Ročník XXI.
Vážení občané, opět se po delší

době na Vás obracím s některými
velice důležitými informacemi.
Chtěl bych Vás úvodem všechny
srdečně pozdravit a popřát hlavně
hodně zdraví, štěstí a klidné životní
prostředí. Je tu opět jaro, dle mého
mínění nejhezčí období v roce a letos
o to hezčí, že přichází po velice
bouřlivém povolebním podzimu v
naší obci.
Po stránce pracovní ovšem zdaleka
žádný klid a pohoda nepanuje a dnes
a denně řešíme další a další
problémy. Jsem však velice rád,
zejména kvůli dalšímu rozvoji obce,
že jsme dostali možnost všechny
připravené
projekty
realizovat.
Domnívám se, že si nikdo z
kandidátů na starostu nebo
místostarostu
nebyl
schopen
uvědomit co tato služba občanům
vůbec představuje. V současné době
zajišťujeme
díky
obstrukcím
některých občanů, které posunuly
zejména realizaci kanalizace a ČOV
na současné období, najednou pět
projektů s poskytnutou finanční
dotací a musíme plnit všechny velice
složité administrativní záležitosti.
Jedná se především o kanalizaci a
ČOV, kdy se potýkáme s důsledky
udání hudlické opozice na ÚHOS. Je
absolutně úsměvné, když někdo
tvrdí, že na jednáních Zastupitelstva
obce nebylo jednáno o realizaci
kanalizace v naší obci. Kupodivu v
našem případě se příslušné orgány
dlouhodobě
tímto
oznámením
zabývají. Případné zavinění, které
právníci i obec absolutně odmítají,
ale ke zklamání některých občanů
nepůjde k tíži obce ani starosty a
plně za ně zodpovídá firma, která
realizovala výběrové řízení. Jsem
velice rád, že vlastní práce tak rychle
pokračují diky zvolenému řešení i
příznivé zimě. Samozřejmě nás čeká
všechny ještě veliký kus práce i
náklady do uvedení kanalizace a
ČOV do zkušebního provozu. Přes
objektivní navýšení nákladů na
založení ČOV s ohledem na daleko
horší podloží než stanovil geolog, ze
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kterého ovšem nelze zaplatit pokutu
od ÚHOS jak někteří občané již
vymysleli, dochází dobrou organizaci
a využitím všech možností k určitým
úsporám a nečerpání rozpočtové
rezervy. Jak jsem již v minulosti uvedl
jednáme se Státním fondem
životního prostředí o možnosti
rozšíření počtu připojených objektů
na kanalizaci. Bude pravděpodobně
možnost připojit dalších cca 30 až 40
objektů za splnění všech podmínek
SFŽP, stavebního a vodoprávního
úřadu. Evidujeme již mnoho dalších
zájemců, kteří již učinili první důležitý
krok a to podpis smlouvy o smlouvě
budoucí na umístění čerpací stanice
na svém pozemku. Vážení občané
zvažte urychleně své stanovisko k
napojení Vaší nemovitosti na
kanalizaci a v případě zájmu do
konce dubna 201 5 podepište
všechny potřebné doklady na
obecním úřadě. Obec musí pak v
rámci
změny
stavby
před
dokončením
nechat
urychleně
zpracovat projektovou dokumentaci,
projednat jí se SFŽP, zajistit územní
souhlas a vodoprávní rozhodnutí.
Tento časově a administrativně
náročný krok neděláme kvůli sobě,
ale je nám líto případně vracet
nevyčerpané finanční prostředky z
rozpočtové rezervy, aby pak veškeré
náklady na povinné připojení na
kanalizaci
podle
zákona
o
vodovodech a kanalizacích spadli na
vlastníky nemovitostí. Je potřeba si
uvědomit, že při umístění čerpací
jímky na veřejné prostranství před
nemovitost (když je to vůbec
technicky možné) dochází ke křížení
se stávajícími sítěmi. Toto řešení
znamená nutnost vždy si nechat
zpracovat projektovou dokumentaci,
projednat jí se všemi dotčenými
organy a zajistit si územní a
vodoprávní rozhodnutí, což společně
s podstatně větší délkou připojení
znamená velký finanční náklad, který
by plně hradil vlastník nemovitosti.
Vážení občané, zvažte bez emocí
celou situaci a v případě zájmu o
připojení se co nejdříve obraťte na

