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Slovo starosty

V

ážení občané, dovolte abych se po delší
odmlce s Vámi podělil o několik informací,
radostí, ale i starostí. Bohužel velké pracovní
vytížení mě neumožnilo oslovit Vás dříve, za což
se omlouvám a konstatuji, že občané by si měli
co nejčastěji sdělovat svoje problémy a starosti,
protože jen tak je možné je řešit a nevznikají tak
různé fámy a zaručené zprávy jako že čistírna
nečistí anebo, že na hřišti stavíme další
hospodu.
Vedení obce a zastupitelé se v uplynulém
období zabývali plánem dalšího rozvoje. Přesto,
že již mnohé bylo vykonáno chtěli bychom
realizací navržených akcí přispět k dalšímu
zlepšení životních podmínek v naší obci. Našim
záměrem je realizovat další dětská hřiště,
vylepšit zejména okolí mateřské školy, v
připravených půdních prostorách základní školy
vybudovat další třídy pro druhý stupeň
vzdělávání, opravit konečně i „Kal“ a koupaliště

a vybudovat případně další rybníky pro
zachytávání vody v krajině, vybudovat
cyklostezku ke hřišti a případně i z Dibří ke
koupališti, pokračovat ve výstavbě
chodníků kolem hlavních komunikací,
upravit moštárnu, zateplit obecní objekty,
opravit kapličku Josefa Jungmanna pod
Sokolovnou, upravit a rekultivovat obecní
skládku - vybudovat kompostárnu, vysadit
další veřejnou zeleň a upravit veřejná
prostranství, opravit a rozšířit místní
komunikace včetně dešťové kanalizace
a osvětlení, zrekonstruovat kluziště,
vybudovat polyfunkční a komunitní
centrum s víceúčelovým sálem rekonstrukcí
stávajícího nevyužitého objektu, upravit a rozšířit
hřbitov a mnoho dalších drobných akcí dle
Vašich potřeb a finančních možností. Jistě
mnohým se můžou zdát tyto záměry dalšího
rozvoje značné nadnesené a nerealistické, ale
před léty mnozí zrovna tak pochybovali o akcích,
které jsou dnes již hotové anebo se dokončují,
případně na ně již byla získána finanční dotace.
Bylo například již až na drobné nedodělky
dokončeno víceúčelové hřiště u lesa, těsně před
dokončením jsou i zcela nové kabiny, byla
podána žádost o celkovou rekonstrukcí
komunikace na Lísek a na požární vozidlo pro
hasičskou jednotku a byla nám již přidělena
dotace na celkovou výměnu a rozšíření
veřejného osvětlení s instalací úsporného LED
osvětlení.
(pokračování na str. 2)
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(pokračování ze str. 1)

Příprava a realizace všech uvedených záměrů
představuje velké pracovní i časové nasazení a
finanční prostředky a o to více nás mrzí, když
některé již vybudované akce jsou záměrně ničeny
a poškozovány jako například kontejnery na
tříděný odpad, osvětlení, informační tabule anebo
poškození skladového kontejneru a zámku a kliky
u vrat ještě zcela nedokončeného oplocení hřiště
u lesa. Nevím, co to komu přináší, ale je nutné si
uvědomit, že se jedná o finanční prostředky nás
všech, které budou muset být vynaloženy na
opravy a jistě bychom pro ně
nalezli lepší uplatnění.
Samozřejmě, že všechny
uvedené akce lze realizovat
jen na základě získaných
finančních dotací, kdy
chceme využít všechny
vhodné výzvy v končícím
programovém období.
Samozřejmě i v případě
úspěchu musí obec zajistit
požadovanou
finanční
spoluúčast a úhradu
neuznatelných nákladů.
Po veliké finanční zátěži obce
realizací kanalizace jsme
chtěli tyto potřebné prostředky
získat, jako mnoho obcí před
námi, jednorázovým výběrem
pro všechny občany stejného poplatku za
zhodnocení nemovitosti výstavbou kanalizace,
což se bohužel díky některým občanům a
přístupem Státního fondu životního prostředí
nepodařilo. Přistoupili jsme proto k navýšení daně
z nemovitosti, což dlouhodobě rozdílně naše
občany zatíží s ohledem na rozsah jimi
vlastněných nemovitostí. Pro realizaci výše
uvedených záměrů bylo však toto nepopulární
opatření nezbytné. Kdybychom čekali až si
potřebné prostředky našetříme dávno by skončily
dotace z EU a realizace akcí by byla značně
odložena. Všechny uvedené rozvojové záměry
rovněž nebude možné realizovat bez aktivního
přístupu dalších našich občanů a nejen vedení
obce. Chtěl bych touto cestou všem, kteří

