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Vážená občané,
předně přijměte úvodem omluvu za
delší odmlku „Zpravodaje“. Bylo to
způsobeno velikým množstvím úkolů
při dokončování a vyhodnocování
všech projektů, které jsme zajišťovali
v roce 201 5 a to zejména kanalizace.
Dále bylo nutné se zabývat různými
připomínkami a náměty našich
občanů ke kanalizaci, obecně
závazné vyhlášce za zhodnocení
pozemků, povinnosti se připojit na
kanalizaci atd. Upřímně řečeno
doufal jsem, že po realizaci
kanalizace dojde k určitému zklidnění
situace v naší obci, abychom měli
čas řešit zejména další akce pro
rozvoj naší obce, i když i se
současným stavem nemám po letech
„bojů“ výrazný problém, ale na škodu
nás všech to odvádí od koncepční
práce.
Chtěl bych se dále vyjádřit k
některým konkrétním problémům,
které jsme v minulém období řešili.
Bylo to zejména „OZV“ o zhodnocení
pozemků výstavbou kanalizace, která
vyvolala spoustu vášní. To, co od
roku 2004 ve stovkách obcí proběhlo,
absolutně bez problémů se stalo,
zejména díky aktivitám paní
A. Čápové, nerealizovatelné. Obec
přitom postupovala plně podle
vzorové vyhlášky MVČR a pokynů
Státního fondu životního prostředí a
osobně jsem jednal s ředitelem
odboru Ing. Němcem i ředitelem
celého fondu - Ing. Petrem
Valdmanem, který vysloveně uvedl,
že jsme první obec, kde jsou s tím
takové problémy. Přitom šlo jen o to,
doplnit finanční zdroje obce pro
financování dalších investičních akcí
po velice finančně náročně výstavbě
kanalizace.
Z důvodu nedostatku finančních
prostředků na kofinancování došlo k
odložení zahájení realizace celkové
rekonstrukce házenkářského hřiště,
na které jsme již získali finanční
dotaci a spoluúčast budeme
potřebovat i na rekonstrukci kabin,
kde také již byla získána dotace a
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Slovo starosty

samozřejmě i na další uvažované
akce jako úpravu komunikací,
chodníky, rekonstrukci koupaliště,
Kalu atd.
Kdybychom čekali, až potřebné
prostředky z daní ušetříme, nemohli
bychom již žádat o dotace z EU,
protože tato podpora už skončí.
Protože se nám do dnešního dne
přes příslib SFŽP nevyjádřil, na
základě jednání u ředitele, budeme
nuceni pro zajištění potřebných
finančních zdrojů zvýšit, jako v
okolních obcích, daň z nemovitostí,
která bude velice rozdílná s ohledem
na rozsah vlastněných nemovitostí
bez ohledu na to, zda je či není
připojena na kanalizaci. Dle mého
mínění by bylo daleko spravedlivější
vybrání poplatku ve výši 9. tisíc Kč,
což mělo zároveň zabezpečit
urychlené připojení nemovitostí na
kanalizaci, protože jinak hrozí
vrácení finanční dotace ve výši
90 milionů Kč.
Dalším „velkým“ problémem se stala
smlouva s občany na likvidaci
splaškových vod. Protože obec nemá
tým právníků (ani by jej nezaplatila)
našli jsme opět pro řešení této věci
dostupné vzorové smlouvy a
vycházeli jsme i ze zkušeností
okolních obcí, kde zvolený paušální
systém dlouhodobě bezproblémově
funguje a obec rovněž neměla k
dispozici údaje o vodném.
Uznávám, že tento systém není pro
všechny občany objektivní, ale je z
pohledu nákladů i administrativního
zatížení občanů nejvýhodnější. Na
základě
upozornění
některých
občanů, že smlouva není v plném
souladu v současné době platnou
legislativou i na základě příslibu
VaK Beroun, že nám údaje o
fakturovaném vodném jednotlivým
občanům prodá, dojde po ukončení
zkušebního provozu ke změně
současně uzavřených smluv, kde se
bude
výše
stočného
řídit
fakturovaným vodným. Tento systém
bude jistě spravedlivější a motivační
pro šetření s vodou, ale daleko

číslo 1

nákladnější
a
administrativně
složitější jak pro obec, tak i pro
občany. Obec bude vybírat zálohy,
pak provede vyúčtování, zašle
vyrozumění o přeplatku anebo
nedoplatku a celkově to bude daleko
finančně náročnější, což se promítne
do navýšení ceny stočného. Smluvně
bude nutné také zajistit případy, kdy
občané mají studny nebo jiný zdroj
pitné, případně užitkové vody.
Vážení občané, při řešení všech věcí
zajišťující chod obce jsem vždy
uplatňoval princip výhodnosti pro
většinu občanů. Jakákoliv smlouva i
připravená týmem právníků je
napadnutelná. Je na vás, jak chceme
v Hudlicích postupovat, zda řešit věci
v možnostech právního výkladu a
obdobně jako jiné obce, nebo
relativně se 1 00% právní jistotou, i
když nevýhodně pro občany. Vážím
si jakéhokoliv upozornění a právního
názoru a jsem ochoten o všem
„věcně“ diskutovat v zájmu nás
všech. Odmítám však účelové
napadání a zpochybňování všeho, co
obec dělá. Neustále se snažím,
zajistit další rozvoj obce, o tom
svědčí i schválení dalších dotací ze
Středočeského kraje v dubnu
letošního roku v objemu 1 2,4 mil. Kč.
V případě příznivé situace po
říjnových krajských volbách se budu
snažit i nadále využívat všech
dotačních možností pro realizace
dalších potřebných akcí. Bohužel bez
finančních prostředků nelze další
rozvoj obce zabezpečit.
Vážení občané, chtěl bych závěrem
poděkovat všem, kteří aktivně přispěli
k plnění náročných úkolů, které
musíme i při pouze 1 0 zastupitelích
obce zajišťovat. Myslím, že se nám
společně podařilo uskutečnit spoustu
věcí, které nám okolní obce závidějí.
Přeji Vám příjemné prožité zbytku
dovolených a těším se na věcnou
spolupráci s každým z Vás.
Pavel Hubený
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V současné době probíhá uzavírání
Smluv na stočné s připojenými
nemovitostmi na kanalizaci.
K 25. červenci 201 6 je celkem
uzavřeno 31 5 Smluv. Sepsání Smluv
na stočné zajišťuje paní Ciprová
(tel. 725 021 302), se kterou je
možné si domluvit konkrétní termín
sepsání Smlouvy. Výše stočného pro
rok 201 6 byla stanovena paušální
částkou 1 .200,- Kč za bydlící osobu v
dané nemovitosti. Upozorňujeme
všechny vlastníky nemovitostí, kteří
dosud nejsou naostro připojeni ke
kanalizaci, aby tak urychleně učinili.
K 25. červenci je připojeno 31 5
nemovitostí.
Provoz ČOV je bez problémů, jsou
spuštěny obě linky. Kanalizace a
ČOV jsou ve zkušebním provozu.
Rozbory odpadních vod z ČOV jsou
prováděny akreditovanou laboratoří a
dosavadní výsledky rozborů splňují
dané limity pro vypouštěné odpadní
vody z ČOV.
K 25. červnu 201 6 přiteklo na ČOV
1 0.500 m 3 odpadních vod z
připojených nemovitostí.
Firma zajišťující výstavbu kanalizace
ukončila v naší obci svoji činnost. Na
kanalizaci máme platná kolaudační
rozhodnutí a souhlasy s nabytím

