
Vážení občané,
dovolte, abych Vám po delší době poskytl několik
zásadních informací o životě a chodu naší obce.
Jsem velice rád, že se daří udržet pořádání
tradičních kulturních a společenských akcí, které
j istě přispívají k lepším mezil idským vztahům
a sbližování názorů na řešení různých problémů
v naší obci. Velký dík patří všem, kteří se na
těchto akcích podílejí, ať už to byl Masopust,
MDŽ, Otvírání studánek, akce na rozhledně
„Máminka“, Muzejní noc, Staročeské máje anebo
Selské slavnosti sečení sena. To jsou jistě velice
pozitivní přínosy pro společenský i občanský
život v naší obci a je jen škoda, že některé akce
mají nízkou návštěvnost způsobenou mnohdy
jiným názorem na věcné problémy v naší obci.
Jedná se samozřejmě o tak populární dlouholetý
problém, jako je odkanalizování všech
nemovitostí v naší obci. Pro zklidnění situace je
potřeba si uvědomit jednu základní věc, dříve
nebo později se budou muset v souladu
s platnými zákony, které se budou ještě
zpřísňovat, na kanalizaci připoj it všichni, u
kterých je to technicky možné. Cílem obce není
kohokoliv perzekuovat a tím méně trestat, jde
nám jen o čisté životní prostředí a všechny kroky
pro dosažení tohoto cíle „musíme“ dělat na
základě zákonných nařízení.
Blíží se volby do zastupitelstva obce a tak je zde
opět nebezpečí, že se věcný problém přesune do
osobní anebo politické roviny. Poprvé od
kolaudace kanalizace se v současné době nabízí
možnost grantu Středočeského kraje na přípojky
kanalizace pro naše občany, kteří této možnosti
ještě nevyužil i . Je zde tedy možnost získat
finanční prostředky pro omezený počet našich
občanů na realizaci kanalizačních přípojek včetně
čerpacích stanic, protože max. výše dotace je
stanovena na 2 mil . Kč, což by mělo stačit asi na
20 nemovitostí. Vzhledem k velmi krátké době

pro podání žádosti a nízké finanční alokaci je
nutné, aby případní zájemci z řad vlastníků
nemovitostí se přihlási l i do 20.6. 201 8 a pro
zpracování potřebné dokumentace podepsali
souhlas se stavbou a případně i smlouvu o
smlouvě budoucí na věcné břemeno. Tam, kde to
bude technicky možné, umístí se čerpací jímka
na veřejné prostranství, ale toto řešení je s
ohledem na přejezdovou desku nákladnější a tím
se sníží počet odkanalizovaných nemovitostí.
Cílem této nabídky není opět rozpoutat diskuzi,
která kanalizace je pro naši obec nejvýhodnější,
ale vyřešit občanům, kteří o to projeví zájem,
odkanalizování jej ich nemovitostí. Vážení občané
vedení obce má zájem na dalším rozvoji a
vyřešení dalších problémů, s kterými se
každodenně setkáváme. Jsou to chodníky, místní
komunikace, požární nádrže, cyklostezky,
komunitní centru, sociální byty, muzeum,
kaplička, osvětlení, požární vozidlo, plnohodnotná
základní škola, moštárna atd. To vše se nám
může podařit co nejrychlej i jen za aktivní účasti
nás všech pro zlepšení životních podmínek v naší
hezké obci.
Zanechme emocí, svárů a napadání a řešme
v klidu a ve zdraví vzniklé problémy v zájmu nás
všech.
PS: Váženíobčané, od doby napsáníslova starosty do

Zpravodaje jsem uskutečnil několik dalších jednáních

na Středočeském kraji ohledně reálné možnosti získání

potřebné finančnídotace na kanalizaci. Protože bude

uspokojeno maximálně 13 žadatelů v celém kraji je

nutné podat žádost včas a tak, aby získala nejvyšší

bodové ohodnocení. Z tohoto důvodu Vás v případě

zájmu o účast žádám o bezodkladné přihlášení

maximálně do stanoveného termínu, aby bylo možné

žádost řádně zpracovat a v daném termínu podat.

