
Vážení občané, je tu vrcholící podzim, blíží se
Vánoce a také konec třetího roku volebního
období. Je zde opět čas na poskytnutí některých
informací a bilancování uplynulého období.
Všichni zastupitelé obce, i když pracujeme v
oslabeném počtu, se snažili zajistit veškeré
úkoly, které jsou na obecní úřad kladeny a
naplňovat zejména rozvojový plán obce. Podařilo
se nemalým finančním nákladem dokončit dvě
velice významné akce na sportovním areálu „U
lesa“, o kterých snily generace sportovců v naší
obci. Jedná se o celkovou přestavbu a rozšíření
víceúčelového hřiště a prakticky výstavbu
nových šaten a prostor pro sport v novém
objektu. Je teď na nás, jak dokážeme toto
pěkné zařízení plně využít pro velice důležitý
rozvoj sportu v naší obci. Využití těchto pěkných
prostor bylo nabídnuto i v okolních obcích, aby
tak byla posílena meziobecní spolupráce a
mezilidské vztahy. Podařilo se také získat dotaci
na celkovou rekonstrukci místní komunikace na
Lísek. Dobrý stav této komunikace bude velice

důležitý při realizaci výstavby kruhových
křižovatek v Králově Dvoře a rekonstrukci
Plzeňské třídy. Celá akce bude realizována na
jaře příštího roku po provedení výběrového
řízení na dodavatele. Rovněž se podařilo získat
finanční dotaci na nákup nového dopravního
automobilu náhradou za již nevyhovujícíAvii.
Doufám, že to přispěje i ke zvýšení aktivity SDH
Hudlice a jeho požární jednotky, které letos
oslavilo 130 let od svého vzniku. Byla rovněž
vypracována potřebná dokumentace, zajištěny
podklady a podána žádost o finanční dotaci na
„Polyfunkční komunitní centrum“, které má
vzniknout adaptací hostince „U Růžového
stromu“. V případě realizace by zde vznikly
prostory pro kulturní, společenské a zájmové
vyžití všech věkových skupin obyvatel naší obce
i širokého okolí a hlavně také zázemí pro
poskytování různých sociálních služeb
prostřednictvím pověřené organizace. Z dalších
realizovaných akcí stojí za zmínku oprava
místních komunikací v celé obci vzhledem k
tomu, že někteří občané mají i k této akci
výhrady. Chtěl bych uvést, že se jedná pouze o
opravu největších poškozeních a zvolená
technologie není schopná zajistit lepší spád a
vyrovnání nerovností, ale i tak náklady dosáhly
téměř 1 mil. Kč. Definitivního dlouholetého řešení
lze dosáhnout pouze celkovou rekonstrukcí
komunikace včetně podloží a dešťové
kanalizace. To se týká zejména ulice
V Rokli, ale i dalších, což si však vyžádá
významně vyšší finanční náklad.

(pokračování na str. 2)

Ročník XXIII. 24. listopad 2017 číslo 2

HUDLICE DNES - periodický tisk územního samosprávného celku, vychází nepravidelně na území obce Hudlice.
Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 22659. Vydává Obecní úřad v Hudlicích, Jungmannova 355, 267 03 Hudlice, IČ: 00233285.

Příspěvky jsou publikovány bez korekce.

Slovo starosty



Realizace všech uvedených akcí si vyžádala
veliké úsilí všech zastupitelů, ale i pracovníků
obce. Průběžně se uzavírají, s ohledem na
stížnost některých občanů, nové smlouvy na
odvádění odpadních vod a také se obnovují
smlouvy na pronájem hrobových míst.
Veliké úsilí a finanční prostředky nás stojí
dosažení povinnosti některých občanů napojit
se na vybudovanou splaškovou kanalizaci. Opět
se kolem této, v okolních obcích zcela běžné
věci, zvedla vlna obstrukcí a napadání. Jsou
hromadně „odborným týmem“ připravovány,
množeny a roznášeny odvolání proti rozhodnutí
obce, namítána podjatost, jsou podávány
žádosti o odstranění legálně vybudované
čerpací jímky a další akce směřující ke snaze
zbylých nemovitostí se na kanalizaci nepřipojit.
Tito občané si neuvědomují, že dříve nebo
později budou muset tuto povinnost splnit a do
té doby skutečně zajistit 100% !!!! vyvážení
odpadních jímek za trojnásobnou cenu, než by
je stálo stočné. Jestliže tvrdí a dokonce
kontrolním orgánům předkládají čestné
prohlášení, že již dnes likvidují odpadní vody v
souladu se zákonem, pak nechápu kdo nám
pouští fekálie do příkopů, dešťových kanalizací

na zahrady , ke skále atd. Nám všem ostatním
přeci nemůže být jedno, že nám pár jedinců ničí
životní prostředí pro naše děti a vnoučata. Že se
zatím nemůžeme chodit koupat do obecního
koupaliště a že v Kalu nejsou opět dafnie,
potápníci a čolkové a také že máme strach z
kontaminace spodních vod a znečištění studní.

Obec musela pro uplatnění této jinde běžné
povinnosti najmout advokátní kancelářa další
odborné pracovníky, což je samozřejmě časově i
finančně náročné. Tyto zbytečně vyčerpané
finanční prostředky bychom mohli třeba využít
na realizaci dalších chodníků, nebo lepší
opravu místních komunikací pro zvýšení
bezpečnosti našich občanů.

Dovolte mě také poděkovat za podporu do PS
PČR v letošních volbách. Mým cílem nebyla
nikdy politická kariéra, ale uplatnění životních
zkušeností o potřebách běžných lidí v rámci
přijímaných zákonů. Doufám, že alespoň ve
funkci zastupitele Středočeského kraje se mě
podaří přispět k dalšímu rozvoji nejen naší obce,
ale i okolí, zejména v oblasti problematické
dopravy.