číslo 1
obecní úřad, protože počet
dodatečně připojovaných objektů, jak
již bylo uvedeno je omezen.
Vážení občané, kromě kanalizace,
která nejvíce zatěžuje celý aparát
obce již dochází k realizaci dalších
projektů na které se podařilo zajistit
finanční dotaci v minulém roce.
Velice dobře pokračuje výstavba
rozhledny a naučné stezky na Krušné
Hoře s dalšími doprovodnými
aktivitami s termínem dokončení do
konce května 201 5. Byla také již
zahájena vestavba další třídy v MŠ
Hudlice, abychom dokázali plně
uspokojit zájem všech našich občanů
a případně i z okolních partnerských
obcí, kde termín dokončení je září
201 5. Rovněž již byla zahájena další
potřebná, dlouhodobě kritizovaná
akce a to celkové zateplení objektů
ZŠ s výměnou oken a dveří, novou
kotelnou a celkovou opravou střechy
tak, aby zde bylo možné v budoucnu
zřídit další učebny.
Vážení občané i v letošním roce se
budeme snažit zajistit v rámci
možností
finanční dotace na
realizaci dalších projektů jako je
házenkářské hřiště u lesa a nebo
snížení finanční zátěže obce v
souvislosti s realizací kanalizace a
ČOV Hudlice.
Úspěšnost, realizace a následné
využití co nejširší veřejností však
bude záležet na vzájemné spolupráci
a pochopení nás všech, kteří chceme
v naší obci dlouhodobě v klidu žít.
Děkuji všem za pochopení a
toleranci ke všem omezujícím
opatřením, které zejména s realizací
kanalizace a ČOV jsou spojeny.
Všem přeji ještě jednou závěrem
hlavně hodně zdraví a sil k plnění
všech úkolů, které jsou před nás
kladeny.
Pavel Hubený
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Výstavba kanalizace

Výstavba tlakové kanalizace v naší
obci, vzhledem k příznivé zimě,
průběžně pokračuje. Většina hlavních
řadů je hotová buď výkopem, nebo
protlakem. Na samotné ČOV začaly
betonářské práce. Začaly se
realizovat první přípojky s osazením
nádob k jednotlivým nemovitostem.
Samozřejmě není vše úplně ideální,
každý den se musí řešit technické
problémy. Harmonogram prací je
pravidelně
vyhodnocován
na
kontrolních dnech za účasti všech
zainteresovaných stran. Opětovně
upozorňujeme naše občany, že do
nové plastové jímky musí být
spádově svedeny všechny odpadní
vody z nemovitosti. Nesmí tam být
svedeny dešťové vody. Žádáme Vás,
aby jste opravdu napojili všechny
vývody odpadních vod z nemovitosti
do jímky. Nepřipojení některého
vývodu do jímky půjde opravdu
snadno zjistit. Vyhnete se tak
možným budoucím problémům.
K samotnému dalšímu postupu
výstavby. Žádáme všechny naše
občany, aby v momentě, kdy budou
mít u své nemovitosti instalovanou a
usazenou jímku, započali neprodleně
s pracemi na připojení nemovitosti k
nové jímce. To znamená, výkopové
práce, položení trubek, položení
chráničky pro kabely. Tyto přípravné
práce je nutné dokončit do měsíce
května 201 5. V měsíci červnu 201 5
hodláme
postupně
připojovat
nemovitosti
na
kanalizace.
Samozřejmě může dojít k určitým
posunům, o kterých budete včas
informováni. Na tyto práce nabízíme
našim občanům firmy, které jsou
schopni zabezpečit kopáčské, práce,
položení trubek, položení chráničky,
připojení nemovitostí
k řídící
jednotce a vydávání revizních zpráv.

prací si zajišťuje vlastník nemovitosti.
Firma Habau Vám osadí čerpací
jímku, výtlačné potrubí k uličnímu
řadu a chráničku včetně kabelů
čerpadla mezi čerpací jímkou a
rozvaděčem
čerpadla
(řídící
jednotkou). Majitel nemovitosti si
zajistí přívod el. energie z domovního
rozvaděče k rozvaděči čerpadla
(řídící jednotce). Přívod může být
realizován buď ve zdi nebo v zemi,
záleží kde bude umístěna řídící
jednotka. Dále si majitel nemovitosti
zajistí přívodní kanalizační potrubí
průměru 1 50 mm spádově k nové
čerpací jímce. Samotné propojení
nového potrubí do nové jímky bude
provádět firma Habau až na základě
reálné hloubky položeného potrubí
pomocí tlakové pryžové manžety. V
nově usazených jímkách nejsou
zatím otvory pro přívodní trubky, ty
se budou dělat až podle skutečné
výšky nově položeného potrubí.
Druhý konec nově položeného
potrubí, tzn. místo, kde se bude
přepojovat staré potrubí na nové,
ponechte přístupné. Připojování
nemovitosti na tlakovou soustavu se
bude provádět postupně. Jedná se o
to, aby vlastník nemovitosti byl
schopen v krátké době po oznámení
o možnosti připojení, odpojit starý
kanalizační přívod a přepojit ho na
nový. Okamžikem přepojení půjdou
jeho splaškové vody do veřejné
kanalizace.
Před zahájením vypouštění
odpadních vod do nové čerpací jímky
bude uzavřena mezi Obcí Hudlice
(provozovatelem)
a
občanem
„Smlouva o odvádění odpadních vod“
v souladu s příslušnými ustanoveními
Zákona č. 274/2001 o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou spotřebu a
Vyhláškou č. 428/2001 Sb. Přílohou
této smlouvy bude Zastupitelstvem
Jedná se o tyto firmy:
obce schválená paušální cena
Elektrointalace:
stočného podle aktuálních směrných
Josef Kolařík, tel. 6071 90530,
čísel roční spotřeby (příloha č. 1 2
e-mail: kolarik.elektro@email.cz
Vyhlášky č. 428/2001 Sb.)
Jan Stehlík, tel. 72476831 3
Dle ustanovení Zákona č. 565/1 990
Antonín Jindrák tel. 602275664,
Sb. o místních poplatcích může obec
e-mail: a.jindrak@seznam.cz
stanovit tzv. poplatek za zhodnocení
stavebního pozemku s možností jeho
Kopáčské práce, položení trubek a
připojení na kanalizaci (§1 0c Zákona
elektro:
o místních poplatcích). Sazba
Rekulta Praha s.r.o. p. Jakub Malý
poplatku je rozdílem cen stavebního
tel. 602356862,
pozemku bez možnosti připojení na
e-mail: info@rekultapraha.cz.
kanalizaci a s touto možností
připojení (§1 0c odsavec 3 Zákona o
Zabezpečení a financování těchto místních poplatcích).