S přáním všeho dobrého starosta Pavel Hubený
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Kanalizace

V souvislosti přechodu na výpočet stočného dle
skutečně spotřebované vody byla uzavřena
Smlouva s VaK Beroun o poskytování údajů o
spotřebě vody dle jednotl ivých nemovitostí naší
obce. Tyto údaje měly být poskytovány
2x ročně po provedení odečtů vodoměrů.
Bohužel VaK Beroun přešel jednotně na
provádění odečtů vodoměrů 1 x ročně v měsíci
srpnu každého roku. Tato změna způsobila OÚ
Hudlice problém v termínech vyúčtování
a placení záloh.
V nově uzavřených Smlouvách o stočném jsme
vycházeli z původní Smlouvy s VaK Beroun
a termínech 2x ročně. Dále bylo v nově
uzavřených Smlouvách o stočném stanoven
termín vyúčtování tj . nejpozději do 31 .5.
každého roku.
Jedná se o poměrně složitou administrativní
změnu a proto se upravují termíny vyúčtování
stočného a úhrada záloh nově takto:
Obec Hudlice stanoví do konce května roku
201 8 písemným oznámením výši zálohy na
období leden - srpen 201 8, která se spočítá
s údajů o vodném za rok 201 6 (denní průměr
roku 201 6 x 8 měsíců). J iný údaj o celoročním
vodném než r. 201 6 nemáme. Z tohoto údaje
bude vypočítáno stočné za období leden - srpen
201 8 a bude rozděleno na polovinu a to bude ta
záloha na stočné pro toto období. Tato
vypočtená záloha bude splatná nejpozději do
31 .7. 201 8. Výši této zálohy bude možné po

dohodě s OÚ upravit. V souvislosti s touto
změnou obdrží všichni majitelé nemovitostí, kteří
mají uzavřenou novou Smlouvu o odvádění
odpadních vod písemné stanovisko o úpravě
termínů záloh a vyúčtování.
Samotné vyúčtování bude provedeno v měsíci
říjnu až l istopadu 201 8. Toto vyúčtování bude
provedeno za období září 201 7 - srpen 201 8.
Případný nedoplatek (majitel nemovitosti) nebo
přeplatek (Obec Hudlice) bude povinnost uhradit
do 30 kalendářních dnů ode dne vystavení
vyúčtování. Zároveň budou stanoveny již dvě
zálohy na období září 201 8 - srpen 201 9.
Vypadá to složitě, letošní rok bude ještě
komplikovanější, ale další roky bude tento nový
systém již ustálený.
Podstatné je, že vyúčtování nebude za
kalendářní rok, nýbrž za 1 2 měsíců s překrytím
dvou roků (tj . od září daného roku do srpna
následujícího roku).
Další komplikací při vyúčtování bude i ta
skutečnost, že se budou za sledované období
používat dvě ceny za stočné. Přináší to
samozřejmě velké administrativní problémy pro
obec.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

RudolfHrkal

Problematika vyúčtování stočného a stanovení záloh

Správní řízení pokračuje

V předešlém čísle Zpravodaje jsme Vás informovali o tom, že obec zaháji la správní
řízení s vlastníky nepřipojených nemovitostí na kanalizaci. Část vlastníků Rozhodnutí
akceptovala a začala ve spolupráci s obcí řešit napojení své nemovitosti na
kanalizaci. Druhá část vlastníků se odvolává a dále administrativně zaměstnává další
úřady a ministerstva.
Krátce řečeno, správní řízení pokračuje a bude nadále pokračovat.