Vážení občané, dovolte abych na závěr
poděkoval všem, kteří se aktivně v letošním roce
podíleli na rozvoji a dobrém fungování naší
obce. Vážím si každého, kdo jakýmkoliv
způsobem přispěje ke zlepšení životního
prostředí nás všech a mezilidských vztahů.
Přeji hlavně hodně zdraví, štěstí, životních
úspěchů a klidnou přípravu vánočních svátků.

To a mnoho dalšího Vám všem z celého srdce přeje

starosta obce Pavel Hubený.
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Dne 23.9. 201 7 proběhlo slavnostní zahájení
provozu sportovního areálu u lesa, který
provozuje SK Hudlice, z.s. Při slavnostním
zahájení se dostavila i známá osobnost
československé kopané pan Antonín Panenka.

Po úvodních projevech došlo k zahájení turnaje
přípravky v kopané a žáci si vyzkoušeli nově
zrekonstruované šatny. Po poledni následovaly
zápasy v házené, v kategori i přípravky a
minižactva a mohu potvrdit, že nový povrch a
rozšířené hřiště zcela nadchlo všechny naše
svěřence. Následně bylo sehráno exhibiční utkání
v nohejbale a veškeré sportovní aktivity zakončil i
fotbal isté mistrovským utkáním, nebudu-l i počítat
téměř sportovní výkony některých tanečníků na
večerní zábavě, která ukončila pro hudlický sport
tol ik významný den, na který sportovní veřejnost
čekala téměř čtyřicet let. Celý den byl povedený,
bylo zajištěno občerstvení, vydaři lo se počasí a
těm, kteří se nezúčastni l i , doporučuji příště při jít.
Za tuto j iž provedenou rekonstrukci budovy šaten

a multifunkčního hřiště bych rád poděkoval všem
zastupitelům obce Hudlice, kteří tyto projekty
podporovali , Obecnímu úřadu obce Hudlice za
odvedenou práci při zaj išťování realizace
projektů, Středočeskému kraji za poskytnutí
dotací, bez kterých by se mi prosadit uvedené
projekty určitě nepodaři lo a díky kterým nesla
obec minimální náklady v porovnání s cenou
projektů, funkcionářům klubu SK Hudlice za
spolupráci při řešení různých problémů, ale
zejména bych rád poděkoval starostovi obce
Hudlice, panu Pavlovi Hubenému, bez jehož
podpory a snahy nad rámec jeho povinností by k
rekonstrukci nedošlo.
A jako vždy vyzývám všechny, kteří ži jí nově
nastaveným způsobem života, tedy téměř bez
pohybu, který j im byl naprogramován ostatními,
aby se začali věnovat sportovním aktivitám, ať j iž
jakýmkoliv. Organismus není schopen bez
pohybu, který dnes z běžného života vymizel,
procházet řádným, přirozeným a zdravým
vývojem a ani není schopen udržet imunitní
systém na při jatelné úrovni, pokud schází
pohybová a fyzická zátěž.
Dovolte mi, abych odbočil od sportu v naší obci k
přetrvávající nespokojenosti některých našich
občanů. I já jsem se snažil nalézt cestu a usmířit
oba tábory, ale objevil jsem skutečnosti , které za
současného stavu činí tento problém
neřešitelným.

Slavnostní zahájení sportovního areálu
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Jsem přesvědčen, že vedení jednoho z těchto
táborů má ve svém čele občany, kteří, dle mého
názoru, mají shodné vlastnosti jako l idé, kteří
trpí závažnou poruchou osobnosti.

Cituj i z internetových stránek www.elyna.cz
(doporučuji tyto stránky navštívit):
"Škála psychopatů je široká. Na jednom konci
stojí sérioví a masoví vrazi, na straně druhé se
svobodně pohybují "subkriminální", "sociálně
úspěšní" psychopati, označovaní v českém
prostředí
psychiatrie jako "deprivanti". Těch je také
nejvíce. Psychopati, kteří ke zkáze svých
bližních přebývají mezi námi neodhaleni.
Ti, kteří málokdy jdou "za něco sedět". Ti, kteří
své bližní doženou k sebevraždě. Ti, jejichž
cílem je kontrola, manipulace, tyranie - tímto se
povzneseně baví. Neznají lítost ani pocit viny
(litují pouze sebe). Nemají svědomí.
Psychopatie je, bohužel, parazitní životní
strategie: "sport" těch, kteří považují agresivitu
za sílu a slušnost za slabost. Buďte schopni
psychopatii rozeznat, když se s ní setkáte.
Nikdy toto chování netolerujte. Nikdy u nikoho
toto chování nekryjte ani neomlouvejte. Nikdy
nedávejte druhou Šanci.