Informace - kanalizace
právní moci. ČOV byla pojištěna u
ČS Beroun. Odvoz usazených kalů je
zabezpečován průběžně, usazený
kal se odváží na ČOV Beroun k další
likvidaci. Průběžně se zabezpečuje
servis technologických zařízení na
ČOV.
Upozorňujeme, že je nepřípustné,
aby majitelé nemovitostí čistili staré
jímky a septiky tím způsobem, že
veškerý vyhnilý odpad ze staré jímky
přečerpají
do
nádrže
nové
kanalizace. Tímto krokem by „zabili“
již aktivní bakterie, které plní funkci
rozkládání v nově vybudované ČOV.
Následkem tohoto jednání by obec
byla nucena nádrže ČOV znovu
vyvézt a nechat navozit opět „aktivní
materiál“. Tím by se ovšem náklady
na provoz ČOV výrazně prodražily a
to by mělo v konečném důsledku za
následek i možné zvýšení ceny
stočného. Takové případy se již u
nás staly, obsluha ČOV to pozná
okamžitě podle zabarvení odpadních
vod v nátoku na ČOV. Proto důrazně
žádáme
všechny
majitele
nemovitostí, aby likvidaci obsahu
starých jímek a septiků řešili pouze
odvozem na ČOV Beroun.
K samotnému provozu čerpadel a
řídící jednotky u jednotlivých

Nepřipojení na kanalizaci

Samostatnou kapitolou jsou
nemovitosti, které se z jakýchkoli
důvodů na kanalizaci nepřipojili.
Majitelé těchto nemovitostí si stále
naivně myslí, jak nad obcí vyzráli a
že budou pokračovat v dosavadním
způsobu „likvidace“ odpadních vod.
Zákon číslo 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích v tomto
směru hovoří jasně.
Je stanoveno, že: „... obecní úřad
může rozhodnutím uložit vlastníkům
stavebního pozemku nebo staveb, na
kterých vznikají nebo mohou vznikat
odpadní vody, povinnost se připojit
na kanalizaci v případech, kdy je to
technicky možné“. To znamená, že
máte povinnost se ke kanalizaci
připojit, pokud o tom obecní úřad na
základě řádného řízení rozhodne.
Nezáleží při tom, jakým způsobem
nyní odpadní vody čistíte.
Rozhodně tato budoucí opatření
nelze považovat za nějaký akt trestu.

nemovitostí pár poznámek. Každá
nemovitost má stanoven svůj spínací
čas na čerpání. Prakticky to
znamená, že na vaší řídící jednotce
svítí buď jenom zelená kontrolka,
nebo zelená a červená kontrolka.
Oboje je v pořádku. V případě, že se
Vám častěji ozývá zvuková
signalizace, je třeba kontaktovat
pana Hubingera (tel. 602 652 750) a
obec je schopna zařídit přenastavení
programu v řídící jednotce. Toto jsme
již zajišťovali u několika nemovitostí
při náběhu celého systému
kanalizace. Zásadně je nutné
nezasahovat do řídící jednotky a v
případě vzniklých problémů se
telefonicky spojit s technikem naší
kanalizace.

Všeobecně - pokud zjistíte nějaký
problém při provozu čerpadla,
informujte nás.
Důležité upozornění:
Nevhazujte do odpadních vod
vlhčené ubrousky a nevylévejte tuk.
Zejména tyto dvě položky, kromě
jiných, mohou způsobit poruchu
čerpadla. Nesmí se vhazovat do
žádného typu kanalizace. Vlhčené
ubrousky
dokáží
zlikvidovat
hydraulickou část čerpadla.
Rudolf Hrkal

Výše stočného

Obec stanovila pro rok 201 6 výši
stočného paušálem na 1 .200,- Kč za
bydlící osobu a rok.
Obec stanovila paušální částku s
ohledem na skutečnost, že dle
původního sdělení nebyl VaK Beroun
ochoten poskytnout údaje o vodném
jednotlivých
nemovitostí
dle
skutečného odběru vody.
Dle aktuálního zjištění VaK Beroun
své stanovisko ale změnil a je nám
ochoten za úplatu (cca 4.000,-m Kč
ročně) údaje z vodoměrů poskytnout.
Je reálný předpoklad, že od roku 201 7
se bude stočné počítat podle
spotřebované vody z údajů
poskytnutých VaK Beroun.
Obci i občanům to způsobí určité
komplikace, neboť se budou muset
do konce roku 201 6 uzavřít nové
Smlouvy na stočné dle vodného.
Samozřejmě tento způsob výpočtu
stočného
bude
zákonitě
(pokračování na straně 3) administrativně a finančně náročnější.
Stočné se bude platit zálohově 2x
ročně a 1 x ročně bude provedeno
vyúčtování. Ke konečnému systému
úhrady stočného v roce 201 7 bude
vydáno samostatné číslo Zpravodaje.