Rudolf Hrkal
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K tomu, abychom se stal i opravdu
plnohodnotnou obcí, nestačí pouze rozvíjet
sportovní činnost, ale hlavním úkolem je také
dobudovat 2. stupeň základní školy. Zejména
do budoucna bychom mohli mít s umístěním
našich dětí do ostatních škol problémy. Ať
uzavřeme jakoukoli smlouvu s kýmkoli ,
nebudeme mít zajištěno při jetí našich dětí na
cizí školu. Takto je to legislativně v této době
nastavené. Na tomto úkolu
pracujeme, nicméně jsme závislí na
vyhlášení příslušného dotačního
titulu. Slyšel jsem i ohlasy některých
občanů, že naše škola není
kapacitně prostorově na vybudování
2. stupně připravená. Částečně sice
mají pravdu, ale v případě naší
nečinnosti se skutečně vzhledem k
demografickému vývoji může stát, že
nám děti nikde v okolí nepři jmou. Pak
ovšem bude pozdě, tímto problémem
se zabývat. Postarat se o zajištění
povinné školní docházky našich dětí,
je jednou ze základních povinností
obce, proto nám v podstatě nic j iného
nezbývá. To, jakou bude mít nová
základní škola úroveň, je především na ředitel i
této školy. Obec bude škole při řešení všech
úkolů nápomocna, tedy pokud o nich bude
informována. Zvládnout se dá cokoli .
V rámci házené jsme zavedli vyzvedávání těch
nejmenších házenkářů přímo ze školní družiny
a tím usnadnil i dostupnost tohoto sportu i těm,
jej ichž rodiče by nestihl i z důvodů zejména
pracovních povinností děti na trénink
doprovodit. Rádi bychom zavedli spolupráci s
naší hudl ickou školou a v této činnosti i nadále
pokračovali . Většina učitelek školy naší činnost
vítá, ale bohužel nikol i všechny. Máme v naší
škole i učitelku, která děti od hraní házené
odrazuje a tím nám vytváří velké problémy,
neboť na naše děti působí každodenně a
náborovým letákem, ani j inou činností, máme
pramalou šanci na tyto děti adekvátně působit,
pokud jsou dennodenně od házené zrazovány
jedním z učitelů. My pak máme existenční

problémy, z čehož má tato paní učitelka určitě
radost. Bohužel se zde, dle mého názoru, jedná
o vyřizování politických účtů, ačkoli takové
chování do školy nepatří. Kdyby raději tato paní
učitelka vzala své žáky alespoň jednou na
školu v přírodě, nebo se zamyslela, proč někteří
rodiče raději své žáky přihlásí na jinou školu,
než aby svěři l i vzdělání svých potomků do jejích
rukou.

Rád bych v budoucnu s naší školou
spolupracoval, zavedl tréninky pro žáky, kteří o
sport projeví zájem a to takovým způsobem,
aby ty nejmladší děti odcházely ze školní
družiny j iž po tréninku a denní povinnosti
ohledně pohybových aktivit, mnohdy opomíjené
a zanedbávané, měly j iž splněny a tím
nezatěžovaly chod domácnosti jej ich rodin.
V případě zbudování i druhého stupně tak
vytvořit školu atraktivní nejen výukou, ale i
sportovním zaměřením. Jsem přesvědčen, že s
kvalitou výuky v prvních třech ročnících naší
školy je spokojena většina rodičů. Tyto paní
učitelky mají také největší zásluhy na prezentaci
školy.
Tímto děkuji pedagogům, kteří v těchto třídách
vyučují.

Libor Vydra

Základní škola
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Dne 23.3.201 8 pořádala obec Hudlice zájezd na
shlédnutí muzikálu Iago. Tohoto zájezdu jsem se
zúčastni l . Uvedený muzikál byl vytvořen na
motivy Shakespearova Othella. Jednalo se o
geniální klasické drama přenesené hudbou do
žhavé současnosti a vyprávěné tak, jak ho
prožívá Shakespearův nejslavnější zloduch Iago.
O Shakespearově díle tradují zvěsti o jeho
nadčasovosti, tak jsem byl na představení
natěšený a zvědavý na novou formu jeho
ztvárnění. Hlavním odkazem a smyslem tohoto
muzikálu se nakonec ukázala povaha hlavního

hrdiny Iaga. Role, kterou ztvárni l , byla rolí
člověka, který bez nejmenších výčitek svědomí
manipuloval okolím a lidskými příběhy lidí kolem
sebe, kteří jej považovali za přítele, za účelem
získání vlastního osobního mocenského
prospěchu. Výsledkem jeho manipulací došlo ke
zničení několika l idských osudů a dokonce i k
několika vraždám osob, jež jej považovali za
přítele, čímž se Iago povzneseně bavil a
skutečně se dočkal odměny, o kterou celou dobu
usiloval a získal vysoký mocenský post.
Skutečnost, že k dosažení svých cílů zniči l
několik životů a způsobil velká utrpení, mu byla k
smíchu a považoval tento postup za zcela
normální a přirozený a ostatní za hlupáky. Z jeho
okolí si jeho manipulace nikdo nevšiml, neboť
dokonale hrál své pocity a předstíral soucit s