Nejnebezpečnější psychopati (nekriminální
psychopati, ti kteří jsou nejlépe mezi lidmi
schováni) mohou být někdy hmotně i sexuálně
zcela asketičtí.
Ve Velké Británii se již několik let vede ostrá
diskuse na téma, co by se mělo s psychopaty
udělat. Někteří odborníci by rádi tyto jedince
izolovali od zbytku populace ještě v době, kdy
psychopat nic provést nestihne. Uvažuje se o
několika možnostech plynoucích z vládních
návrhů. Například jde o příkaz k zadržení
nebezpečného jedince s těžkou poruchou
osobnosti (aniž by spáchal zločin), možnost
vazby za účelem odborného vyšetření a větší
užívání doživotního trestu vězení.
Bezcitnost: psychopat vykazuje nepřítomnost
výčitek svědomí a také zcela povrchní cítění a
citové prožívání. Nerespektuje city lidí kolem
sebe (nerespektuje ani jejich práva). Bezcitnost
vede ke krutostem. Psychopat není ochoten
převzít odpovědnost za vlastní činy. Pokud je
vnější mocí přinucen přijmout trest, uvědomí si
"svět vyhrál nade mnou" a může se z toho
zhroutit. Veškeré negativní věci pečlivě a
okamžitě externalizuje - vždy za "to" může okolí,
ostatní, kdokoliv jiný. Psychopati nadto
mimořádně dobře předstírají emoce, často tak,
že jsou "ještě skutečnější než skutečné". Občas
ale udělají chybu a přehnané divadlo sehrají v
neadekvátní situaci. Pak to působí divně -
vznikla mezera pro odhalení.
Nepřítomnost výčitek svědomí nebo pocitů viny:
Psychopati jsou bez svědomí. Trvale a
nenapravitelně. Neomlouvají se a nikdy
nenapravují škody. Pokud něco naprosto
pokazili, nejprve se (uraženě) stáhnou a
následně se pokusí z celé situace vylhat. Že za
to mohly okolnosti a kdokoliv jiný, jen ne oni.
Tam, kde by zdravého člověka fackovala
hamba, tam je psychopat povznesen, stále
lehce nad věcí. Bezostyšně konstruuje minulost
dle vlastní fantazie. A ve svůj prospěch."

Konec citace
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Opravy místních komunikací
V naší obci proběhly opravy místních komunikací. Opravy prováděla firma Oprava komunikací
ZOUBEK s.r.o. , Sadská. Cena za opravy komunikací dle Smlouvy o dílo činí s DPH
81 2 345,60 Kč. Jednalo se o ulice Za Humny, U Vodojemu, Na Vyhlídce, U Kříže,
V Zahrádkách, Dolejší, V Rokli , Nad Roklí, V Chaloupkách, Na Výsluní a U Pily. Zhotovitel
poskytuje obci záruční dobu v délce 36 měsíců. Je třeba si uvědomit, že se nejedná
o celkovou generální opravu novým asfaltovým povrchem, ale o opravy výtluků, praskl in
a poškozeného povrchu. Opravou dojde k podstatnému zlepšení průjezdnosti našich
komunikací.
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Sleduji dění v naší obci, a jsem přesvědčen o
tom, že se část občanů dostala do problémů
vinou individua, kterému slepě důvěřovali .
Nikdy mu nešlo o vás, a o škodu, kterou vám
působil , ale o získání moci, pokud možno
absolutní. Když došlo k průšvihu, nejprve se
skutečně stáhnul a nyní se z této situace zkouší
vylhat a svést vinu na ostatní, podle výše
popsaného vzorce chování. Všimli jste si, že se
od té doby, kdy jste mu dali svou podporu
nedaří najít společnou shodu? Psychopaté
nechtějí usmíření, ale pouze vyvolávají konfl ikty,
neboť ty jsou jej ich potravou. Jej ich smyslem je
získání moci nad ostatními. Psychopata
neodhalíte, pokud s ním souhlasíte, ale pokuste
se mít svůj názor, který mu nebude zapadat do

jeho konstrukcí. . .
Vyřešit se dá vše ke vzájemné spokojenosti a
vždy lze najít řešení. . . I v této situaci by se dalo
mnohé vyřešit. Pokud se ale i nadále necháte
manipulovat psychopatem, kl idně vás zatáhne
do ještě větších problémů. Jde mu o získání
moci, pokud možno absolutní a té dosahuje
vyvolanými konfl ikty a manipulací veřejnosti .
Přečtěte si výše uvedené internetové stránky, je
to krátký text a mohlo by vám mnohé dojít.
O vás mu rozhodně nejde. Mě osobně se líbí ta
anglická forma řešení problémů, ale jsme
v Čechách, tak si ještě musíme počkat.

Libor Vydra

(pokračování ze str. 4)

Informace z obce

- pro občany Lísku bylo vybudováno další sběrné místo na tříděný odpad
- u výjezdu z ulice V Rokli na krajskou silnice bylo pro vyšší bezpečnost instalováno zrcadlo
- byly opraveny místní komunikace U Kříže a Dolejší po opravách vodovodních řadů
- bylo provedeno vyčištění koryta potoka kolem ČOV
- bylo zakoupeno nové služební vozidlo DACIA, zejména pro potřeby servisního technika
kanalizace

- na konci ul ice Dolejší – u lesa – byla instalována lavička s odpadkovým košem
- byl opraven rozvaděč u kluziště – soumrakový spínač
- byla pročištěna vysokotlakým čističem dešťová kanalizace ulic V Chaloupkách a U Kříže
- v ul ici U Kříže byl vybudován žlab na odvod dešťové vody, zároveň byly opraveny 3 katry
v ul ici U Kříže a Dolejší



Kanalizace
Za pár měsíců uplynou 2 roky
provozu kanalizace v naší obci.
Ke konci září 201 7 proteklo
čistírnou odpadních vod cca
42.000 m3 odpadních vod.
Je třeba si uvědomit, že díky
vybudované kanalizaci toto
obrovské množství odpadních
vod neskončilo někde v
příkopech nebo na zahradách
a polích. Objem poctivě
vyvážených jímek před
kanalizací byl zanedbatelný,
troufám si tvrdit, že nemohl být
vyšší než 1 .000 m3 odpadních
vod ročně. Zbytek tj . cca
40.000 m3 za 2 roky nám
znečišťoval spodní vody. To je
pro představu 4.000 fekálních

vozidel o objemu 1 0 m3. Pro
mne je to zásadní a podstatná
informace o praktickém
dopadu výstavby kanalizace
na zlepšení životního prostředí
v naší obci. Zápach v obci se
citelně sníži l , v potoku teče
čistější voda a příkopy nejsou
plné „dešťových odpadních„
vod. Samozřejmě ještě to není
ideální, ale pokrok je znát a
cítit. Samotný provoz celé
kanalizace je bez zásadních
problémů. Vypouštěné vody z
ČOV na základě rozborů
splňují stanovené hodnoty.
V rámci záruky jsme uplatni l i
několik reklamací, všechny
byly uznány.