Obec chce prostě dosáhnout toho,
aby se v obci zásadně zlepšilo
životní prostředí a maximálně se
snížil zápach z vypouštěných jímek
do dešťové kanalizace a příkopů.
Velká část našich nemovitostí má
studny. Napojením na kanalizaci by
mělo dojít i ke zlepšení kvality
spodních vod. To byly hlavní důvody
vybudování kanalizace v naší obci.
Chtěl bych dále ještě připomenout,
že majitelé nemovitostí, kteří se
nepřipojili na kanalizaci musí počítat
s možnými kontrolami o způsobu
likvidace jejich odpadních vod.
Kontroly bude provádět vodoprávní a
stavební úřad a Česká inspekce
životního prostředí.

Hudlice dnes, 22.08. 201 6
(pokračování ze srany 2)

Vlastníci těchto nemovitostí budou
dokládat:
1 . Protokol o vodotěsnosti žumpy.
2. Doklady o četnosti a zaplacení

odvozu splaškových vod s uvedením
jména, čísla popisného a datumu
odvozu.
3. Prokázat odvoz takového množství
odpadní vody, které odpovídá
směrnému číslu dle Vyhlášky číslo
428/2001 Sb., o vybavenosti bytu,
nebo množství spotřebované vody.
Toto není nová informace, jenom ji
připomínám pro její aktuálnost.
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Ještě se krátce vrátím k
nemovitostem,
které
mají
vybudovanou domovní ČOV a brání
se připojení na kanalizaci z důvodů
finanční náročnosti výstavby ČOV z
vlastních prostředků. Vodoprávní
úřad vydává povolení na vypouštění
odpadních vod do vod povrchových,
nebo podzemních pro tyto ČOV. Toto
povolení se vydává zpravidla na
dobu 1 0 let. Pokud je domovní ČOV
povolena oficiálně, podléhá její
provoz určitým pravidlům (pravidelné
rozbory).
Vodoprávní úřad nepovolí případné
prodloužení užívání domácí ČOV,

pokud byla v obci vybudována
kanalizace. Takže majitele domácích
ČOV připojení na kanalizaci stejně
nemine. Uznávám, že tito majitelé
nemovitostí přistupovali k řešení
likvidace odpadních vod daleko
zodpovědněji než ti, kteří ji vypouštěli
na zahradu.
Celkový závěr tohoto příspěvku je
takový, že povinnost připojit se na
kanalizaci má v naší obci prakticky
každá nemovitost, pokud je to
technicky možné.
Rudolf Hrkal

Odpadové hospodářství
Pro letošní rok byl upraven OZV
číslo 1 /201 6 místní poplatek za
„popelnice“ na částku 700,- Kč za
osobu a rok. Úprava byla provedena
s ohledem na zvyšující se náklady na
likvidaci odpadů v naší obci.
Opětovně bych chtěl připomenout, že
to není jenom poplatek za popelnice.
Je v něm zahrnut provoz sběrných
míst na tříděný odpad, provoz
sběrného místa na bývalé skládce,
možnost likvidace velkoobjemového
materiálu, nábytku, větví, zpětný
odběr veškerého el. odpadu, textilu a
polystyrenu.
Systém
likvidace
odpadu je v naší obci nastaven velmi
dobře. Toto dobré hodnocení
konstatovala i kontrola, kterou
provedla Česká inspekce životního
prostředí Praha. Kontrola neshledala
žádné závady a bylo konstatováno,
že obec plní všechny normy a
vyhlášky dle zákona. Na okraj bych
chtěl jen upozornit, že to
pravděpodobně
nebyla
běžná
kontrola. V souvislosti s druhy

Naše obec je protkána sítí trubek od
většiny nemovitostí, které ústí do
staré, dešťové kanalizace. Lokalizace
tras, kde vůbec potrubí vede, začíná
být problémem. Pamětníků ubývá a
stav této staré, dešťové kanalizace je
v některých místech obce zcela
nevyhovující. Potrubí je porušené,
propadlé, ucpané vším možným a
přestává být v konečném důsledku

likvidovaných odpadů vydala Obec
Hudlice Obecně závaznou vyhlášku
číslo 3/201 6, která stanovuje systém
likvidace odpadů v naší obci. Obec
má v současné době dvě OZV, jedna
řeší místní poplatek a druhá OZV
řeší systém likvidace odpadů. Touto
cestou bych chtěl všem našim
občanům poděkovat za jejich aktivní
přístup v této oblasti. Přesto nadále
zůstává problém v tom, že část
našich občanů jenom položí tašky s
odpadem ke kontejnerům a neroztřídí
je dle druhu. Tento „bordel“ musí naši
pracovníci uklízet každý den. Je to
jen o určité pohodlnosti a nezájmu.
Místo uklízení tohoto nepořádku by
se naši pracovníci mohli věnovat
jiným činnostem.
Obec Hudlice dostává zpětně od
firmy Ekokom Praha finanční
prostředky za odevzdané množství
tříděného odpadu. Při výpočtu
odměny vychází z údajů, které jí
poskytují TS Beroun. Bohužel částka,
kterou zpětně dostáváme, se každý

Dešťová kanalizace

funkční. Název „dešťová" je
úsměvný, každému bych přál vidět,
co všechno v tomto dešťovém
potrubí teče. Množí se případy, že
tato „dešťová voda“ potrubí ucpe a
následně musíme zvát vysokotlaký
čistič z Vak Beroun na opravu.
Zejména je postižena střední a zadní
část ulice Dolejší, kam směřuje
většina trubek z nemovitostí nad

rok snižuje. Příčinou tohoto stavu je
špatné nastavení systému určování
váhy tříděného odpadu v 1 m 3.
Dosavadní systém je nastaven tak,
že TS Beroun svezou z celého
okresu tříděný odpad podle druhů a z
tohoto celkového množství se
vypočte nějaká průměrná váha na
1 m 3 bez ohledu, jestli z Hudlic
odvezli našlapaný kontejner nebo
poloprázdný. Ze zkušeností vím, že
naše kontejnery jsou prakticky pořád
plné a systém TS Beroun nás silně
znevýhodňuje. Na základě naší
stížnosti dojde k převážení
jednotlivých druhů tříděného odpadu
a naší obci bude stanoveno
individuální množství za 1 m 3. Tímto
bych Vás chtěl požádat, abyste plně
využívaly kapacity kontejnerů a
zejména plasty sešlapávali a tím
zvýšili výtěžnost odpadů.
Děkuji,