děním okolo sebe. Tito l idé ale mají pocity
odpozorované a nejsou jich schopni.
J iž během sledování tohoto nádherného díla s
důležitým společenským odkazem, jsem si
uvědomil , že Wil l iam Shakespeare touto hrou
upozornil na nebezpečí, o kterém jsem psal v
předminulém čísle tohoto zpravodaje. Jsem
poctěn, že jsem shledal shodu v názoru na
problém se soužitím s osobami, které mají
shodné vlastnosti jako Iago, s tímto velikánem.
Opět se musím vrátit do situací v naší obci a
vidím velké napáchané škody osobami, na které

nás nadčasový Wil l iam
upozorňoval. U nás svých
mocenských cílů zatím
nedosáhli . Jej ich výsledkem
je dlouhodobě rozhádaná
část obce a způsobená
obrovská finanční újma
mnoha našim občanům.
Jedni se hádají s druhými,
ani vlastně už nikdo neví
proč. Je na vás, budete-l i
hrát jej ich hru, nebo se
konečně ponaučíte a
vezmete si Wil l iamův odkaz
k srdci. Jste pro ně jen
bezcennými předměty,

kterým v případě potřeby zničí vaše osudy.
Pokud je necháte dále spřádat své plány a
pohrávat si s vámi, nikdy u nás nenávist
neskončí.
Na konci díla jsme byli upozorněni na
skutečnost, abychom se kolem sebe rozhlédl i ,
neboť takoví l idé, se nacházejí všude a je třeba
se před nimi mít na pozoru. I já osobně jsem na
ně narazil nejen v naší obci, tak mějte oči
otevřené a něco si o nich přečtěte, ať víte, jak s
nimi jednat.

Libor Vydra
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Občané Hudlic v roce 201 7 vytřídi l i úctihodné
množství tříděného odpadu. Konkrétně
odevzdali 20 tun plastu, 1 5 tun skla, 1 7 tun
papíru, 1 0 tun železa, 6 tun oděvů, 41 tun
starého nábytku, 1 9 tun dřevní hmoty ( větve ),
73 tun objemného odpadu (velkoobjemové
kontejnery), 2 tuny pneumatik a 253 tun
směsného komunálního odpadu (popelnice).
Celkem bylo vytříděno a odvezeno 456 tun
odpadů. Obecní úřad touto cestou děkuje všem
našim občanům, kteří poctivě třídí a chrání naše
životní prostředí. Množství vytříděného odpadu
je přímo úměrné finanční odměně, kterou obec
získává od firmy Ekokom Praha. Tato částka
nám pomáhá snižovat náklady na likvidaci
odpadů a ovlivňuje výši poplatku pro občany.
Upozorňujeme naše občany, že i pro letošní rok
zůstává poplatek za likvidaci odpadů ve stejné

výši tj . 700,- Kč za osobu/rok. Termíny úhrady
jsou do konce března (plná výše), nebo ve dvou
splátkách - do konce března první polovina
a druhá polovina do konce září letošního roku.
Obec Hudlice pro občany Lísku instalovala dva
zvony na tříděný odpad a tři plechové popelnice
na směsný komunální odpad. Popelnice byly
řetězem a zámkem uchyceny ke sloupku.
Několik měsíců tento systém fungoval. Bohužel
po relativně krátké době nám byly všechny tři
popelnice i s řetězem ukradeny. Policie bohužel
pachatele nevypátrala. Majetek byl pojištěn, ale
prostě, co není přivařené se ukradne. Na Lísek
umístíme velký kontejner na směsný komunální
odpad.

RudolfHrkal

Odpady za rok 201 7
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně
ulevila životnímu prostředí. Loni občané odevzdali k
recyklaci 1 655 kilogramů starých spotřebičů. Snaha
obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše
obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech
třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti
ASEKOL můžeme nyní přesně vyčísl it, o kol ik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či
vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetři l i
ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme
sníži l i produkci skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze
studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných
elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v
loňském roce vyřadil i 1 655 kilogramů elektra. Tím,
že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspoři l i
1 4,66 MWh elektřiny, 733,67 l itrů ropy, 69,38 m3

vody a 0,67 tun primárních surovin. Navíc jsme
sníži l i emise skleníkových plynů o 3,1 9 tun CO2 ekv. ,
a produkci nebezpečných odpadů o 1 4,58 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný
odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.