Průběžně zajišťujeme servis a
údržbu zařízení kanalizace.
Vzniklé problémy řešíme
neprodleně po dohodě
s vlastníkem.
Provoz tlakové kanalizace
v naší obci je zabezpečen.
V současné době probíhá
uzavírání nových Smluv na
stočné podle skutečně
spotřebované vody.
V rámci urychlení tohoto
náročného administrativního
kroku Vás žádáme, abyste
kontaktovali přímo pracovnici
OÚ, paní Jitku Ciprovou,
tel. 725 021 302 a domluvil i si
s ní konkrétní termín uzavření
nových smluv.
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Správní řízení

Obec Hudlice zaháji la s vlastníky 46 nemovitostí, kteří se z různých důvodů
nepřipoji l i na kanalizaci, správní řízení.
Správní řízení řeší povinnost připoj it nemovitost na vybudovanou kanalizaci
dle platných zákonů. Správní řízení je v tomto případě komplikované
a administrativně náročné. Zahájení správního řízení není rozhodně akt msty
vůči nepřipojeným nemovitostem. Od začátku řízení ve věci výstavby
kanalizace bylo jednoznačné, že obec bude vyžadovat připojení nemovitostí
v obci. Možnost byla dána všem. Většina nemovitostí chtěla čistou
a nezapáchající obec a připoji la se. Nepřipojeným nemovitostem vznikne na
základě Rozhodnutí obce povinnost se připoj it. Komunikujeme s každým, kdo
nás požádá. Podstatný ale zůstává fakt, že náklady na připojení nese vlastník
nemovitosti .

RudolfHrkal



Likvidace směsného komunálního odpadu,
tříděného odpadu, velkoobjemového odpadu,
nábytku a bioodpadu bude v nadcházejícím
období jedním z podstatných úkolů obce.
Od roku 2024 bude zakázáno ukládat směsný
komunální odpad a recyklovatelné a využitelné
odpady na skládky.
V současné době je poplatek za skladování pro
obec cca 500,- Kč za tunu, v návrhu je částka
1 .850,- Kč za tunu v roce 2024. Hlavní cíl je
dostat co nejvíce odpadu ze skládek a přitom
splnit cíl EU, aby se do roku 2020 zrecyklovalo
alespoň 50% a do roku 2030 65% komunálního
odpadu. Význam tříděného odpadu bude velký.
My přece netřídíme odpad jen abychom splni l i
nějaké požadavky Bruselu, ale protože je to
rozumné a potřebné. A jestl i se nám to bude
dařit mnohem lépe než v rámci stanovených
limitů, pak jenom dobře. Základním cílem je,
abychom přestal i být „skládkařskou velmocí“.

V připomínkovém řízení nového zákona o
odpadech je zavedení systému PAYT (nebo-l i
plať za to, co vyhodíš). Právě to bude motivovat
obce a jej ich prostřednictvím občana, aby na
skládkách končilo ještě méně odpadu.
Množství nevytříděného komunálního odpadu,
které vyvážíme na skládku v Hořovicích je
přímo úměrné nákladům na likvidaci odpadů.

Pro vaši informaci, náklady na likvidaci
netříděného odpadu čini ly k 30.9.201 7:

- odvoz popelnic cca 690.000,- Kč
- odvoz velkých kontejnerů Hořovice
cca 120.000,- Kč

- skládkovné cca 60.000,- Kč

Třídit má opravdu smysl. Naše sběrná místa pro
tříděný odpad v obci jsou prozatím kapacitně
dostatečná.

RudolfHrkal
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Problematika odpadů

Informace kulturní komise

Od začátku roku 201 7 uběhlo j iž
deset měsíců a kulturní sezona
tohoto roku se pomalu chýlí ke
konci. Za sebou máme mnoho
úspěšných akcí, výletů a
zájezdů. Leden jsme začali
zájezdem do divadla v Praze,
březnový Masopust se odehrál
za velké účasti masek a
ostatních účastníků, tradičně
proběhla oslava Svátku žen v
sokolovně. Představení muzikál
Mýdlový princ v Praze mělo
velmi kladný ohlas a již tu byl
duben s Velkým pátkem na
rozhledně, kde se děti během
výšlapu na Krušnou horu

dozvěděly něco o tradici a
významu Velikonoc, zasoutěžily
si a nakonec je čekala sladká a
věcná odměna. Ještě v dubnu
jsme stihl i Keltský telegraf, výlet
do Weidenu spojený s
návštěvou vodního světa a
Otevírání studánek. Na začátku
května jsme si popovídal i o
významu českého jazyka na
zahradě rodného domku Josefa
Jungmanna, položi l i věnec u
pomníku padlých a o Muzejní
noci shlédl i v areálu domku J.
Jungmanna. pohádku a kdo
chtěl, naučil se základům
staročeských tanečků.