Rudolf Hrkal

touto ulicí. Dokladem „kladného
vztahu“ některých našich občanů k
životnímu prostředí v naší obci jsou i
příkopy na konci ulice Dolejší.
Uznávám, že po napojení několika
set nemovitostí na kanalizaci se
nátok této „dešťové vody“ hodně
zlepšil. Přesto je ještě dostatek
nemovitostí, které neřeší, kam jim
tečou odpadní vody.
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Sport v Hudlicích

Milí spoluobčané,
považuji za užitečné, připomenout
důležitost
sportu
v
dnešní
společnosti. Mnohé informace jste
zajisté již slyšeli, ale přesto považuji
za důležité, znovu je uvádět a
apelovat na jejich přínos pro nás
všechny, zejména pro naše hudlické
děti. Jistě jste si vědomi, že vývoj
společnosti, kterého jsme v poslední
době svědky, nabírá závratné tempo
a to již několik desítek let. Ještě za
našeho mládí jsme měli čas,
přirozeně trávit svůj volný čas
pohybem v obci, nebo ve volné
přírodě, provozovali sportování, aniž
bychom byli zapsáni v nějakém
sportovním oddíle a nebyli si toho, že
vlastně sportujeme, vědomi a tím
docházelo k přirozeným pohybovým
aktivitám a zároveň k našemu
přirozenému vývoji. Neexistovali ještě
žádné technické „výdobytky“ dnešní
doby, které našim dětem zabírají
téměř veškerý volný čas a tak naše
aktivity byly zcela přirozené. Trávili
jsme čas s kamarády a
prozkoumávali taje nádherného okolí
naší obce. A že je v kraji našich
prastarých předků, hrdých Keltů,
stále co objevovat. V důsledku
absolutně nevyváženého poměru
mezi rozvojem intelektuálních oproti
pohybovým, motorickým, fyzickým a
koordinačně
obratnostním
schopnostem našich dětí dochází k
výraznému zhoršování zdravotního
stavu naší dětské a tím i celé
populace, čehož si nelze nevšimnout.
V našich školách jsou provozovány
2 vyučovací hodiny tělesné výchovy
týdně, což zdaleka nepostačuje.
Rozhodně tento údaj neberte jako
kritiku naší školy, ta za to
samozřejmě nemůže, odpovědnost
samozřejmě nesou ti, kteří o tom,
kolik hodin týdně provozovat na
školách tělesnou výchovu, rozhodují.
Je prokázáno, že každé dítě
potřebuje ke svému zdravému rozvoji
absolvovat sportovní aktivitu každý
den. V některých severských zemích
mají děti na prvním stupni základních

škol povinné 4 hodiny tělesné
výchovy a k tomu 4 hodiny
kolektivních sportů týdně. Výsledkem
je nesrovnatelně zdravější populace
než ta naše.
Vzhledem k výše uvedenému, jsem
se rozhodl, podpořit možnost výběru
sportovních aktivit pro naše děti a
pomáhám s trénováním našich dětí.
Vybral jsem si sport, který má v naší
obci dlouholetou tradici – házenou.
V tomto roce, díky získané dotaci od
Středočeského kraje, dojde k
rekonstrukci házenkářského hřiště a
zvelebení naší základny. Také se
pokusíme, za podpory celého
zastupitelstva obce Hudlice, v čele s
panem starostou, v dalším roce
získat dotaci na rekonstrukci kabin u
sportovního areálu u lesa. Také chci
dodat, že trénink této věkové
kategorie, kterému se věnujeme,
spočívá zejména k celkovému
všeobecnému,
fyzickému,
mentálnímu,
koordinačnímu
a
obratnostnímu rozvoji dítěte a ze
70% trénink není o házené, ale o
přípravě sportovců, zejména těch
nejmladších, na jakýkoli jiný sport.
Bez sportovní průpravy jsou děti na
druhém stupni základní školy,
budou-li chtít začít sportovat,
znevýhodněni oproti těm, kteří mají
za sebou pravidelnou sportovní
činnost. Dle zkušených trenérů a
metodiky pro trénování je vlastně
trénink této věkové kategorie
nejdůležitější pro rozvoj budoucího
sportovce. Dojde-li k absenci tréninku
věkové kategorie, na kterou se
zaměřujeme, je handicap takový, že
ho nemůže, až na výjimky, mladý
sportovec dohnat. K trénovaným
dětem přistupujeme individuálně
a snažíme se o rozvoj každého
vzhledem k jeho možnostem.
Nikoho z kolektivu nevyřazujeme, ani
neznevýhodňujeme. Nebojte se
přivést i dítě, o kterém se domníváte,
že není pro sport nadané, pokud pro
něj opravdu chcete něco udělat.
Jsme tady pro všechny. Po finanční
stránce se snažíme také nezatěžovat
rodinný rozpočet rodin našich hráčů
a poplatek za jednoho hráče činí
300,-Kč za celý rok. Pro srovnání, za
mou dceru platíme za jeden měsíc
trénování basketu v Berouně
500,-Kč. Snažíme se tedy zpřístupnit

možnost sportu každému, kdo má o
zdravý rozvoj duševní, ale i tělesný
zájem.
Nabízíme tímto všem klukům a
holkám ve věku od 5 do 1 0 let, kteří
mají chuť začít sportovat, aby i bez
jakéhokoli předchozího kontaktování
přišli na trénink oddílu házené a
vyzkoušeli si tento nádherný sport.
Tréninky jsou v tomto letním termínu:
v pondělí a ve středu od od 1 7:00 na
házenkářském hřišti ve sportovním
areálu u lesa.
Závěrem chci poděkovat všem
rodičům a hráčům a zejména
trenérům, kteří se zabývají rozvojem
sportu v Hudlicích, ať už se jedná o
kopanou, ping pong či házenou.
Uvědomělým rodičům mladých
sportovců za to, že umožňují svým
dětem trénovat, mladým hráčům za
to, že zjistili, že pravidelný pohyb jim
prospívá a rozhodli se pro svá těla
něco udělat a zejména všem
trenérům všech sportů, bez nichž by
to opravdu nešlo.