obětavě pomáhají vedení obce v plnění různých
úkolů a povinností, mnohdy bez ohledu na čas
a vlastní potřeby co nejsrdečněji poděkovat.
Vnímám veliký rozdíl mezi občany, kteří, ať už
jakýmkoliv způsobem pomáhají a těmi druhými,
kteří zahlcují úřad opakujícími podáními anebo
posílají udání na policii. Uvažuji, o co těmto
občanům jde - o rozvoj obce a lepší životní
prostředí a nebo o naplnění jejich osobních cílů
pošpinit vše, co se zde vykonalo, případně
převzít vedení obce.

Vážení občané, opět se nezadržitelně blíží konec
volebního období. Chtěli bychom všichni, kteří
jsme i v oslabeném týmu zůstali, ve zbývajícím
čase přispět realizací alespoň části uvedených
opatření k Vaší spokojenosti a klidnému životu.
Nemarněme čas zbytečnými obstrukcemi a
napadáním a pokusme se vzájemné pochopení.
Vážení občané, dovolte abych Vám závěrem
popřál hlavně hodně zdraví, pohody, klidný a
spokojený život a hezké prožití období
dovolených pro načerpání dalších sil pro plnění
nelehkých osobních ale i společných cílů.
To a mnoho dalšího Vám z celého srdce přeje
Váš starosta obce Pavel Hubený.
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Kanalizace

O
bec na základě ročního
provozu a skutečných nákladů v

roce 201 6 stanovila pro rok
201 7 cenu stočného na částku
46,83 Kč s DPH. Kalkulaci ceny
stočného zpracovala odborná
firma. Výsledná částka
stočného musí být v souladu s
finanční analýzou SFŽP Praha,
která nám stanovila výši
stočného, od které se můžeme
odchýlit o +/- 1 0 %.
Pro letošní rok byl připraven
návrh Smlouvy na odvádění
odpadních vod, která již měla
řešit stočné dle skutečně
spotřebované vody na
vodoměrech. Údaje o vodném
většiny nemovitostí nám
prodává VaK Beroun, máme
údaje o vodném za rok 201 5 a
201 6. Obsah návrhu Smlouvy
se postupně upravoval a
doplňoval na základě podnětů,
připomínek a zjištěných
doporučení zejména díky
iniciativě jednoho občana naší
obce. Nakonec z toho vznikla
korespondenční přestřelka,
která nikam nevedla. Proto

obec předala naší verzi
Smlouvy k posouzení a
připomínkování odborně a
právně způsobilým institucím.
Tento postup měla obec uplatnit
již v prvopočátku a nemusela z
toho být taková pseudokauza.
Posouzená Smlouva na
odvádění odpadních vod bude s
konečnou platností zveřejněna
a bude pro naši obec závazná.
Současně se zveřejněním se
začnou uzavírat nové Smlouvy
dle skutečně spotřebované
vody. Budete kontaktováni
pracovnicí OÚ Hudlice, která s
Vámi domluví termín návštěvy a
další podrobnosti. Údaje o
vodném za rok 201 5 a 201 6
nám budou sloužit zejména k
reálnému nastavení záloh na
stočné. Samotný provoz celé
kanalizace a ČOV je bez
zásadních problémů. Vzniklé
problémy se řeší neprodleně po
dohodě
s
vlastníkem
nemovitosti.
Průběžně je zajišťován servis
všech elektrických zařízení
kanalizace a ČOV. Každý měsíc