Toto zhodnocení pozemků bude
řešeno OZV Obce Hudlice, kterou
bude schvalovat Zastupitelstvo obce.
Platnost
této
vyhlášky
se
předpokládá až v roce 201 6.
Protože Obec Hudlice neprovozuje
vodovod a nemá přehled o vodném
je navrženo stanovit stočné
paušálem, kdy se v současné době
počítá 35 m 3/občan/rok, u rodinných
domů 35 m 3 + 1 m 3/občan/rok za
občany přihlášené k trvalému pobytu.
Tam, kde není v nemovitosti nikdo
přihlášen a u rekreačních objektů se
platí stočné za jednu osobu, tj. 36
m 3/rok/. Vlastní výše stočného bude
stanovena v souladu se zákonem o
vodovodech a kanalizacích a
prováděcí vyhláškou schválenou
Zastupitelstvem Obce Hudlice. Cena
musí zahrnovat veškeré přímé
náklady a rovněž náklady na
reprodukci základních prostředků.
Všeobecná informace o možnosti
dodatečného připojení na tlakovou
kanalizaci.
Stavební povolení a dotace od
SFŽP je plánována na 363 DČJ.
V závěru výstavby celé investiční
akce, až bude zřejmé, jaký objem
finančních prostředků jsme v rámci
výstavby ušetřili, bude teoreticky
možné, po získání souhlasných
stanovisek od Stavebního úřadu
Králův Dvůr, MěÚ Beroun a SFŽP
Praha, dopřipojit určitý počet nových
nemovitostí. Další možností bude v
budoucnu uvažovaná 2. etapa
výstavby kanalizace a nebo připojení
na vlastní náklady a s vyřízením
všech nutných povolení přímo
vlastníkem nemovitosti.
RudolfHrkal
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Společně na jedné lodi

Rád bych se s našimi spoluobčany
podělil o své zkušenosti z mé nové
životní role zastupitele. Práci pro naší
obec se věnuji několik hodin týdně a
proto jsem si dovolil podělit se s vámi
se svými postřehy.
Dění v naší obci mi připomíná jeden
velký námořní koráb, na kterém se
plaví všichni hudličáci společně. Její
kapitán, moudrý muž, byl zvolen
svobodným hlasováním a jeho
hlavním úkolem je doplout na
pevninu, která je v nedohlednu. Větší
část posádky spolu s kapitánem si je
jistá, kterým směrem se má plout,
poslouchá
příkazy
kapitána,
obsluhuje plachty, kormidlo a když
vítr ustává, do úmoru pádluje, neboť
je si vědoma důležitostí úkolu.
Zásoby se tenčí.
Menší část posádky, která od
počátku kapitána nepodporovala,
neustále prohlašuje, že
je to
zbytečné, že kapitán stejně na
pevninu nikdy nemůže dojet. Kdyby
oni zvolili kapitána ze svých řad,
pevninu by určitě objevili, jen vlastně
vůbec netuší jak. Nejenže při plavbě
žádným způsobem nepomáhají, ale
tu a tam, v nestřežené chvíli
proříznou plachtu, nebo hodí veslo
přes palubu. Později již tuto činnost
vykonávají zcela veřejně a ostatním

vysvětlují, že je to vlastně v jejich
zájmu. Touto činností, která může pro
všechny znamenat zkázu, se
zabývají jen proto, aby dosáhli svého
cíle, ujali se vlády nad lodí a pak
mohli prohlašovat : ,,My vám to říkali,
že to nedokáže, my vám říkali, že
nám máte dát Šanci.“
V jedné nestřežené chvíli se pokusí
tato skupina přebrat moc nad
velením lodi za pomoci vzpoury.
Vzbouřenci ale naštěstí nemají
Šanci. Kapitánovi se s vypětím všech
sil a za pomoci věrných podaří
ubránit. Ačkoli je to při podobných
událostech běžné, žádné popravy,
připoutávání k ráhnu, ani msty
kapitán nechystá. Naopak vybízí ke
smíru a většina posádky opět
pracuje, sešívá prořezané plachty,
opírá se do vesel a v dáli se objeví
silueta země. Posádka jásá… nikoli
však celá… Amnestovaní vzbouřenci
vzali sekery a dláta a začali v
podpalubí sekat a dlabat a hle, daří
se. Do lodě se valí proudem voda.
„Konečně máme pravdu. Kapitán to
nedokáže, my to říkali“, ozývá se z
jediného
záchranného
člunu,
určeného pro starce, děti, ženy a
nemocné, obsazeného vedením
vzbouřenců….
Když nebudeme
vládnout my, tak nikdo. O vás nám