Když si uvědomíme, že recyklace běžných 1 00
televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibl ižně
400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám
do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní
zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání
1 0 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých
5 let. Všichni ti , kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží
obrovský dík. V současné chvíl i mají Češi
prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL
k dispozici více než 1 6 000 sběrných míst. To je
pětkrát více než například v ekologicky vyspělém
Rakousku. Sběrný dvůr je j iž v každé středně velké
obci.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru

vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu

a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých

frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro

každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí.

Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie,

surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.

Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení

jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
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TJ Sokol Hudlice - oddíl stolního tenisu

Ukončil i jsme sezonu stolního tenisu 201 7/201 8.
Tuto sezonu můžeme považovat za velmi
úspěšnou. Všechna naše družstva podávala
velmi dobré výsledky.
Družstvo D v Okresním přeboru 3. třídy
s přehledem obsadilo 1 . místo a postupuje do
Okresního přeboru 2. třídy.
Družstvo C v Okresním přeboru 2. třídy rovněž
obsadilo 1 . místo a postupuje do Okresního
přeboru 1 . třídy.
Oběma postupujícím družstvům gratulujeme.

Dále družstvo B v Krajské soutěži 2. třídy
obsadilo po základní části 2. místo a ve finále
PLAY-OFF prohrálo s družstvem Sedlčan, takže
celkově skončilo na 2. místě a bude v nové
sezoně hrát opět KS 2. třídy.
Družstvo A v Divizi skončilo po základní části na
9. místě a v PLAY-OUT vyhrálo s družstvem
Neratovic a udrželo se v Divizi na celkovém
8. místě.
Musím všem hráčům za uplynulou sezonu
poděkovat za přístup a výsledky.

Žáci našeho oddílu se zúčastni l i Bodovacích
turnajů mládeže.
V kategori i Mladší žáci obsadil Jakub Sklenář
5. místo, Matěj Lulák 1 0. místo, Václav Med

11 . místo, Daniel Koudela 1 5. místo, Patrik
Sklenář 24. místo, Nikola Landová 1 9. místo
a Kamila Rejchrtová 30. místo z celkového počtu
37 účastníků.
V kategori i Starší žáci obsadil Ondra Vaněček
1 0. místo a Ondra Zábranský 1 3. místo
z celkového počtu 1 3 účastníků.
Pochvala patří všem výše uvedeným žákům,
zejména za přístup a dosažené výsledky.

Náš oddíl chce od příští sezony 201 8/201 9
přihlásit nové Družstvo E do Okresního přeboru
3. třídy. Družstvo bude složené hlavně ze žáků.
Budou hrát soutěž s dospělými. Chceme, aby se
více vyhrál i a získali zkušenosti z mistrovských
utkání, které budou hrát každou sobotu.
V druhé polovině měsíce července odjíždíme na
tradiční soustředění stolních tenistů do Sázavy
nad Sázavou.

Stolní tenis Sokola Hudlice dobře reprezentuje
naší obec v rámci okresu i kraje.

RudolfHrkal
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S povděkem jsme při jal i dobudování
sportovního areálu, po kterém jsme toužil i , a rádi
jsme v něm v podzimní části s našimi svěřenci
trénovali . Nyní jsme se již také přesídl i l i na jarní
tréninky na venkovní hřiště a nemá to chybu.
Užíval i jsme si každý trénink. Na závěr sezóny,
konkrétně 3.6. , 9.6. a 1 7.6 plánujeme sehrání
několika turnajů, nebo zápasů v našem domácím
prostředí a tímto vás všechny zveme. Dne
9.6.201 8 uspořádaly oddíly házené s oddílem