je prováděn odběr a rozbor
vypouštěných odpadních vod.
Vypouštěné vody splňují
stanovené hodnoty. Veškerá
hlášení a dokumenty, které má
v povinnostech provozovatel
kanalizace byly zpracovány a
odeslány.
V současné době řešíme s
dodavatelem
kanalizace
odstranění reklamací, jedná se
zejména o opravu propadlé
krajské komunikace u hřbitova a
oprava 3 jímek u nemovitostí.
K tomu pravděpodobně
přibudou i drobné opravy
propadlých
místních
komunikací. Pravděpodobný
termín odstranění těchto závad
bude v druhé polovině července
201 7.

PS: Pro šiřitele „zaručených
zpráv“ bych chtěl upřesnit, že
provoz čistírny odpadních
vod v Hudlicích je v pořádku.
Z ČOV odvážíme každý měsíc
pouze usazený kal, přesně
tak, jak to dělají všechny
ostatní čistírny.

Protokol o kontrole SFŽP na projekt Kanalizace a ČOV Hudlice
Obec Hudlice po delší době obdržela Protokol o kontrole Státního fondu životního
prostředí Praha na projekt "Kanalizace a ČOVHudlice". Provedená kontrola byla
opravdu podrobná a důkladná. Protokol má celkem 1 4 stran. Závěrečné hodnocení je
velmi dobré, kromě jednoho pochybení, které nepodlehá finančnímu postihu.
Konkrétně se jednalo o nedodržení lhůty k podepsání Smlouvy o dílo s vítězem
výběrového řízení na projektovou dokumentaci.
Finanční prostředky na tento projekt byly vynaloženy v souladu s podmínkami
stanovenými v RoPD a Smlouvě se SFŽP Praha.
Rudolf Hrkal
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Nepřipojené nemovitosti na kanalizaci
P
očátkem letošního roku
obdrželi všichni vlastníci

nemovitostí, kteří se z různých
důvodů nepřipojili na kanalizaci,
dopis o doložení způsobu
likvidace svých odpadních vod.
Celkem jsme oslovili 47
vlastníků nemovitostí. Z tohoto
počtu reagovali písemně
vlastníci 21 nemovitostí a
doložili doklady o vyvážení a
někteří o nepropustnosti jímek.
Z těchto 21
vlastníků
nemovitostí pouze 5 mělo
doklady odpovídající množství

spotřebované vody dle
vodoměru. Ostatní vlastníci
nemovitosti měli velký rozdíl
mezi vývozem a skutečným
stavem
na
vodoměru.
Samozřejmě vývoz byl vždy
menší. Oceňuji, že alespoň
nějak reagovali. Zbývajících 26
vlastníků nemovitostí vůbec
nereagovalo a nebralo naše
upozornění vážně.
V současné době odesíláme na
MěÚ Beroun, referát životního
prostředí dopis se žádostí o
provedení kontroly likvidace

odpadních vod nepřipojených
nemovitostí. Zároveň tuto
žádost dáváme na vědomí
České inspekci životního
prostředí Praha. Součástí
tohoto dopisu bude seznam
nemovitostí, které se nepřipojily
na kanalizaci.
Dále
zasíláme
všem
nepřipojeným nemovitostem
"Oznámení o zahájení správního
řízení".