Červnový Slunovrat na
Mámince proběhl za účasti tří
kapel, které návštěvníkům hrály
až do pozdních nočních hodin.
Zájezd do Rakouska a Itál ie měl
velmi pestrý program, počasí i
příroda nás obdarovala tím
nejlepším, co se dá vidět a zažít
a už nyní připravujeme
pokračování tohoto pěkného
výletu. Každou druhou sobotu v
červenci probíhají v naší obci
oslavy narození J. Jungmanna
pod názvem Jungmannovy
Hudlice.

(pokračování na str. 8)
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Letos bylo velkým magnetem
pro návštěvníky vystoupení
Josefa Laufera, ale také i
taneční vystoupení místních
žen a dívek. Prázdniny obvykle
necháváme bez akcí, letos jsme
udělal i vyjímku a zorganizovali
zájezd do Českého Krumlova
na otáčivé hlediště až v srpnu.
Léto je za námi a tak hned v
září jsme zajel i do Polska na
nákupní trhy a především na
smažené pstruhy. Další pěknou

akcí bylo zakončení turistické
sezony na rozhledně. Říjnové
představení Smolíkovy v
pražském Studiu dva pobavilo
všechny naše diváky. Nové
občánky Hudlic jsme přivítal i v
říjnu, kdy jsme ještě shlédl i v
sokolovně vystoupení České
besedy Dolany z Chorvatska s
jej ich divadelní hrou Posvícení
v Hudlicích a následně druhý
den jsme tuto skupinu přivítal i v
domku J. Jungmanna a na

Mámince. 11 . l istopadu jsme u
hrobu na Olšanech ucti l i
památku J. Jungmanna - letos
uplynulo 1 70 let od jeho úmrtí,
4. - 5. 1 1 . se konal dvoudenní
zájezd na Moravu do sklípku.
Během celého roku
navštěvujeme hudlické občany
s gratulacemi při jej ich životních
jubileích.
Co nás ještě čeká ?
1 . 1 2. divadelní představení v
Praze, 8.1 2. zájezd na adventní
trhy do Drážďan, 9. 1 2. Weiden
(1 6. 1 2. je Weiden již obsazen)
a 26. 1 2. poslední akce - výšlap
na Krušnou horu. Všechny akce
budou podrobně rozepsány na
vývěsních plochách obce
Hudlice a na internetových
stránkách obce. Na závěr chci
ještě pozvat na 2. prosince
- rozsvítíme společně vánoční
strom - tímto vyzýváme
zájemce o prodej vánočního
zboží, občerstvení aj. na našem
malém vánočním jarmarku, aby
se připravil i a přišl i nabídnout
své produkty a obohatit tak tuto
hezkou akci, kde samozřejmě
nebude chybět ani návštěva
čerta s Mikulášem. Tímto
způsobem chci poděkovat
především všem členkám
kulturní komise, celému
obecnímu úřadu za pomoc při
akcích a hlavně děkuji našim
návštěvníkům a účastníkům.
V současné době připravujeme
kulturní kalendář pro rok 201 8 a
doufám, že si zde každý vybere
něco pro sebe. Uvítáme
všechny podněty, nápady a
kritiku.

předsedkyně kulturní komise

Tejnorová Jiřina

(pokračování ze str. 7)



1 20.výročí založení jednoty SOKOL HUDLICE

Hudlická jednota SOKOL v
Hudlicích byla založena 31 .října
1 897. Prvním starostou byl
František Kulhánek (Kosík).
Naše jednota se zařadila mezi
členy župy Jungmannovy, která
rovněž vznikla v roce 1 897.
První cvičební hodiny SOKOLA
se prováděly v bývalé Šatlavě
(budova v místě dnešního
pomníku padlých). Později se
cviči lo v hostinci pana Františka
Patery (dnešní hořejší
samoobsluha), následoval
hostinec Adolfa Patery (dolejší
hostinec). Velkou letní
tělocvičnou byla zahrada u
Kulhánků (Kubů). Zde se
pořádaly sokolská veřejná
cvičení. Členové v zimním
období nacvičovali divadelní hry,
které se stávaly zdrojem příjmu.
28.říjnem 1 91 8 přišel den naší
samostatnosti . Hlásí se nové
členstvo a tak je v roce 1 921
rozhodnuto postavit si
sokolovnu. Byla počata sbírka,
která vynesla celkovou sumu
22.000 Kč. Vzhledem k
dobrovolným hodinám členů
byla sokolovna postavena za
pouhé 2 roky. 1 0.prosince 1 923
zde již byla uspořádána první
členská schůze a 1 9. ledna 1 924
první Sokolský ples. Slavnostně
byla sokolovna otevřena
22.června 1 924. V té době měla
hodnotu 400.000 Kč.
V roce 1 924 se stává starostou
Sokola tehdejší řídící učitel
Karel Špachman. Nastává doba
našeho národního ponížení rok
1 939 – zastavení a rozpuštění