A vy ostatní, kteří nepatříte do
žádných skupin, dejte své děti
sportovat, prospěje jim to a
poděkují vám.
Libor Vydra
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Zpráva o činnost školské rady
V dubnu před rokem zahájila při
Základní škole Hudlice činnost
školská rada složená ze zástupců
pedagogů, obce a rodičů. Během té
doby se řešila řada věcí, které měly
zlepšit a inovovat vzdělávání
místních žáčků. Za tu dobu se
jednalo zejména o koncepci školy,
úrovni zdejšího vzdělávání a lepší
komunikaci mezi školou a rodiči,
zejména formou nových webových
stránek a debaty o podobě nových
výukových metod.
V průběhu roku došlo také k instalaci
schránky školské rady, kde mohou
rodiče umísťovat své připomínky,
stížnosti, ale i pochvaly vztahující se
k fungování školy. V současné chvíli
začínají rodiče tohoto komunikačního
kanálu pomalu využívat.
Objevily se připomínky zejména
směrem k nedostatečnosti stávajících
webových schránek školy. Chtěli
bychom rodiče ujistit, že schránka je
pravidelně kontrolována a vybírána a
jejich připomínky budou řešeny vždy
na následující schůzce školské rady
(příští proběhne 31 . srpna 201 6).
Jednotlivé zápisy z jednání jsou k
dohledání na stávajících stránkách
školy.
Diskuze o webových stránkách školy
trvá již téměř rok. Zpočátku vedení
školy
považovalo
zlepšení
komunikace mezi školou a veřejností
za dostatečné a inovaci v tomto
směru nepovažovalo za nutnou. Až
na základě konkrétních připomínek
(špatná přehlednost stávajících
stránek, technická nedostatečnost,
chybějící informace pro prvňáčky,
pozdní informování o akcích školy na
webu, chybějící dokumenty inspekční zprávy, hospodaření školy,
donedávna i rozvrhy hodin atd.) bylo
uznáno, že stávající stav je
nevyhovující a je nutné ho změnit.
Fungování nových stránek bylo paní
ředitelkou Vávrovou přislíbeno od
ledna tohoto roku. Jejich příprava se
však protáhla a nové webové stránky
byly spuštěny až v březnu 201 6.
Informační
systém
školy
(komunikační
systém
mezi
konkrétním žákem a jeho rodiči
týkající se docházky, prospěchu,
kázeňských
problémů
atd.)
nepovažuje vedení školy v našich
podmínkách za nutné.
Další záležitosti, které se během

roku probíraly, se týkaly rozšíření
kapacity a provozu školní družiny,
schvalování výroční zprávy, školního
řádu školy a školní družiny,
provozního a organizačního řádu
školy, pravidel hodnocení žáků. Také
se mluvilo o úrovni vzdělávání na
hudlické škole a připomínkách rodičů
v této věci. Byly hledány možnosti
zlepšení výuky i prezentace výsledků
školy směrem k veřejnosti - zejména
rodičům budoucích prvňáčků.
Relativně vysoké procento rodičů
budoucích školáků (konkrétně rodiče
25% příštích prvňáčků) žádalo
vedení školy o zavedení povinné
výuky anglického jazyka již od
1 . třídy. K tomuto požadavku zaujala
paní ředitelka nejprve zamítavé
stanovisko. Na následující školské
radě byla tato záležitost znovu
diskutována a mimo jiné zazněla
možnost výuky angličtiny napříč
předměty
(takzvaná
jazyková
propedeutika). Vzhledem k tomu, že
se členky ŠR jednoznačně shodly na
potřebě seznámení dětí s angličtinou
už v první třídě, diskutovalo se již jen
o vhodné formě výuky angličtiny. Tři
členky byly pro zavedení jazykové
propedeutiky, a tři pro povinnou
angličtinu. Předsedkyně školské rady
pak rozhodla přiklonit se v příštím
školním
roce
k
jazykové
propedeutice
a
na
základě
zkušeností s touto formou výuky se
bude na podzim letošního roku znovu
projednávat možnost, zda nezavést
angličtinu
formou
povinného
předmětu. Toto stanovisko ŠR pak
bylo sděleno vedení školy.
Školská rada byla rovněž seznámena
se záměrem paní učitelky budoucích
prvňáčku Mgr. Šárky Oličové
Bohinové
zavést
do
výuky
matematiky
prvky
metody
profesora
Hejného. Má se
jednat o doplnění
stávajícího konceptu
z důvodu nutnosti
rozvoje analytického,
kritického a logického
myšlení
u
dětí.
Hejného metoda má
pomoci dětem rozvíjet
tvořivé
myšlení,
samostatnost,
komunikaci a podpořit
v nich schopnost klást

otázky, vysvětlit probíranou látku,
lépe definovat pojmy a rozvíjet fakta.
Tyto schopnosti pak proniknou do
celého života dítěte a odrazí se i v
jeho sebevědomí.
Velmi intenzivně probíhala diskuze o
hospodaření školy. Hlavním důvodem
byl fakt, že na základě zpráv
finančního a kontrolního výboru byla
v této věci nalezena celá řada
zásadních nedostatků. Rovněž v
otázce úrovně stávajícího programu
prevence sociálně patologických jevů
byly názory jednotlivých členů
školské rady rozdílné. Nakonec se
přece jen dospělo ke shodě a ve
škole
byly
zřízeny
funkce
výchovného poradce a školního
metodika prevence.
Následující práce školské rady bude
směřovat ke zlepšení koncepce školy
a možnosti zdokonalení jejího chodu
a prezentace veřejnosti. Zároveň
prosíme rodiče, aby prostřednictvím
schránky nebo emailu:

skolskarada.hudlice@seznam.cz

zasílali připomínky k chodu školy a
hlavně další návrhy na jeho zlepšení.
Našim společným cílem by mělo být,
zlepšení její atraktivity do té míry, že
každý rok naplníme bez problému
první třídu a omezíme přestup žáků v
průběhu vzdělávacího procesu. To by
totiž znamenalo větší příliv finančních
prostředků z kraje a tím pádem další
možnosti rozvoje školy.
V budoucnosti dokonce pomýšlíme i
na její rozšíření o vyšší stupeň.
Pevně doufáme, že se nám v tomto
směru bude dařit.
Andrea Vydrová, Mgr. Eva Hocká
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Parkování
Vážení spoluobčané,
opět se musíme vracet k tolikrát již
zmiňovanému problému - parkování
vozidel a skladování materiálu na
veřejném prostranství. Nutno ovšem
podotknout, že zcela zbytečně.
Pokud by totiž v ulicích stála jen auta
těch lidí, kteří skutečně nemají jinou
možnost, než nechat své vozidlo vně
pozemku, tak by těch pár aut, asi
nikomu nevadilo. Problémem je
ovšem pohodlnost některých majitelů
vozidel, kteří nejsou s to otevírat a
zavírat vrata. V důsledku toho to
vypadá tak, že nám v ulicích a na
veřejné zeleni parkuje denně okolo
1 70 aut a odhadem na patnácti
místech je dlouhodobě uložen
materiál.
Tato situace způsobuje kvůli časté
blokaci dopravy potíže jak řidičům
osobních automobilů, tak hlavně
řidičům autobusů, kteří si stěžují na
zhoršenou průjezdnost, a to
především v ulici U Kříže. Nikdo by
se nemohl divit, kdyby řidiči
autobusů, odmítli do horní části obce
vůbec jezdit.
Všem řidičům navíc v zimním období
hrozí, že nikam neodjedou. Nikomu
se totiž nechce prohrabovat ulice,
protože se obávají, že by mohlo dojít
k poškození parkujících vozidel.

Sekání trávy

I kdyby se vás žádný z výše
zmíněných problémů netýkal, zajisté
přeci uznáte, že není přípustné, aby
se obecní zeleň, udržovaná z
obecního rozpočtu, jen kvůli
pohodlnosti některých řidičů měnila
na oraniště.
V každém případě je třeba tento
problém řešit. I kdyby ne pro již
zmíněné důsledky, tak z důvodu
porušování zákona o pozemních
komunikacích a obecně závazné
vyhlášky, což je ostatně i důvodem,
proč se tímto problémem, jakožto
člen kontrolního výboru, jež má za
úkol
kontrolovat
především
dodržování zákonitosti, zabývám
právě já.
Čas benevolence k těmto
přestupkům ale brzy skončí a všichni
budeme povinni dodržovat obecně
závaznou vyhlášku č.1 /2011 , která je
k nalezení na webových stránkách
obce, kde mimo jiné najdete i
seznam veřejných prostranství.
Pro většinu hříšníků však existuje
zcela levná a jednoduchá možnost,
díky které se lze budoucím sankcím
vyhnout – otevírat a zavírat vrata.

Pracovníci naší obce zajišťují
průběžně sekání trávy na návsi a
kolem místních komunikací.
Žádám všechny naše občany, aby
si uvědomili, že části ulic, kde
budou zaparkovaná vozidla,
nebudou posekána. Je to z důvodu
možného poškození stojících
vozidel na místních komunikacích.
Tento problém jsme řešili v
nedávné době, kdy došlo k rozbití
skla stojícího vozidla a vznikla
poměrně velká škoda na vozidle.
Prostě, kde budou stát vozidla,
nebude posekáno.
Zároveň mi dovolte, abych
poděkoval všem občanům, kteří si
před svým domem trávu posekají.
Sekají samozřejmě obecní
pozemek, nemuseli by, ale projevili
normální přístup, kterého si cením.
Na druhé straně jsou tady občané,
kteří si posekají svoji zahradu a
vyhodí trávu na ulici. On to někdo
odveze. Tak těmto lidem neděkuji.

Miroslav Cipro
předseda kontrolního výboru

Rudolf Hrkal

Vítání občánků narozených od 1.9.2015 do 31.8.2016
Máme zájem o účast na akci „Vítání občánků“ v obřadní síni Obecního úřadu Hudlice

Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození dítěte:
Jméno a příjmení rodičů:
Trvalý pobyt:
Telefon:
E-mail:

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 31 .08.201 6 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.

kontakty: tel: 311 697 179, e-mail: spisovna@obec-hudlice.cz
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Založení obce Hudlice
V letošním roce 2016 si
připomeneme vznik naší obce
Hudlice, které dal popud král
Jan Lucemburský, kdy ustanovil
Jana Jindřicha z Provemdorfu a
Peška, aby v královských lesích
vysadil dvě nové vsi a to Hudlice
a Chyňavu v roce 1341. Bude to
675 let.
Rozvoj obce nastal v polovině
17. století nástupem železářství
v tomto kraji.
Významnou osobností naší obce
Hudlice byl Josef Jungmann,
který se zde narodil 16. července
1773 a proslavil tuto obec prací a
činností. Zařadil
se mezi
národní buditele, Slovany

pečující o svou rodnou řeč na
kterou byl velice hrdý a
obohacoval ji novými poznatky
a rozvíjel ji ve svých pracích
novými poznatky i na školách,
kde působil.
Je na naší generaci tuto
myšlenku dále rozvíjet a
upevňovat mezi našimi občany,
být hrdí, že takový vlastenec
pochází z naší obce. Usilovat o
to aby naše obec vzkvétala pro
radost nás všech a vyvarovat se
osočování,
nevraživosti,
nenávisti a ponižování. Je
zapotřebí abychom „táhli za
jeden provaz“, aby naše obec
vzkvétala pro nás, ale i pro