přece celou dobu nejde, když jste
nám nedali hlas, tak zhyňte. . . . . .
Nebojte, za sebe vám mohu slíbit, že
veškerými
silami
zabráníme
podobnému konci, jak je uvedeno ve
výše uvedeném příběhu. Nenecháme
loď ztroskotat, díry opravíme, vodu
vyčerpáme, brzy na to budeme mít
spoustu tlakových čerpadel a
nedovolíme, aby celá obec žila
dojmem, že jí teče do bot… Rád
bych,
aby se
amnestovaní
vzbouřenci nad sebou zamysleli a
využili Šance, začít něco nového.
Nevěřím, že chcete stáhnout ke dnu
celou vesnici, jak rozhlašujete. Kroky
těch, za kterými stojíte, k tomu
směřují. To, že výsledkem práce
vašich vůdců je možný obrovský dluh
nás všech, není pro ně nic, čím by se
mohli chlubit, i když tak konají.
O zájmy obce jim skutečně nejde a
ani nikdy nešlo. Chtěli se pouze
ujmout vlády nad naší společnou
lodí. Je mezi vámi přece dost
slušných a rozumných lidí a bylo by
dobré začít respektovat názor
většiny. Skutečně nyní můžeme
budovat obecní záležitosti společně a
to i když máme na jednu věc odlišný
názor.
Libor Vydra
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„Po ovoci jejich poznáte je…“

Poslední půl rok byl z hlediska
poznávání lidských charakterů velice
poučný. Doposud jsem měla za to, že
lidé žijící v jedné obci, táhnou za
jeden provaz, aby jejich soužití bylo
poklidné a výsledkem byl postupný
rozvoj. Je samozřejmé, že tak
rozmanité společenství, jako je to
hudlické, se neshodne úplně ve
všem. Pro každého znamená kýžený
rozkvět něco jiného – jeden chce
opravené komunikace, druhý více
míst v mateřské školce, jiný kvalitní
restaurační zařízení či více vyžití pro
sebe a svou rodinu. Všechny tyto
jmenované záležitosti mají jednu věc
společnou - vedly by ke zlepšení
podmínek života v obci a profitovali
bychom z nich všichni.
Rovněž všichni bychom pak
samozřejmě měli chtít co nejrychlejší,
nejefektivnější
a
nejlevnější
odkanalizování obce. Důvody jsou
poměrně jasné a jsou o to
naléhavější,
když
v
letních
podvečerech otevřeme okno a
zhluboka se nadechneme. Je přeci v
zájmu všech „Hudličáků“, aby naše
meze nezapáchaly, aby nám přes
pozemky a zahrádky netekly splašky
a naše děti vyrůstaly v čistém a
zdravém prostředí! To je nejvyšší
priorita, na které se musí shodnout
jak
zastánci
tlakové,
tak
kombinované kanalizace a dál už jen

Začátkem tohoto roku zahájil v
Hudlicích činnost „Klub dětí a rodičů
REZEDA“ zřízený spolkem REZEDA
– občanské sdružení pro aktivní
rodičovství. V současné době se tak
již podařilo vybudovat místo, kde by
se mohli rodiče s malými dětmi
scházet, hrát si, povídat a předávat
zkušenosti. Provoz jsme zahájili ve
čtvrtek 8. ledna a od této chvíle nás
najdete v půdních prostorách
Obecního úřadu v Hudlicích
pravidelně v úterý od 1 5 do 1 8 hodin
a ve čtvrtek dopoledne od 9 do 11 a
odpoledne od 1 5 do 1 8 hodin.
Hudlické maminky s dětmi nás již
navštěvují pravidelně a v poslední
době přijíždí i rodiče i z okolních obcí,
takže zejména odpoledne bývají
velmi rušná.
Některé rodiče program REZEDY
oslovil natolik, že se sami aktivně

hledat cesty a kompromisy, jak toho
docílit.
O způsobu odkanalizování se v
Hudlicích vedou spory už léta.
Zastánci své pravdy bojují na všech
frontách a všemi prostředky, ovšem
společný cíl již dávno zmizel. Už
najde o dosažení pozitivního
výsledku a ochranu životního
prostředí – v této chvíli jde už jen o
vyřizování osobních sporů a frustrací.
A tak jsme svědky nechutných
výstupů na obecních stránkách,
osočování, urážek a dokonce i
osobních inzultací.
Jak však obyčejný občan disponující
pouze
zprostředkovanými
informacemi dokáže rozeznat, na čí
straně je pravda? Neustále jsme
zahrnováni různými mystifikacemi,
interpretacemi, výklady a názory ve
věci
kanalizace,
je
námi
manipulováno (což si často ani
nedokážeme uvědomit) a objektivní
pravda, společný zájem – onen vyšší
princip – se ztrácí v dáli. Na čí stranu
se tedy přiklonit? Kdo má na zřeteli
zájem občanů?
Ač se to na první pohled nezdá,
odpověď se nabízí sama: Obě strany
nás ujišťují, že jednají především v
našem zájmu. Výsledky jejich práce
by tedy pro nás v obou případech
měly být pozitivní a řádový občan by
si mohl mnout ruce. Na jedné straně