Sokola. Členové jsou fašisty
pronásledováni. J iž 1 6. května
1 945 zahajuje Sokol svoji
činnost. Do života jednoty však
stále více zasahuje politika.
Jednota se rozrůstá o nové
odbory: kopaná, hokej, stolní
tenis, odbíjená – nastává
období sjednocené tělesné
výchovy.
1 6.března 1 952 dochází vlastně
k zániku Sokola v Hudlicích. Na
výroční schůzi je odhlasováno
sloučení jednoty se závodní
jednotou Dolu Krušná Hora a
nově vzniklá jednota nese
název Baník Hudlice. Novým
starostou, či předsedou se stává
Jaroslav Stehlík.
Tím také končí ideály a
myšlenky zakladatelů Sokola
M. Tyrše a J.Fügnera.
Po 41 letech nuceného
odmlčení se Sokolové znovu
hlásí ke svému odkazu. 7. ledna
1 990 je obnoven náš největší
tělovýchovný spolek. 1 4.dubna
1 991 se konala ustavující Valná
hromada Sokola.
To je krátké připomenutí a
shrnutí historie Sokola Hudlice.
Na ustavující valné hromadě v
dubnu 1 991 byla zvolena
starostkou sestra Květa
Havlíčková. Krátké časové
období byl starostou bratr
Zdeněk Sklenář. Po něm se stal
starostou Sokola bratr Rudolf
Hrkal. Sokol Hudlice se
postupně stal nedílnou součástí
společenského, kulturního a
sportovního dění v obci.
Postupně se realizovala

generální oprava střechy, nové
ústřední plynové vytápění. Byla
provedena celková výměna
oken, rekonstrukce ubytovacích
prostorů a celkové vymalování
sokolovny. Díky aktivitě
místostarosty Sokola bratra
Miloslava Landy a úzké skupiny
obětavých členek Sokola jsme
se stal i pravidelným pořadatel i
kulturních a sportovních akcí.
Zaměřil i jsme se zejména na
naše děti. Dětský karneval,
Dětský den a Rozloučení s
prázdninami se staly nedílnou
součástí kulturního kalendáře
obce. Ve sportovní oblasti jsme
zaměřeni zejména na stolní
tenis, kde dlouhodobě
dosahujeme velmi slušných
výsledků. V rámci Sokola jsou
aktivní členky všestrannosti
cvičení žen a cvičení dětí s
rodiči.
Samozřejmě všechno není
úplně ideální. Sokol se potýká,
tak jako jiné sporty, s
nedostatkem dospělých
vedoucích. V rámci možností
děláme pro hudlické děti
maximum. Je nutno si uvědomit
nezastupitelnou úlohu OÚ
Hudlice, bez jehož finanční
podpory bychom provoz
sokolovny nebyli schopni
zabezpečit.
Přej i Sokolu a všem jejím
členům do dalších let hodně
zdaru a úspěchů.

Starosta TJ Sokol Hudlice

RudolfHrkal
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Oddíl stolního tenisu Sokola
Hudlice v letošní sezóně má
4 družstva.
Družstvo „A“ hraje divizi ,
družstvo „B“ hraje krajskou
soutěž 2. třídy, družstvo „C“
okresní přebor 2. třídy a
družstvo „D“ okresní přebor
3.třídy.
Je teprve začátek sezóny a
dosavadní výsledky jsou
orientační.
Družstvo „C“ v okresním
přeboru 2. třídy je na 1 . místě,

družstvo „C“ v okresním přeboru
3. třídy je na 3. místě. Krajská
družstva zůstávají daleko za
naším očekáváním.
Tréninková morálka krajských
hráčů není úplně ideální. Radost
mi naopak dělají naše děti.
Na tréninky chodí pravidelně,
snaží se.
Začínáme je nasazovat i do
zápasů dospělých. Kuba
Sklenář prožil křest v utkání se
Srbskem a vůbec si nevedl
špatně. Naši mladí hráči mají

před sebou bodovací turnaje a
okresní přebory.
V létě jsme tradičně absolvovali
soustředění na Sázavě, které
přispívá ke zvýšení výkonnosti a
k utvoření té správné party.
Stolní tenis si připravuje další
nástupce, nemám vůbec strach
o budoucnost stolního tenisu
v Hudlicích.

RudolfHrkal
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Předem bych se ještě v
rychlosti chtěl vrátit k
rekonstrukci našeho areálu
U lesa.
Dostal i jsme dárek, po
kterém jsme toužil i mnoho let
a věříme, že nám pomůže k
dalšímu rozvoji sportu v
Hudlicích.
Slyšel jsem již mnoho názorů
na tuto rekonstrukci, ať j iž
kladných nebo záporných,
ale nelze hodnotit bez
znalosti situace, podmínek,
možností
- nemožností, které provázeli
celou tuto akci. Važme si
proto toho co se tu
vybudovalo. Nikdy nic není
jen jednobarevné, je jen
potřeba se nyní domluvit, jak
využít možností, které se
nám naskytly a vše využívat
pro spokojenost nás všech.
Hudlická kopaná má nyní dvě
družstva a to mladší
přípravku a dospělé. Myslím,
že již nyní je vidět, že změna
zázemí pro všechny hráče
udělala své. Hlásí se nám
noví mladí kluci, kteří u nás
chtějí hrát, což v minulých
letech až tak nebylo. Rodiče
vidí, že se tu něco dělá i pro
ty nejmenší a zázemím to
vždy začíná. Jen bychom
ještě přivítal i i dospělé
jedince, kteří by chtěl i pomoci
s trénováním. Nechceme
odmítat kluky jen proto, že je
nebude mít kdo trénovat. Pan
Havlíček dělá svoji práci

velmi zodpovědně a hlavně
kvalitně. Bude ale velký
problém, aby vše dál zvládal
sám. Proto bych vás i tímto
chtěl požádat, kdo by měl
zájem, o trénování žáčků ať
nás osloví, uvítáme každou
pomoc.
Dospělý fotbal v Hudlicích je
nyní v situaci kdy máme
každé utkání problém dát
dohromady jedenáct hráčů.
Hrál i jsme již s deseti i devíti
hráči a to není dobré.
Je to vážná situace, která
nás mrzí, ale je to zaviněno
částečně zraněním, nemocí,
pracovním vytížením, nebo
naposled i vyloučením.
Na soupisce je sice dvacet
hráčů, ale skutečnost je j iná.
Je to situace, se kterou se
musíme vyrovnat. Osobně
jsem přesvědčen, že hrát v
optimální sestavě neporazí
nás nikdo v naší skupině.
Bohužel, jestl i se toho
dočkáme nedokáže nikdo
odhadnout. Za této situace
ani nelze nijak hodnotit naše
postavení v tabulce, kde
jsme přesně v polovině
tabulky na 7 místě se čtyřmi
vítězstvími a čtyřmi
porážkami.
Ti hráči, kteří nastoupí,
podávají vždy výkony na
hraně svých možností, ale
nevýhoda možnosti
prostřídání, kdy soupeř může
dát do hry až pět čerstvých
hráčů a mi ne, se projeví.

