 28. 11 . .
Ještě rychle na vánoční trhy a do

tepla termálního bazénu ve Weidenu
20. 12. . Na závěr roku zbývá jen
výšlap na Vrch 26. 12. - pro každého
je připravena malá upomínka.
V naší obci chybí krytý prostor pro

větší akce pořádané obecními
složkami, školou a různě. Sál hostince
„U Růžového Stromu" byl ideální.
Hostinec je sice na prodej, ale v
současné době obec nemá finance na
jeho koupi a rekonstrukci -
samozřejmě jsou přednější záměry -
kanalizace, rekonstrukce školy. . . .
Najde se nějaký sponzor?
Velká většina akcí byla zavedena,

nebo znovu obnovena díky naší
činnosti - otvírání studánek, termální
bazén ve Weidenu, Jungmannovy
oslavy, muzejní noc, masopust,
rozsvícení vánočního stromu, výšlap
na Vrch. . . .
Zajistili jsme pro obec bohatý

propagační materiál - dřevěné
pohlednice a záložky, mince, štítky na
hole, kalendáříky, přívěsky na klíče,
knihu starých pohlednic. . . .
Závěrem chci poděkovat všem

členkám kulturní komise za to, že
nelitují času stráveném na pořádání
akcí pro naše občany a svojí snahou
přispívají dlouhodobě k velkému
kulturnímu vyžití v naší obci.

předsedkyně kulturní komise

Jiřina Tejnorová
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Vítání občánků narozených od 1 .9.201 3 do 31 .8.201 4
Máme zájem o účast na akci „Vítání občánků“ v obřadní síni Obecního úřadu Hudlice

V souladu se zákonem č. 1 01 /2000 Sb. , o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, souhlasíme se
zpracováním osobních údajů svých a svého dítěte zpracovatelem těchto údajů - Obcí Hudlice, a to v souvislosti
s organizací obřadu „Vítání občánků“.

………………………………… …………………………………………
Datum Podpis rodičů

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyplněný dotazník zašlete, nebo osobně odevzdejte nejpozději do 03.1 0.201 4 na adrese:
Obecní úřad Hudlice, Jungmannova 355, 267 03 Hudlice

Rodiče dětí přihlášených ke slavnostnímu obřadu obdrží pozvánku se stanoveným termínem a přesnou dobou konání.

Kontakt:
tel: 311 697 1 79 e-mail: vpis.obec.hudl ice@seznam.cz

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození dítěte:

Jméno a příjmení rodičů:

Trvalý pobyt:

Telefon:

E-mail :

ve věku 1 - 3 roky

Každé úterý od hodin.9 do 10

Začínáme 09.09.2014 v tělocvičně .
Cena je hrazena formou ročního příspěvkudoTJ
Sokol400,- Kčza rodiče a 200,- Kčzaděti, nebo
poplatek30,- Kčza rodiče a 15,- Kčzaděti za jednu

hodinu.

vHudlicích

Kontaktníosoba: SoňaZELENKOVÁ728282209

CVIČENÍ
RODIČŮS
DĚTMI
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