kopané sportovní den s celodenním i večerním
programem a občerstvením pro návštěvníky.
Pro všechny byl připraven bohatý doprovodný
program, sportovní soutěže a také zajímavé
atrakce. Bylo možno si například vyzkoušet
divoké rodeo na trenažéru. Ještě samozřejmě
budeme dotvářet sportovní prostředí v areálu
blíže našim představám, nicméně zásadní a
hlavní krok byl učiněn.
Smyslem činnosti oddílu házené v naší obci je
poskytnutí možnosti dostupného sportovního
vyžití v kontaktním kolektivním sportu, a to
zejména dívkám, neboť chlapci se primárně
zabývají kopanou, ale samozřejmě budeme rádi,
podaří-l i se nám vytvořit i chlapecký tým. Jsme

na to připraveni. Zatížení rodinného rozpočtu
hráčů je minimální. Hráči na prvním stupni školy
mají smíšené týmy, což nám činnost dost
usnadňuje. V letošním roce máme příležitost po
dlouhé odmlce vytvořit tým mladších žákyň a
teoreticky i žáků, ale rádi bychom uvítal i další
posily. Vy, kdo chcete zapadnout do našeho
kolektivu, při jďte. Udělejte to pro sebe. Rád
bych, aby se podaři lo zaktivovat celý mikroregion
Hudlicko a část dětí z tohoto mikroregionu

využilo možnosti, trénovat tento
nádherný sport v naší obci. Jsme
jediný oddíl házené v okrese, tak
zvažte využití příležitosti , kterou
vám nabízíme. Za podpory obce
jsme vytvoři l i v letní sezoně
skvělé, v zimní, za podpory
zdejšího Sokola slušné podmínky
k tomu, aby bylo možné tuto
činnost rozvíjet. Na vylepšení
zimních podmínek pro možnost
tréninku více oddílů pracujeme.
Z toho důvodu oslovujeme i okolní
obce. Oslovil i jsme i berounské
školy, neboť házenou v Berouně
nikdo netrénuje. Pokud máte ve
svém okolí někoho vhodného, kdo
má zájem o sport, můžete mu o
nás povědět, rádi ho mezi sebou

přivítáme. O našich plánech se můžete něco
dozvědět na www.skhudlice.cz v sekci házené.
Pracuji na tom, aby naši občané žil i soudržností
při sledování sportovních výkonů jej ich potomků
v týmové hře a pochopil i , že když jej ich děti
dokážou bojovat v jednom týmu za společnou
věc, pomáhat jeden druhému a vzájemně
spolupracovat na společném úkolu, j inak
nebudou ve hře úspěšní, měli by si z toho jej ich
rodiče vzít ponaučení do života a patřičně jej
apl ikovat při řešení každodenních problémů,
zejména v naší obci.

Libor Vydra

S.K. Hudlice - oddíl házené

ROZVOJ HÁZENÉ A SPORTOVNÍ DEN
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V týdnu od 23.4. do 27.4. 201 8 se v Berouně
konalo okresní kolo turnaje škol HOKEJBAL
PROTI DROGÁM 201 8. Naši žáci se představil i
hned ve 3 kategoriích a rozhodně se neztrati l i ! ! !
V kategori i 1 . -3. třída jsme obsadil i krásné
2. místo, když nad naše síly byla pouze ZŠ
Wagnerovo náměstí Beroun. Avšak oba tyto
týmy se ještě jednou utkají v květnu, neboť
společně postoupily do krajského kola.
V kategori i 4.-5. třída jsme obsadil i celkově
5. místo. Kluci velmi bojovali , ale ve velké
konkurenci na lepší umístění nedosáhli .
V kategori i 4.-5. třída DÍVKY se nám opět daři lo.
Naše šikovná děvčata si odvezla pohár za
pěkné 2. místo.
V turnajích se postupně představil i téměř
všichni členové hokejbalového kroužku, který
od letošního školního roku působí na naší
škole. Děti hra velmi baví a z výsledků je vidět,
že tréninky už přináší své ovoce. Za to patří

velký dík trenérovi Ondřeji Balekovi.
Na závěr bych chtěla ještě poděkovat panu
Romanu Novákovi, který organizoval pro děti
všechny turnaje a zároveň zajisti l pro naše
hráče dopravu na turnaj.