„REZEDA dětem“
zapojují, vymýšlejí a pomáhají
realizovat aktivity pro děti. Volná
herna tedy postupně ustupuje do
pozadí a prostor si vyhrazují řízené
aktivity. Zejména muzikoterapie pod
vedením Kateřiny Medové má mezi
dětmi veliký úspěch. V lednu
proběhla výtvarná dílna, v rámci které
děti malovaly temperami a vyráběly
škrabošky na karneval. Rodiče měli
možnost navštívit v podvečerních
hodinách meditační cvičení pod
vedením lektorky Mgr. Nicol
Mlynárikové. Únor byl pak ve
znamení aktivních her a tancování.
Do programu bylo zařazeno také
maňáskové divadélko.
Během března se děti učily tradiční
lidové písničky a modelovaly figurky z
plastelíny. V rámci seznamování dětí
s různými zvyky a obyčeji je v
posledním
březnovém
týdnu

se tedy opravila školka, buduje se
škola, rozhledna i diskutovaná
kanalizace, revitalizovala se náves,
budují se chodníky, usiluje se o
zkvalitnění restauračního zařízení a
mnoho dalšího. Toto je výsledek úsilí
současného vedení obce, jenž
zkvalitňuje náš život. To je ono
„ovoce“, které naprostá většina
občanů chce „konzumovat“. Koho by
ostatně netěšilo dívat se na to, jak
obec kvete?
Na druhé straně jsou mezi plody
práce občanů Hudlic i takové, co
hořknou v ústech… Nikomu z nás
zajisté neunikla informace o pokutě,
jež má být Hudlicím udělena (zatím
nepravomocně). Tato pokuta je opět
výsledkem úsilí části spoluobčanů,
dokonce bývalých zastupitelů. A
jelikož tito nevnímají obec jako
společenství občanů žijících pospolu
na jednom místě, ale personifikovali
si ji do osoby pana starosty a části
zastupitelstva, jimž se hodlají mstít,
můžeme to odnést všichni. Pokuta je
totiž součástí urputného úsilí o
zmaření výstavby celé kanalizace
bez ohledu na důsledky pro nás
všechny.
K odpovědi na otázku, kdo tedy
skutečně pracuje pro blaho občanů a
poklidný život v obci nás tedy přivádí
biblický citát: „Po ovoci jejich poznáte
je!“
Mgr. Eva Hocká
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(pokračování ze strany 4)
plánováno obnovení lidového zvyku
„vítání jara“. Jedná se o
západoslovanskou
tradici,
kdy
průvodem vyneseme Moranu (figurku
ženštiny, symbol zimy) od obecního
úřadu a za zpěvu písní ji utopíme v
Běstínském potoku. Poté si děti
ozdobí větvičku, s níž se vrátíme do
vsi a podle tradice tak přineseme
„jaro“.
Jelikož víme, jak je obtížné zajistit
péči o menší děti v době letních
prázdnin, připravuje REZEDA v
termínu 1 3. – 1 7. července 201 5
příměstský tábor nazvaný „Indiáni v
Rezedě“. Chystáme pestrý program s
celotáborovou hrou na téma Indiánů,
vycházky do okolí, výtvarné činnosti,
zpívání s kytarou. Tábor bude

zakončen v pátek večer posezením u
táborového ohně společně s rodiči.
Veškeré další informace jsou
dostupné
na
webu
www.rezeda.estranky.cz nebo na
facebookové
stránce
„Hudlice
dětem“.
Také nabízíme od 1 3. do 1 6. srpna
201 5 možnost rekreace rodičů s
dětmi v zotavovně Pracov v jižních
Čechách, která disponuje veškerým
zázemím pro vyžití dětí všech
věkových kategorií. Cena je velice
příznivá a bude připraven i zajímavý
program. Bližší informace ještě
upřesníme.
Mgr. Kristýna Hulová, DiS.