Rudolf Hrkal

Veřejná zeleň
K

aždá nemovitost na návsi
má zajištěn příjezd, který je
umístěn mezi pásy veřejné
zeleně. Tyto úseky obec
zatravňuje a seká. V poslední
době se rozmohlo parkování
vozidel v zatravněných úsecích
a jízdy aut po trávě mezi
příjezdy.
Dokladem tohoto nešvaru je, že
tyto úseky jsou prakticky bez
trávy a je přesně vidět, před
kterými nemovitostmi se ničí
veřejná zeleň.
Každá nemovitost má přitom
dostatečně velké dvory pro více
aut, anebo budou prostě auta
stát za sebou na příjezdové
cestě. Považuji ohleduplnost k
životnímu prostředí a veřejné
zeleni za úplně samozřejmou a
jasnou věc a vadí mi, že na to

musím dospělé upozorňovat.
O tomto problému již nemá
Parkování vozidel na veřejné cenu psát, začne se řešit
zeleni se samozřejmě netýká finančními postihy.
jenom návsi, týká se to celé
obce. O tomto problému jsem
Rudolf Hrkal
psal již několikrát, odezva byla
veškerá žádná. Stále jsem věřil,
že to naši občané pochopí.

Neporušený zatravněný terén
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Odpady za rok 201 6
V
roce 201 6 naše obec v oblasti množství
tříděného a komunálního odpadu dosáhla

Za odevzdané komodity tříděného odpadu a
odevzdaná elektrozařízení dostáváme od firem
Ekokom Praha, Asekol a Elektrowin Praha
následujících hodnot.
zpětně finanční prostředky. Tím se nám daří
Naši občané vytřídili tyto komodity odpadu snižovat podíl obce na likvidaci všech odpadů.
Počátkem letošního roku jsme z našich
v tunách:
odběrných míst odstranili staré
velké kovové kontejnery na plasty.
Barevné a bílé sklo
9,2
Bylo to z důvodu velké poruchovosti
Pneumatiky
2,3
při vykládce na vozidla TS Beroun.
Po delší době byly tyto kontejnery
Železo
11 ,5
nahrazeny zvony na plast.
Papír
1 4,2
Celkem jsme obdrželi na zápůjčku
dva zvony 3,2m 3 a čtyři zvony
Oděvy
5,7
1 ,5m 3, které byly umístěny na
sběrná stanoviště.
Plasty
1 2,2
Je ovšem nutné podotknout, že ne
Směsný komunální odpad (popelnice)
447,8
vždy jsou volně ložené plasty
důsledkem nedostatku kontejnerů.
Objemný odpad
72,6
Někdy je to opravdu způsobeno
určitou pohodlností občanů
Starý nábytek, dřevo
44,8
nevhazovat plasty do kontejneru.
Větve
41 ,2
Jsem si ale jistý, že to nedělají naši
občané, ale cizí řidiči aut, kteří naší
Za Váš aktivní přístup v oblasti likvidace obcí projíždějí. Je to ale ta lepší varianta, než
odpadů Vám všem patří velké poděkování. aby nám odpad házeli do příkopů a v lese.
Současně s výše uvedeným odpadem bylo
Rudolf Hrkal
odevzdáno ve sběrném dvoře velké množství
vyřazeného elektrozařízení, lednic a televizí.

Rozšíření odpadových kontejnerů
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Veřejné osvětlení
V
měsíci únoru 201 7 byla
zpracována a podána žádost o

dotaci z programu "Efekt na rok
2017 – aktivita B1 – Opatření ke
snížení energetické náročnosti
veřejného osvětlení".
Jedná se o projekt s názvem:
"Veřejné osvětlení Hudlice
– rekonstrukce".
V rámci této žádosti byl
zpracován Energetický audit
veřejného osvětlení, aktualizace
pasportu a zatřídění komunikací
do tříd osvětlenosti. V projektu
se počítá s výměnou starých
osvětlovacích těles za nová s
LED technologií. Bude se jednat

o výměnu 1 31 ks osvětlovacích
těles a doplnění 1 2 ks svítidel z
důvodu osvětlení komunikací.
Osvětlení LED technologií
máme již několik let na návsi v
rámci projektu Revitalizace
návsi a je bez poruch.
Výměnou osvětlovacích těles v
celé obci snížíme rovněž
poruchy a finanční náklady na
opravy. Celkové náklady byly
rozpočteny na cca 1 ,5 mil. Kč.
V současné době Obec Hudlice
obdržela od Ministerstva
průmyslu a obchodu Praha
oznámení o schválení této
dotace.