Už jsem s Vámi více než 20 let ...
A kdo? No přece já, váš zpravodaj
,,Hudlice dnes“. Mé první číslo
spatřilo světlo světa v únoru 1 995,
hned po rozhodnutí ONV Beroun ze
dne 1 .2.1 995 o mém oficiálním
povolení. Zpočátku jsem byl
plánován jako měsíčník, později jsem
vycházel podle potřeby jako
zpravodaj. Moje první čísla psaná na
psacím stroji byla záhy vystřídána
kvalitnějším zpracováním na počítači
a během let došlo k dalšímu zlepšení
grafiky i k rozšíření mého obsahu.
Od samého začátku jsem se snažil
informovat
širokou
občanskou
veřejnost o činnosti zastupitelstva a
rady obce. Jak se mi to dařilo a daří,
to už musíte posoudit vy, moji čtenáři.
Vážení spoluobčané, v roce 201 5
uplynulo 30let od otevření nové
mateřské školy. Když jsem nastoupila

na místo ředitelky v roce 1 977, měla
naše mateřinka jednu třídu v budově
číslo 82 (pod kostelem – současná
večerka) s kapacitou 1 5ti dětí. To
ovšem nevyhotovovalo potřebám
obce a tak byla o rok později zřízena
předškolní třída ve staré budově ZŠ
vedle školní družiny. Současně se
začalo s přípravami na stavbu nové
školky. Komplex školního a
hospodářského
pavilonu
byl
vybudován v rámci Akce Z v letech
1 981 -1 985 za pomoci mnoha našich
občanů zejména z řad rodičů. V září
1 985 se konalo slavnostní otevření
nové mateřské školy, když o
předcházejícím 1 . máji proběhl den
otevřených dveří, aby si ji prohlédlo
co nejvíce lidí i z okolních obcí. Od té
doby prošly tímto předškolním
zařízením stovky dětí, měnilo se i

návštěvníky, kteří do obce
přijdou.
V posledních letech se nám
podařilo mnoho prospěšných
akcí, které zvelebují a zkrášlují
naší obec, což nejvíce oceňují
návštěvníci, kteří k nám
přicházejí. Přejí naší obci další
rozkvět, aby se mladá generace
zde cítila jako doma. Vzor mají
ve svém rodáku Josefu
Jungmannovi, jistě by se i on
radoval z dobře vykonané práce
a radoval se s námi. Ať se nám
práce daří i v dalších letech.
Josef Zeus

složení pracovnic, zejména ve školní
jídelně. Snědlo se tam mnoho obědů,
neboť ŠJ připravuje stále obědy a
svačiny i pro žáky ZŠ.
Loňské jubileum naše mateřinka
uvítala novou třídou v podkroví
školního pavilonu.
Během své existence prošla již
dvěma rekonstrukcemi, které zvýšily
její hodnotu a zlepšily podmínky pro
plnění funkce, jakou tato instituce v
naší obci plní.
Přeji Mateřské škole Hudlice do
dalších let mnoho úspěchů ve
výchově naší nejmladší generace!
Jaroslava Vydrová, bývalá ředitelka MŠ
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Informace a sdělení obecního úřadu
Všeobecná informace
o revizích komínů a kotlů

Nájemní smlouvy na hrobová místa

Z důvodu provedení pasportizace místního hřbitova,
přečíslování hrobových míst a skončení platnosti starých
Zákon č. 201 /201 2 o ochraně ovzduší platí od 1 .9. 201 2. nájemních smluv upozorňujeme naše občany na nutnost
Nicméně plnění některých povinností provozovatelů uzavření nových smluv o pronájmu hrobových míst na místním
spalovacích stacionárních zdrojů je odsunuto na později. hřbitově. Smlouvy jsou uzavírány na OÚ Hudlice v úřední dny:
Povinnost pravidelných kontrol technického stavu a provozu Po, Stř 7–1 5 hod. a Čt 7–1 7 hod. Pro uzavření nové smlouvy o
(1 x za dva roky) nabývá platnosti od 1 .1 . 201 7 a vztahuje se na pronájmu hrobového místa je nutné uvést nové číslo hrobového
všechny provozovatele spalovacích stacionárních zdrojů na místa, případně přinést původní smlouvu.
pevná paliva o jmenovitém tepelném výkonu od 1 0 do 300 kW Bližší informace na tel. 311 697 179.
včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění.

Úprava místních komunikací

Přehled termínů a změn v provozu
kotlů na tuhá paliva:
Září 201 2 – Začíná platit nový zákon o ochraně ovzduší.
Leden 201 4 – Končí prodej kotlů na tuhá paliva 1 . a 2. emisní

třídy (dnes je 5 emisních tříd). Od ledna se smí prodávat jen
kotle emisní třídy 3. a vyšší. Jakou má kotel emisní třídu, lze
zjistit na jeho štítku, nebo v technické dokumentaci.
Prosinec 201 6 – Všechny kotle musí projít autorizovanou
revizí.
Leden 201 7 – Počínaje tímto datem jsou majitelé povinni na
vyžádání obecního úřadu předložit doklad o revizi kotle na tuhá
paliva. V revizi bude uvedena i emisní třída kotle. Odhadovaná
cena za revizi je asi 1 .500,- Kč, Revize bude povinná jednou za
dva roky.
Leden 201 8 – Ukončení prodeje (nikoliv provozování) kotlů na
tuhá paliva 3. emisní třídy. Budou se smět prodávat již jen kotle
s emisní třídou 4. a výše. V kotlích 3. emisní třídy je povoleno
topit i po roce 2022!!
Září 2022 – Začne platit zákaz topení v kotlích 1 . a 2. třídy.
Bude se moci topit jen v kotlích 3. emisní třídy a vyšší.

V souvislosti s realizovanou rekonstrukcí krajské komunikace,
která vede přes naší obec, se bude realizovat úprava některých
místních komunikací. Stav těchto komunikací není dobrý.
Na opravu bude použit asfaltový recyklát z opravené krajské
silnice. Samozřejmě, opravené místní komunikace recyklátem
nebudou dosahovat kvality obalované směsi, přesto se
domnívám, že po zhutnění se kvalita místních, opravených
komunikací zlepší. V současné době je to jediné možné a
finančně dostupné řešení.

Veřejné osvětlení

Obec Hudlice, v rámci revitalizace návsi v roce 201 3,
instalovala nové osvětlení LED s časovým řízením. Osvětlení
návsi splňuje všechny normy a během uplynulé doby jsme
nezaznamenali jedinou poruchu. Tento typ osvětlení bychom
chtěli postupně realizovat v celé naší obci. Zavedením tohoto
typu osvětlení dochází k zásadním úsporám elektrické energie
a nákladů na opravy.
V prvním kole se budeme věnovat ulici Na vyhlídce, kde je
zcela nedostatečné osvětlení.

Sběr nebezpečného odpadu

Sběr nebezpečného odpadu bude proveden TS Beroun
v sobotu 3. září 201 6 pod kluzištěm u kostela.

Čištění komínů

Nohejbalový turnaj trojic

Obec Hudlice pořádá v sobotu 3. září nohejbalový turnaj trojic.