Rekonstrukce základní školy v Hudlicích

Začátkem měsíce dubna začala
další investiční akce v naší obci.
Jedná se o budovy ZŠ Hudlice, kde
budou provedeny následující opravy:
celková výměna všech oken a dveří
obou budov, celkové zateplení obou
budov,
instalace
nové
vzduchotechniky a vybudování
samostatné plynové přípojky a nové
kotle přímo v budově ZŠ Hudlice.
Obec získala na tuto akci dotaci od
SFŽP Praha ve výši 4,7 mil. Kč,
spoluúčast obce je 7,2 mil Kč. Termín
dokončení je do konce září 201 5.
Souběžně s tímto se podařilo získat

z FROM Praha dotaci na
rekonstrukci střechy ZŠ.
V důsledku již probíhajících
stavebních příprav bylo nutné
přistoupit k náročným přesunům dětí
do náhradních prostor. Prakticky to
znamená, že hlavní budova ZŠ bude
od pondělí 1 3. dubna 201 5 bez dětí,
4 třídy budou přestěhovány do staré
školy a 1 třída bude umístěna do
podkrovní místnosti v budově OÚ
Hudlice. Náhradní prostory bude ZŠ
využívat až do konce letošního
školního roku. Toto opatření bylo
přijato vzhledem k rozsahu

stavebních prací a bezpečnosti dětí.
V termínu sobota 1 8.4. – pondělí
20.4. 201 5 se bude kompletně
snímat střecha hlavní budovy.
Z těchto důvodů má ZŠ v pondělí
20.4. 201 5 ředitelské volno.
Rekonstrukce samozřejmě přináší
řadu komplikací v chodu a výuce
žáků v ZŠ Hudlice .
Pevně věřím, že od nového školního
roku budou mít naše děti krásně
zrekonstruované obě budovy a
budou mít daleko lepší podmínky pro
svoje studium.
RudolfHrkal

Mateřská škola Hudlice
ve středu 22. 4. 2015 od 14 do 16 hodin

vydává přihlášky

k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015 - 2016

Přijímací řízení probíhá podle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Při této příležitosti se koná

den otevřených dveří

Veřejnost si může prohlédnout prostory MŠ a společně se svými dětmi si pohrát v 1. třídě v době od 14 do 16 hodin.

Zápis (podání přihlášky) proběhne 6. 5. 2015 od 8.00 do 15.00hod. v ředitelně MŠ
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Likvidace odpadů v roce 201 4

V roce 201 4 bylo odvezeno celkem
41 8 tun směsného komunálního
odpadu (popelnice). Za tuto službu
obec zaplatila TS Beroun celkem
cca 756.000,- Kč.
V oblasti tříděného odpadu bylo
sebráno 1 4 tun plastu, 1 2 tun papíru,
5 tun bílého skla a 6 tun barevného
skla. Za tuto službu jsme TS Beroun
zaplatili cca 11 0.000,- Kč.
Objemného odpadu, to je odpadu
ukládaného do velkoobjemových
kontejnerů umístěných ve sběrném
dvoře, bylo uloženo na skládce ve
Stašově celkem 76 tun a skládkovné
činilo celkem cca 1 06.000,- Kč.
Doprava těchto velkoobjemových
kontejnerů činila cca 1 26.000,- Kč,
celkem to bylo 67 jízd do Zdibe
Stašov. Za likvidaci nebezpečného
odpadu jsme TS Beroun zaplatili cca
7.000,- Kč.
Celkové náklady na likvidaci odpadů
z naší obce činily cca 1 .1 00.000,- Kč.
V oblasti příjmů jsme obdrželi od

firmy Ekokom Praha za vytříděný
odpad 1 20.000,- Kč.
Od firem Elektrowin Praha a Asekol
Praha jsme obdrželi za odevzdané
elektrospotřebiče, lednice, televize a
ostatní elektrické výrobky celkem
1 2.000,- Kč.
Za likvidaci starého nábytku a
biologicky rozložitelného odpadu
jsme obdrželi cca 4.000,- Kč.
Bylo odevzdáno celkem 37 tun
starého nábytku a 65 tun biologicky
rozložitelného odpadu.
Za odvoz odpadu od nemovitostí
obecní multikárou bylo utrženo cca
6.000,- Kč. Firma Poly Hořice od nás
bezplatně odvezla 1 tun polystyrenu.
Obec uhradila náklady ve výši
1 .1 00.000,- Kč, příjmy 1 42.000,- Kč,
od občanů bylo přijato 620.000,- Kč.
Za rok 201 4 naše obec doplácela ze
svého rozpočtu cca 340.000,- Kč.
V částce 500,-Kč/osobu/rok je
zahrnut odvoz popelnice, likvidace
tříděného odpadu, likvidace starých

ektrospotřebičů, likvidace objemného
odpadu, likvidace starého nábytku a
biologicky rozložitelného odpadu a
likvidace nebezpečného odpadu.
Vzhledem k tomu, že každý rok jsou
obci zvyšovány poplatky za likvidaci
odpadů od TS Beroun a Zdibe
Stašov, upozorňujeme naše občany
na možnou úpravu výše poplatku za
likvidaci odpadů v roce 201 6.
Poslední úprava výše poplatku byla v
roce 201 3, kdy se zvyšoval poplatek
ze 450,- Kč na 500,- Kč.
Současná výše zdaleka nepokrývá
náklady vynaložené na likvidaci
odpadů v naší obci. Navíc platební
morálka některých našich občanů v
oblasti likvidace odpadu není úplně
ideální.
Obecní úřad touto cestou děkuje
všem aktivním občanům, kteří
poctivě třídí odpady a tím přispívají
ke snížení nákladů na likvidaci
odpadů.
RudolfHrkal