Stávající stav LED osvětlení

Výše dotace činí 706.751 ,- Kč.
Prakticky se jedná o výměnu
všech svítidel v naší obci, na
Lísku a v Dibří.
Tato akce se bude realizovat v
letních měsících letošního roku.
Souběžně s touto akcí se bude
realizovat nové osvětlení ulice
Na Vyhlídce.
Rudolf Hrkal
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Blahopřejeme
Slavnostnísetkánímecenášů a dobrodinců města Berouna a Králova Dvora

M
ěstské kolo zorganizoval
Rotary klub Beroun na své

náklady a na vrub svého času na
základě bezplatného zapůjčení
licence od pořadatele projektu
"cena Ď" a to na rok 201 7.
Ve středu 1 5. března proběhlo v
Berouně městské kolo ceny Ď

201 7. Tentokrát nám své
prostory poskytlo město Beroun
v nově zrekonstruované obřadní
síni. Kolegium vybíralo ze šesti
nominovaných navržených
sdružením Lomikámen, Dětským
domovem a mateřskou školou
speciální v Berouně, Svazem

neslyšících a nedoslýchavých
osob v ČR, Farní charitou
Beroun, Hucul klubem a
Sokolem Králův Dvůr. Opět jsme
si uvědomili kolik obětavých a
pracovitých lidí kteří věnují svůj
volný čas ostatním mezi námi
žije.

C E LOS TÁTN Í N OM I N AC E -C E N A Ď 2 0 1 7
DĚTSKÉ DOMOVY, CENTRA A SOCIÁLNÍ ÚSTAVY V ČR

Dětský domov a Mateřská škola speciální, Beroun nominuje:
Manželé Adáškovi - Účelem dědečka. Proto jsme rádi, že je pěstounskou péči. Účelem
DD je zajišťovat péči o děti s
nařízenou ústavní výchovou.
Náš domov pečuje o děti s
kombinovaným postižením a
narušenými komunikačními
schopnostmi.
Přestože se všichni v domově
snažíme dát dětem výchovu,
vzdělání, lásku a pocit jistoty,
nemůžeme jim dát úplnou rodinu
– mámu a tátu, babičku nebo

u nás využívána tzv. hostitelská
péče, kdy dítě z DD má možnost
přijít do reálného rodinného
prostředí. Jde o dlouhodobé a
opakující se kontakty dítěte
žijícího v dětském domově s
rodinou či jednotlivci, kteří
nejsou biologickými příbuznými
dítěte. Hostitelská péče je
realizovaná u dětí, které mají
objektivně nižší šance na

hostitelské péče je poskytnout
dítěti možnost navázat citový
vztah, možnost zažít fungování
běžné rodiny a vztahů v ní, zažít
úspěch a rozšířit společenské
zázemí dítěte.

Již 5 rokem manželé Adáškovi
poskytují lásku a péči v
rodinném prostředí chlapci, se
kterým si vytvořili pevnější
pouto a těší se z každé chvíle,
kterou společně prožijí.
Za to jim patří naše poděkování.
Cena Ď by byla tím správným
oceněním za jejich laskavou
péči.