Nařízení vlády číslo 91 /201 0 umožňuje v případě užívání Zahájení v 9:00 hodin na kluzišti
spotřebiče na tuhá paliva o výkonu do 50 kW provádět čištění
spalinových cest svépomocí, ale i tak je třeba, aby alespoň
1 x ročně byl komín zkontrolován odborně způsobilou osobou,
PODĚKOVÁNÍ
která vám vydá písemnou zprávu o kontrole. Důležitost tohoto
TS
Beroun
zajišťují
svoz popelnic v části obce Dibří.
dokumentu zjistíte až v případě požáru, nebo při jednání Komunikace byly zúžené přerostlým křovím a
s pojišťovnou.
komplikoval se průjezd popelářského vozu. Díky ochotě

pana Žatečky a pana Neumanna z této části obce, kteří
křovívyřezali, se komunikace zprůjezdnily.

Obecní úřad děkuje za ochotu a vstřícnost.

Co není přivařené, se ukradne

Obec používala k označení nebezpečných míst po opravách komunikací nebo dešťové kanalizace kovové
zábrany. Po opravě dešťové kanalizace v ulici Dolejší nám byly odcizeny 3 tyto zábrany.
Dětské hřiště za kostelem je ohraničeno plůtkem, ve kterém jsou 3 dvířka. Je to kvůli bezpečnosti našich dětí.
Z těchto dvířek byly odcizeny a poničeny všechny panty.
Je to další příklad bezohlednosti a naprosté lhostejnosti.
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Poznatky z obce
Do funkce uvolněného místostarosty
jsem nastoupil v roce 201 3. Předešlé
období jsem vykonával tuto funkci
jako neuvolněný - při zaměstnání.
Takže jsem věděl, co tato změna asi
přinese.
Administrativní náročnost a velké
množství každodenních problémů
předčila mé očekávání.
Beru svoji roli v tom, že bych měl
pomáhat našim občanům v řešení
různých problémů a zajišťovat chod
obce ve všech oblastech běžného
života. Problémy se snažím řešit
neprodleně až do jejich úplného
vyřešení. Samozřejmě jsem někdy
nucen říci „Ne", protože nelze všem
vyhovět. Vyřešení všech těchto
problémů zabere poměrně dost času
a prakticky si toho ostatní občané ani
nevšimnou. Je to taková ta „černá
práce“, která není vidět, ale bez ní
nelze chod obce zabezpečit.
Administrativní náročnost chodu
úřadu, vydávání vyhlášek a směrnic,
velké množství korespondence,
zajištění pořádku a čistoty v obci,
zajištění smysluplné práce pro naši
pracovní skupinu, zajištění provozu
kanalizace, uzavírání smluv a
spousta dalších činností zabírají

opravdu hodně času. Nepovažuji se
za geniálního odborníka, který vše
zná a je neomylný. Samozřejmě i já
udělám chybu a asi se to stane i v
budoucnu. Klidně to přiznám a pokud
jsem vymyslel nesmysl, tak ho
opravím. Mám ale určitou kapacitu a
tak se věnuji, dle mého soudu,
podstatným problémům.
V současné době se začaly množit
žádosti několika občanů, ve kterých
žádají podrobné informace a
zpochybňují
většinu
našich
rozhodnutí. Samozřejmě na to mají
ze zákona nárok a já bych měl v
termínu odpovědět. Ale prostě to
někdy nejde časově skloubit a
odpověď se zadrhne. Nemohu se
zbavit dojmu, že to je úmyslné
zahlcování úřadu těmito žádostmi,
aby nám zbylo méně času na řešení
obyčejných, všedních záležitostí a
problémů našich občanů. Za sebe
mohu prohlásit, že dám přednost
řešení opravdových problémů naší
obce, než abych zasílal někomu
přehled, kolik se připojilo na
kanalizaci občanů v lednu, únoru,
březnu atd. V tom nespatřuji smysl
své práce. Jsem na úřadě každý den,
není problém si schůzku domluvit a

Investiční akce realizované v roce 201 5

- Kanalizace a ČOV Hudlice
- Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Hudlice
- ZŠ Hudlice – sanace a oprava střechy
- ZŠ Hudlice – stará škola – sanace a oprava střechy

- MŠ Hudlice – rozšíření kapacity
- Zvyšování atraktivity Hudlicka jako destinace cestovního ruchu

věcné dotazy probrat. Rád zodpovím
vše, co budu vědět, ostatní zjistím.
Samozřejmě moji „příznivci“ si
řeknou, co jsi tam teda lezl, když na
to nestačíš. Měl jsem samozřejmě
určitou představu, co mě asi čeká,
ale někdy je toho opravdu přes
hranu.
Dokončili jsme velké množství
velkých investičních akcí. S tím je
spojené
velké
množství
administrativní práce, která musí být
v perfektním stavu pro případné
kontroly. Možná byste byli překvapeni
množstvím šanonů a dokumentů
jenom ke kanalizaci. Pouze člověk,
který se v této oblasti orientuje ví, co
to zabere času. Práce na obci mě
přesto baví, problémy nechci
odkládat, co slíbím, se snažím splnit,
jenom se Vám snažím trochu osvětlit,
co to obnáší a že odstranění
problému nezáleží vždy jen na mě.
Jenom nechtějte, abychom v jednom
roce odstranili všechny problémy,
které v naší obci máme. Za sebe
mohu slíbit, že je budeme postupně
odstraňovat.
Rudolf Hrkal, místostarosta
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Investičníakce - FOTO

ČOV - budova s přístupovou cestou

ČOV - technologie

MŠ - budova s přístavbou

MŠ - interiér přístavby

ZŠ - budova po rekonstrukci

ZŠ stará škola - sanace a oprava střechy
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Zvyšování atraktivity Hudlicka jako destinace cestovního ruchu

Rodný dům J. Jungmanna

Expozice J. Jungmanna

Hudlická skála s mířidly

Hudlická skála - přístupová cesta

Rozhledna "Máminka"

Naučná stezka - stanoviště "Máminka"
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FOTO - pohledy z Hudlic

Výstavba ČOV

Nový povrch komunikace

Sokol Hudlice - foto ze soustředění

Dětský karneval 201 6

Otvírání studánek 201 6

Masopust 201 6