Stolní tenisté hodnotí uplynulou sezonu

Každý rok jsem uváděl další
úspěchy stolního tenisu v Hudlicích.
Bohužel právě končící sezona
stolního tenisu je jedna z nejhorších v
naší historii.
Náš oddíl má celkem 5 družstev, 1 x
Divizi, 1 x Krajská soutěž 1 . třídy, 1 x
Krajská soutěž 2. třídy, 1 x Okresní
přebor 1 . třídy a 1 x Okresní přebor 2.
třídy. Bohužel musím konstatovat, že
3 družstva sestupují přímo a družstvo
Divize a KS 1 . třídy budou hrát ještě
v měsíci dubnu o udržení PLAY-OUT.
Co k tomu mohu napsat? Nebudu se
vymlouvat, že je to jenom sport a
někdy prostě přijde sportovní krize.
Hlavní podíl na neúspěchu májí
především naši hráči. Bude nutné
vše řádně a nekompromisně se

všemi projednat a hrát tak, abychom
navázali na předešlé úspěšné
sezony. Stolní tenis budou hrát hráči,
kteří s tím počítají a udělají si na něj
čas. Problém volného času hráčů
trápí všechny sportovní oddíly.
Finanční prostředky pro sportovní
oddíly poskytované OÚ Hudlice by
měly být hlavně pro další rozvoj
těchto sportů a mládeže, neměl by se
stát jediným zdrojem příjmů oddílu.
Pro letošní rok byla dotace na sporty
krácena z důvodů výstavby
kanalizace, ale i tak je podpora obce
víc než dostatečná. Sportovní kluby,
by měly za to dosahovat slušných
sportovních výsledků, získávat
finance i ze své činnosti pořádáním
různých společenských a kulturních

akcí, nabídnutou pomocí pro obec a
hlavně prací s mládeží. Náš oddíl
nemá jenom nataženou ruku, ale
poctivě plní své povinnosti vůči obci.
Skupina nadšenců, kteří zastupují
Sokol Hudlice a oddíl stolního tenisu
zajišťuje a bude i do budoucna
zajišťovat prakticky většinu kulturních
akcí v rámci obce. Pořadatelstvím
těchto akcí si chceme zajišťovat další
finance na svoji činnost. V tom
nemohu stolním tenistům nic
vytknout, mohu je jenom pochválit.
Přeji oddílu stolního tenisu v příští
sezoně více sportovních úspěchů a
aby si udrželi svůj mimosportovní
elán.
Rudolf Hrkal

!!! Žhářství v Hudlicích !!!

V sobotu 28. března 2015 kolem 22:00
hodin došlo k úmyslnému zapálení
modrého kontejneru na papír na
stanovišti tříděného odpadu pod
Jednotou. V důsledku požáru došlo i ke
zničení dalších 2 kontejnerů na bílé a
barevné sklo. Vyčíslená škoda je přes
30.000,- Kč. Požár likvidovaly SDH
Hudlice a HZS Beroun za účasti Policie
ČR. Šetření této události bylo ukončeno

kolem 24:00 hodin. HZS Beroun a
Policie po sepsání protokolů odjely zpět.
Bohužel na upozornění našeho občana se
museli do Hudlic opět kolem 01:00
hodin vrátit, neboť na poli „Za
políčkem“, ulice Za Humny někdo opět
úmyslně zapálil velký balík slámy.
Prokazatelně se jedná o úmyslný trestní
čin žhářství.
V současné době probíhá šetření Policie

ČR. Žádáme naše občany, kteří mohli v
uvedený den a čas někoho zpozorovat,
aby tuto informaci neprodleně sdělili na
OÚ nebo Policii ČR.
Tento stav je již neudržitelný, naše
lhostejnost k tomu jenom nahrává. Jsou
určité hranice, které se musí dodržovat,
pokud se překročí, zákonitě musí přijít
tvrdý trest.
RudolfHrkal
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Sděleníobecního úřadu
Výběrové řízení na pronájem a provozování nebytového
prostoru – restaurace č.p. 364 Hudlice – Rychlé občerstvení
Výběrové řízení bylo zveřejněno na
úřední desce OÚ dne 27.2. 2015. Do
20.3. 2015 byla možná prohlídka prostor
Rychlého občerstvení, této možnosti
využili 2 zájemci. Lhůta pro podání
nabídek byla do 12:00 hodin dne 31.3.
2015. Na OÚ byly doručeny celkem 2
nabídky v zalepených obálkách. Dne
30.3. 2015 v 11:28 hodin – p. Petr Zíma,
Hudlice, dne 31.3. 2015 v 08:10 hodin –
fa. SMART ADMIN, s.r.o. Pardubice.
Dne 2. dubna 2015 v 18:00 hodin se sešla
na OÚ výběrová komise ve složení Pavel
Hubený, Rudolf Hrkal, Zdenek Sklenář,