Texty a foto převzaty z
www.cena-d.cz
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TJ Sokol Hudlice - oddíl stolního tenisu

O
ddíl stolního tenisu TJ Sokol
Hudlice má v současné době

V oblasti mládežnického stolního
tenisu se naši mladí hráči
4 družstva, která hrají krajské a zúčastnili 5 Bodovacích turnajů
okresní soutěže.
okresu Beroun.
Družstvo „D“ v Okresním
přeboru 2. třídy se umístilo na V celkovém hodnocení těchto
5. místě, družstvo „C“ v turnajů v kategorii Mladší žáci
Okresním přeboru 1 . třídy se obsadil Jakub Sklenář krásné
umístilo na 11 . místě, družstvo 3. místo.
„B“ v Krajském přeboru 2. třídy
hrálo PLAY-OUT o udržení a
účast v KP. 2. třídy udrželo.
Další výsledky:
Družstvo „A“ v Krajském přeboru 1 2. místo Ondra Zábranský
1 . třídy hrálo PLAY-OFF o postup 1 3. místo Matěj Lulák
do DIVIZE s družstvem TJ Sokol 1 4. místo Nikola Landová
Králův Dvůr.
1 6. místo Kamila Rajchrtová
Družstvo „A“ zvítězilo a od nové 1 8. místo Václav Med
sezóny 201 7/201 8 bude hrát 21 . místo Patrik Sklenář
DIVIZI Středočeského kraje.
28. místo Tomáš Nguen
Srdečně gratulujeme.
32. místo Daniel Koudela

Není až tak podstatné konkrétní
umístění, podstatné je, že nám
tyto děti podařilo podchytit a
pravidelně nám chodí na
tréninky.
Spolu s výše uvedenými
mladými hráči nám chodí na
tréninky další děti, které zatím na
turnajích nebyli, ale jejich čas
jistě přijde.
V měsíci květnu jsme pro naše
mladé zorganizovali v sokolovně
kemp, který vedl zkušený trenér
a hráč pan Tomáš Červený.
V měsíci červenci jedeme
tradičně na soustředění stolního
tenisu do Sázavy nad Sázavou.
Rudolf Hrkal
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S.K. Hudlice - oddíl házené
PŘIDEJTE SE K NÁM

NÁBOR NOVÝCH HRÁČŮ

B

líží se den, kdy po opravdu přípravy na novou sezonu, která sportovní rozvoj hráčů jsme
obrovském úsilí dojde k se bude konat též v našem nově vytvořili. Sportovní obuv na
ukončení realizace rekonstrukce zrekonstruovaném sportovním přezutí s sebou.
šaten a házenkářského hřiště ve
sportovním areálu u lesa a my
chceme naplnit záměr, umožnit
sportovat v tomto areálu široké
veřejnosti, zejména mládeži,
neboť jsme tento areál
nebudovali pro sebe, ale
především pro hudlickou mládež
a občany chtivé sportu.
Abychom naplnili naše cíle, je k
tomu zapotřebí vaší aktivity, milí
spoluobčané.

Pojďte s námi sportovat.
Na novém hřišti budete moci
provozovat volejbal, nohejbal,
tenis a házenou, případně jiné
sportovní aktivity, které budou
slučitelné
s provozem hřiště.
Oddíl házené při SK Hudlice
z.s., Vás tímto zve na

areálu v Hudlicích u lesa, Během roku tréninky probíhají
poslední prázdninový týden od v pondělí a středu odpoledne.

28. srpna 201 7 do 1 . září 201 7,
dvakrát denně od 9.00 – 11 .00 Na vás všechny, sportu chtivé
zahajovací náborový trénink a od 1 4.00 do 1 6.00 bude borce, se těší trenérský tým:
hráčů od věku šesti a více let, probíhat soustředění již
výjimečně mladší, pro novou
sezonu 201 7 - 201 8, který se
koná po letních prázdninách,
dne 11 . září 201 7 od 1 6.00
hodin v nově zrekonstruovaném
sportovním areálu u lesa
v Hudlicích.
Budete-li mít čas a chuť, můžete
se zúčastnit naší sportovní

stávajících hráčů.
Na tyto tréninky jste vřele zváni
a ti mladší i se svými rodiči.
Prohlédnete si naše nové
zázemí a seznámíte se s našimi
záměry a cíli tréninku, případně
si noví házenkáři po domluvě
mohou vyzkoušet trénink na
zkoušku. Podmínky pro kvalitní