Podzimní sezonu musíme již
dohrát i s těmito problémy se
ctí a věřit, že jaro nás
zastihne v lepší situaci.
Chtěl bych poděkovat té
hrstce fanoušků kteří nás
chodí podporovat. Je smutné,
že na tak velkou obec chodí
tak žalostně málo l idí. Naše
fanouškovská základna je
opravdu jen o jednotl ivcích,
nechce se mi věřit, že se
nenajdou další, kteří by chtěl i
strávit příjemné odpoledne v
našem hezkém areálu, kde
najdete kvalitní občerstvení a
pro děti i možnost
sportovního vyžití. Vezměte
své děti, vnoučata, rodinu a
při jďte se jednou podívat,
možná se budete rádi vracet.

Za SK Hudlice fotbal sportu zdar

a fotbalu zvlášť Sklenička Václav.

S.K. Hudlice - oddíl kopané
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V minulém vydání zpravodaje
jsem seznamoval veřejnost s
činností starší přípravky, která
byla pro ročník 201 6/201 7
zařazena do okresního přeboru.
Spolu s dalšími 23 účastníky
bojovala právě v době uzávěrky
uvedeného zpravodaje o
konečné umístění v přeboru.
Z fotbalových klání bylo
nakonec 1 5. místo, což lze
považovat za úspěch. Dalším
úspěchem je skutečnost, že
jsme se do soutěže přihlašovali
jako sdružené družstvo Hudlic a
Svaté.
Důvodem byl nedostatečný
počet kmenových hráčů Hudlic.
Nakonec jsme, kromě prvního
turnaje, pomoc hráčů ze Svaté
nepotřebovali , neboť jsme svojí
činností zaujal i dostatek
místních chlapců. Činnost se po
roce stabil izovala, ale nastal
problém pro následující sezónu

vzhledem k věkovému
rozložení hráčů.
Pro ročník fotbalových soutěží
201 7/201 8, bylo tedy
rozhodnuto, přihlásit do
okresního přeboru mladší
přípravku, tj . hráče s rokem
narození 2009 a mladší. Nyní
jsme právě těsně po ukončení
základní části soutěže, která
rozděli la mladší přípravky do
skupin podle výkonnosti. Naše
přípravka bude zařazena pro
jarní boje o body do skupiny, ve
které se bude rozhodovat o
umístění na 9. až 1 2. místě z
20ti družstev. Pokud bych měl
hodnotit podzim pomocí
několika statistických údajů,
musím konstatovat, že po
nepovedeném vstupu do
soutěže na turnaji v Chodouni,
jsme se umísti l i po odehrání
všech čtyř turnajů na 3. místě
ve skupině.

K tomuto umístění přispěli
největším dílem hráči Jan
Svoboda, Olda Průša a brankář
Jan Šlejmar, který přišel k
družstvu později a nesehrál
tedy všechny turnaje.

O vstřelené branky se poděli l i
následující hráči:
Jan Svoboda - 9 branek
Olda Průša - 5 branek
David Pánek - 3 branky
Petr Všetečka - 1 branka

Soutěž se hraje se 4 hráči v
poli a brankařem, tedy celkem v
5ti hráčích. V našem družstvu
se vystřídalo 9 hráčů.
Kromě těch 9ti hráčů, kteří
nastoupil i v turnajových
utkáních, trénuje dalších
8 hráčů ve věku 5 – 6 let.
Pro tyto začínající fotbal isty
bychom potřebovali minimálně
2 trenéry. Pokud by měl někdo
o trénování zájem, může
zavolat na telefon číslo:
607 81 4 992 (Havlíček)
a dohodneme podmínky.
Co se týká trénování po zbytek
roku, na hřišti jsme skončil i .
Tréninky budou pokračovat v
tělocvičně v úterý a ve čtvrtek.
Časy začátků budou ještě
upřesněny.
9.1 2.201 7 sehraje mladší
přípravka turnaj v tělocvičně v
Černošicích. Doufáme, že se
nám podaří do začátku jarní
části sezóny zajistit turnajů
více.

Havlíček
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Šipkaři – Hroch team Hudlice

Oddíl šipkařů má v současné
době 9 členů.
Hrajeme již šestou sezonu
1 . l igu, ve které jsme vždy do
1 0.místa. Tréninky máme dva
až tři týdně, v neděli hrajeme

mistrovská utkání. 1 . l iga
šipkařů má působnost po celém
Středočeském kraji . Pravidelně
propagujeme náš sport při akci
„Rozloučení s prázdninami“.
Rádi bychom uvítal i mezi sebou

nové šipkaře. Zájemci se
mohou při jít podívat a
vyzkoušet šipky každou středu
a pátek na adrese Hudlice,
Jungmannova 1 3.