Miroslav Cipro, Eva Hocká, Pavel
Markvart, Petra Chaloupková, Oldřich
Vostárek a Jiřina Tejnorová, která
vyhodnotila 2 došlé nabídky.
Po posouzení obou nabídek rozhodla
tato komise tajným hlasováním o pořadí.
Vítězným uchazečem se stal p. Petr
Zíma, Jungmannova 20, Hudlice, se
kterým bude uzavřena Smlouva na
pronájem a provozování nebytového
prostoru – restaurace č.p. 364 Hudlice –
Rychlé občerstvení na další období.
RudolfHrkal

Kulturníinformace
"Bludný kořen"

Skupina Sekec-Mazec, SDH Hudlice a
OÚ Hudlice pořádají v sobotu,
dne 13. června 2015 na hřišti u lesa
2. ročník country festivalu „Bludný
kořen“.
Festival začíná od 14:00 hodin, ukončení
je ve 24:00 hodin.

Na festivalu vystoupí:

KÚB Beroun, Stopaři Beroun, Pro
radost, Po sezoně, Alena Spilková - děti
a Tři od skály, Idefix Band a Hana
Lounová, To, co zbylo, Slunovrat a
Sekec-Mazec.
Vstupné je 100,- Kč.
Část výtěžku bude předána dětem ZŠ
Hudlice.
zveme všechny příznivce
Žádáme naše občany, aby si před Srdečně
country
hudby.
návštěvou OÚ ověřili své nové číslo
RudolfHrkal
hrobového místa, polohu hrobu, případně
staré hrobové číslo a starou smlouvu.
RudolfHrkal Zveme Vás

Nájemní smlouvy na hrobová místa

V prvním čtvrtletí roku 2015 budou
postupně uzavírány nové nájemní
smlouvy na hrobová místa na místním
hřbitově. Nájemní smlouvy budou
uzavírány na 10 let.

Úpravy místního hřbitova

Většina z Vás si jistě všimla, že
zatravněné uličky mezi hroby jsou
upravovány drobným štěrkem. Toto
opatření je postupně realizováno z
praktických důvodů. V případě deště
byly tyto uličky rozbahněné a chůze po
nich nebyla úplně ideální. Další
problémem bylo několikeré sekání trávy
během roku. Docházelo k znečištění
hrobů a neúměrné spotřebě strun v
křovinořezech. Rozhodli jsme proto trávu
chemicky ošetřit a uličky vysypat

drobným štěrkem. Samozřejmě zeleň,
která je mimo uličky zůstane zachována
a bude nadále sekána. Považoval jsem
toto řešení za docela dobrý nápad.
Bohužel ze strany některých občanů toto
opatření bylo přijato s nelibostí. Na
druhou stranu dostávám kladné
hodnocení na řešení tohoto problému.
Bohužel nikdy se nezavděčím všem,
rozhodl jsem, jak jsem rozhodl.
Odpovědnost za to nesu já.
RudolfHrkal

Parkování na místních komunikacích

V naší obci platí Obecně závazná
vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích,
která mimo jiné řeší i využívání
veřejného prostranství, konkrétně
parkování vozidel a uskladňování
různého materiálu na místních
komunikacích. Obojí je v zásadě možné,
podléhá to ovšem zpoplatnění dle
zabraných m2 a doby užívání. Jaká je
však realita? Na místních komunikacích
parkuje dlouhodobě stále větší počet
vozidel a uložení různého materiálu na
komunikacích je běžná zvyklost a
majitelé nemovitostí obci nic neoznámí a

berou to jako samozřejmost. V obou
případech se jedná o dlouhodobé
využívání místních komunikací. Zhoršuje
se tím zásadně průjezdnost našich ulic.
Problémy s průjezdem mají nákladní
auta, popeláři a zimní prohrnování je v
některých ulicích prakticky nemožné.
Dalším nešvarem je parkování vozidel na
návsi mimo příjezdové cesty ve veřejné
zeleni.
OÚ upozorňuje naše občany, že tento
neúnosný stav na našich komunikacích
začne důrazně řešit.
RudolfHrkal

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 proběhne
tradiční Průvod čarodějů a čarodějnic.
Sraz je v 17:30 hodin u hořejší Jednoty.
Po průvodu a programu u malého ohně
proběhne tradiční pečení buřtů pro
účastníky průvodu.
Srdečně zveme všechny malé i velké
čaroděje a čarodějnice.
_________________________________
V sobotu 6. června 2015 od 14:00 hodin
proběhne na hřišti u lesa Dětský den.
Malí účastníci budou plnit různé úkoly
na stanovištích v lese, bude následovat
dětská diskotéka a večer je připravena
diskotéka pro dospělé.
Srdečně zveme všechny děti a jejich
doprovody.

Uctěnípamátky padlých

Ve čtvrtek, dne 7. května se uskuteční
pietní akt u památníku padlých.
Položení věnce k památníku provedou
zástupci obce Hudlice.

Pietníakt začíná v 9:00 hodin.

Zveme všechny občany k uctění památky
padlých.
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