Libor Vydra
Jarka Kulhánková
Petra Chaloupková
Olina Svobodová
Andrea Vydrová

Kontakt: tel. 739 510 182 , e-mail: hazena.hudlice @email.cz
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S.K. Hudlice - oddíl kopané

J
ak jistě všichni víte, Bergman, který šel zkusit štěstí
vstoupili naši fotbalisté do bojů do Karlštejna s příslibem jeho
o jarní body bez domácího
hřiště.
Je to pro nás velká nevýhoda,
ale musíme se s tím poprat a
bojovat o co nejlepší umístění,
abychom se udrželi do pátého
místa, které zaručuje setrvání
ve 3.třídě.
Od nové sezony 201 7-1 8 bude
na okrese reorganizace
soutěží, zůstane jen jedna
3.třída místo nynějších dvou a
naopak budou dvě 4.třídy místo
dnešní jedné.
V naší skupině je velký tlak a i
když se nyní držíme na 4
místě, nemáme předem
vyhráno, tlačí se na nás další
kluby, které by se taky rádi
udržely ve 3.třídě.
Do soutěže jsme vstoupili opět
pod vedením trenéra V. Zýky
st. Kádr opustil jen Lukáš

rekonstrukce našeho areálu
U Lesa.
Jak nové házenkářské hřiště,
tak kabiny nám poskytnou nové
dosud nepoznané možnosti,
jak k přípravě, tak k samotné
činnosti klubu.
Rekonstrukce kabin probíhá
dle plánu a věřím, že datum
předání v srpnu bude dodržen.
Vím, že cesta v sobotu
dopoledne do N. Jáchymova,
kde hrajeme své domácí
zápasy, není pro většinu z vás
zrovna výhodná, ale přesto nás
pár skalních fanoušků jezdí
povzbudit, třeba se přidají
další. Děkujeme všem, kteří
nelitují času a věnují ho na
podporu našeho klubu.

návratu po sezoně zpět do
Hudlic. Jistě bychom si všichni
přáli hrát vyšší soutěž, myslím
si, že hráče na to máme, ale
stále nám něco schází, co by
nás do vyšší soutěže dostalo.
Věřím, že jaro dohrajeme se ctí
a v klidu se udržíme do
požadovaného pátého místa.
Co bude od podzimu, dnes
nedokáže nikdo říct.
O naše hráče je velký zájem a
bude jen na nich, jestli spojí
svůj další fotbalový osud s
Hudlicemi nebo ne.
Proto dnes nebudu hodnotit
chod klubu, situace je taková
jaká je a je jen na nás všech,
jak budeme nebo nebudeme
pokračovat .
S pozdravem sportu zdar a
Osobně se velmi těším na fotbalu zvlášť předseda
nové kabiny a celé zázemí,
Sklenička Václav
které nám poskytne celková
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STARŠÍ PŘÍPRAVKA

P
oslední zmínka o kopané
mládeže v Hudlicích se

objevila ve vydání „Zpravodaje“
22.1 2.201 6.
To bylo v čase hodnocení
úspěchů a neúspěchů po
ukončení podzimní části
fotbalových soutěží ročníku
201 6/201 7. Od posledního
vydání „Zpravodaje“ jsme
nezaháleli a kromě svátků na
přelomu roku a prázdnin, jsme
2x v týdnu navštěvovali

sokolskou tělocvičnu, kde
pokračovaly dále tréninky, a to
pod vedením pánů Pánka,
Svobody, Všetečky a pod mým
vedením. Uvedení pánové
zaslouží velký dík, protože já
jsem byl částečně omezen
nemocí.
V neděli 23.4.201 7 začala
oficiální soutěž. My bojujeme o
konečné umístění v okresním
přeboru starších přípravek.
Jedná se o obsazení 11 . až 1 5.