Na začátku roku se nám
podaři lo poměrně narychlo
sestavit nohejbalový tým, který
jsme ihned přihlási l i do okresní
soutěže. Letošní ročník byl pro
nás hodně těžký, většina týmů
v okrese se tomuto sportu

věnuje j iž pár let a tak jsou
více sehraní a mají více
zkušeností. Myslím ale, že
jsme jim byli rovnocenným
soupeřem a mnoho utkání bylo
i přes naši prohru velmi
vyrovnaných. Stejně jako oddíl

fotbalu však bojujeme s
nedostatkem hráčů a tak jsme
rádi za každého nadšence
tohoto českého sportu. Proto,
pokud máte chuť, při jďte si
kopnout nebo alespoň podívat.

S.K. Hudlice - oddíl nohejbalu
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V letošním roce, kdy český
zahrádkářský svaz ČZS slaví
60. výročí svého založení, jsme
se rozhodli aktivněji
prezentovat naši práci.
Začali jsme akcí “Úklid okolo
skály“, která proběhla 8.4.201 7.
V sedmičlenném složení se
nám podaři lo nasbírat plnou
multikáru odpadu.
Další akcí bylo posezení s paní
Ing. Henrichovou z Loděnic,
která patří mezi přední
odborníky na pelargonie, kde
jsme se dozvěděli spoustu
zajímavých informací, nejen ze
světa muškátů.
J iž potřetí jsme se sešli na
Selské slavnosti sečení sena,
která proběhla 21 .5.201 7.
Letos bylo lákadlem také
pletení šály na hrábích nebo
prodej domácích mýdel.

Zvětšující se návštěvnost nám
dělá radost.
Na léto jsme vyhlási l i soutěž
pro děti a jej ich rodiče o
nejlepšího strašáka.
Také zorganizovaný zájezd do
Čimelic na výstavu květin,
uskutečněný spolu s OU, byl
dobrou volbou. Kdo jel, byl
spokojen.
Zatím naší poslední akcí byla
malá výstava výpěstků
pořádaná o posvícení v
prostorách obřadní síně. Byla
spojena s druhým ročníkem
habaňéro festu, kdy si přátelé a
pěstitelé feferonek nejenom
vyměňovali zkušenosti s
pěstováním, ale také
ochutnávali svoje výpěstky.
Zároveň v neděli 8.1 0.201 7
proběhlo odměňování všech
účastníků soutěže O nejlepšího

strašáka hodnotnou knihou.
Prozatím mohu letošní rok
vyhodnotit jako zdaři lý, i když
nám malá úroda ovoce
neumožnila otevřít místní
moštárnu, kde začíná probíhat
postupná rekonstrukce.
Závěrem přeji všem členům a
přátelům ČZS krásný podzim i
nový rok a doufám, že budeme
všichni pokračovat v zájmové
činnosti , která nás uspokojuje a
odráží výsledky naší vykonané
práce.
Také doufám v navázání další
spolupráce s ostatními
zájmovými sdruženími naší
obce a ve společném pořádání
některých akcí.

Martin Kodet

Český zahrádkářský svaz

Staňte se společně s námi jeden den Ježíškem pro zvířátka, která neměla tol ik štěstí
jako Vaši mazlíčci a stále ještě na svoje majitele čekají. Udělejme jim radost pamlskem,
hřej ivou dekou nebo pelíškem, finančním darem apod.
Při akci Rozsvícení vánočního stromu v Hudlicích dne 2. prosince 201 7 přineste pod
stromeček dárky pro pejsky (krmení, deky, čistící prostředky, misky, psí konzervy, obojky,
vodítka, hračky a jiné). Tyto věci budou předány do útulku pro psy nebo do deposita, kde
mají odebrané pejsky ze špatných podmínek, či z množíren a hledají j im nový, láskyplný
domov.
Za každý dar předem děkujeme a těšíme se, že i Vy se stanete Ježíškem pro opuštěné
pejsky.
O předání věcí Vás budeme informovat v příštím Zpravodaji .

Jiřina Tejnorová

Plná bříška od Ježíška.
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Vážení občané, kulturní
komise a Obecní úřad Hudlice
se na Vás obrací s výzvou o
pomoc při konání sbírky na
zakoupení postav do Betléma.
Návrh celého základního
uskupení vidíte na při ložené
fotografi i .
Máme v plánu každý rok
zakoupit jednu postavu či
zvířátko. Betlém by byl velkým
obohacením vánočního času v

naší obci a taky pěknou
vánoční výzdobou.
Návrh zatím prvních postav,
Panny Marie a Josefa, můžete
vidět při rozsvícení vánočního
stromu nebo už nyní na
Obecním úřadě. Socha bude
ještě doplněna o barevné
provedení a svatozář - viz foto.
Současně s vystavenou
sochou bude u ní postavena i
pokladnička, kam můžete

vkládat své příspěvky. Stejná
pokladnička bude vždy i našich
akcích pořádaných během
roku 201 8.
Volíme tuto formu hlavně proto,
aby si občané a děti Betléma
více vážil i a opatrovali jej ,
protože bude vlastně zakoupen
z jej ich osobních finančních
darů. Děkujeme za pomoc a
pochopení.

Jiřina Tejnorová

Sousoší BETLÉM
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TJ Sokol Hudlice pořádá
v pátek 1 . prosince 201 7 od 20 hodin v sokolovně COUNTRY VEČER.

Vystoupí kapely Slunovrat a BlueTime.
Večer je určen pro všechny příznivce country, folku a bluegrassu.

Vstupné je symbolických 40,- Kč.
Pivo Gambrinus 1 0° za 1 9,- Kč.

Ostatní občerstvení za lidové ceny.
Všechny Vás srdečně zveme k poslechu a tanci krásné a pohodové muziky.

Stylové oblečení vítáno.

Pozvánka na COUNTRY VEČER