Výsledky v turnaji:

místa z 24 účastníků, což není
vzhledem k věkovému složení
družstva a počtu absolutních
nováčků, kteří začali s
tréninkem loni v září, špatný
výsledek.
V tomto přípravném období
jsme odehráli jeden turnaj o
čtyřech účastnících (Hořovice,
Český lev, Hudlice, Lochovice).
Skončili jsme třetí.
Havlíček

Pořadí v turnaji:

Zdice - Všeradice

2:6

Umístění

Tým

Skóre

Body

Felbabka - Hudlice

6:1

1

Všeradice

21 : 6

12

Loděnice - Zdice

4:1

2

Felbabka

15 : 6

9

Všeradice - Felbabka

4:3

3

Loděnice

7:8

6

Hudlice - Loděnice

0:2

4

Hudlice

3 : 15

3

Zdice - Felbabka

1:3

5

Zdice

4 : 15

0

Všeradice - Hudlice

7:0

Felbabka - Loděnice

3:0

Hudlice - Zdice

2:0

Loděnice - Všeradice

1:4

Ještě bych rád sdělil širší
veřejnosti, že od 1 .7. 201 7
platí nové nařízení FAČR pro
všechny trenéry mládeže,
počínaje přípravkami, a to, že
každý trenér musí mít
trenérský průkaz. Na základě
tohoto byl zřízen nový web, na

Branky za Hudlice vstřelili:
Tomáš Nguyen, Olda Průša a Jakub Sklenář.
Nejlepším hráčem Hudlic byl vyhlášen Jan Svoboda.

kterém musí každý trenér
absolvovat trenérský kurz
(leadercertifikat.fotbal.cz).
Jedná se o kurz, který je
zdarma a bez tohoto kurzu
nelze získat další licenci.
Dle sdělení FAČRu budou
prováděny náhodné kontroly

trenérů. Získání trenérského
průkazu je téma na zamyšlení
pro rodiče a fanoušky kopané.

Pokud trenérský průkaz mít
nebudeme – nehrajeme.

Havlíček
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Dětský den na Mámince
V
sobotu 3. června 201 7
uspořádala TJ Sokol Hudlice

tradiční Dětský den. Z důvodů
rekonstrukce
sportovního
areálu u lesa byla tentokrát
trasa po hřebeni Krušné hory s
cílem na rozhledně Máminka.
Na trase čekaly na děti
stanoviště s pohádkovými
postavami a plněním různých
soutěží a úkolů. Každé dítě
obdrželo po splnění úkolů
sladkou nebo věcnou cenu.
Dětského dne se zúčastnilo

přes 1 00 dětí.
V cíli na Mámince na každého
čekalo další občerstvení a
soutěže.
Trasa byla o něco delší, ale
vedla po pěkné cestě v
prosluněném lese. Poděkování
patří všem dospělým, kteří tuto
akci zabezpečovali a věnovali
našim dětem celou sobotu.
Veškeré ceny a občerstvení
pro děti zajistil Sokol cestou
sponzorů bez finanční podpory
obce.

PS: Vzhledem k dobrému
postupu stavebních prací v
areálu u lesa plánuje TJ Sokol
Hudlice uspořádat tradiční
Rozloučení s prázdninami.
Termín: sobota 2. září2017 od
14:00 hodin na hřišti u lesa.
Podrobnějšíinformace budou
zveřejněny dodatečně.
Těšíme se na Vaší účast.
Rudolf Hrkal
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Výstavba 201 7

MDŽ 3.3. 201 7
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Masopust 4.3. 201 7

Čarodějnický rej 30.4. 201 7
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Položení věnce u pomníku padlých 5.5. 201 7

Selské slavnosti sečení sena 21 .5. 201 7
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Slunovrat na Mámince 24.6. 201 7

Jungmannovy oslavy 8.7. 201 7