ZŠ Hudlice reprezentovali v jednotlivých
kategoriích tito žáci:

1 .-3.tř.: Krob, Buroň, Průša, Svoboda, Fleišner, Veselý

4.-5.tř.: Štanc, Zíma, Sklenář J., Lulák, Tejnor, Kotek,

Sklenář P., Vintr, Koudela, Krob, Buroň

4.-5.tř. DÍVKY: Jarošová, Krejčová A., Krejčová E.,

Bernerová, Landová N., Bulská, Jíchová, Landová K.

Všem žákům a žákyním děkuji za vzornou
reprezentaci naší školy a společně se těšíme na
příští ročník hokejbalového turnaje.

Mgr. Lenka Treglerová

Hokejbalisté ZŠ Hudlice získali dvakrát stříbro
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Velikou radost mi způsobila aktivita naší
dospívající mládeže, která projevi la zájem o
hraní florbalu a kdykoli máme možnost, trávíme
společný čas na hřišti u lesa, nebo v sokolovně,
je-l i k tomu prostor, a tím smysluplně
vyplňujeme jej ich volný čas. Zatím se nejedná
o pravé trénování, ale spíše jen hraní sportovní
hry pro zábavu, ale uvidíme, kam nás posune
další vývoj. Zapoji l i se také do obecních akcí,
obsadil i stanoviště při konání veleúspěšné akce
Velký pátek na rozhledně a pomáhají s

údržbou sportovního areálu, takže díky.
Doufám, že jim to vydrží. Máme v plánu
pravidelně každou neděli odpoledne mezi
sebou na hřišti u lesa hrát přátelské zápasy ve
florbale a vyzývám všechny, kteří by měli zájem
se našich zápasů osobně účastnit, nechť
při jdou. Hrají holky, kluci i dospělí, prostě
každý, kdo má chuť si o víkendu zasportovat.
To je ostatně na sportu to nejlepší. Zahrát si jen
tak pro zábavu.

Libor Vydra

Majetkoprávní vztahy

Místní komunikace v naší obci lemují předzahrádky a dvorky, které jsou dlouhodobě oploceny
a využívány vlastníky nemovitostí. Velké množství těchto nemovitostí nemá v souladu hranice
pozemku dle Katastrálního úřadu, má tzv. připloceno. V současné době Obecní úřad na základě
žádosti majitele nemovitosti a po schválení zastupitelstvem prodává tyto připlocené pozemky za
částku 200,- Kč za m2. Upozorňujeme všechny naše občany na tuto možnost. Na podzim
letošního roku budou komunální volby a nové zastupitelstvu může tuto cenu do budoucna
upravit. Je na každém z Vás, jak s touto informací naložíte.

Tlaková kanalizace na Facebooku

Viděli jste j iž to video o bezporuchové tlakové kanalizaci na Faceboku? Prý je to z Hudlic ze
spodní části obce. Prý tam stříkaly odpadní vody z jímky do výšky. A nejenom to, prý ta
plastová jímka dokonce i tlakem praskla. A stalo se to prý j iž ve více případech. To je dobře,
zase další „pozitivní“ zpráva o tlakové kanalizaci v Hudlicích.
Tak to je prosím jedna z mnoha zaručených zpráv, které běžela po Hudlicích o naší tlakové
kanalizaci. Chtěl bych ji jen krátce uvést na pravou míru. Video umístěné na Facebooku není
z naší obce. Pracovníci, kteří pobíhají kolem jímky, ze které podotýkám, nestříkají odpadní
vody do výšky, ale normálně vytékají, mají na sobě ochranné vesty, na kterých je napsáno
Technické služby Rudná. V žádném případě se to netýká naší obce. Někteří budou asi
zklamáni, ale je to tak. Tuším, že to není poslední informace o té strašné tlakové kanalizaci.
Jako nejnovější zprávu pro všechny uvádím, že byla provedena neohlášená kontrola
pracovníky CHKO na ČOV, na základě podnětu „všímavých turistů“.

Rudolf Hrkal

Florbal

Informace
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Informace pro občany

S ohledem na velice složitou dopravní situaci v aglomeraci Beroun – Králův Dvůr obec Hudlice
maximálně urychli la celkovou opravu polní cesty na Lísek, kterou lze přes městskou část
Zdejcina použít k rychlejší cestě do Berouna. Celé dílo bylo převzato dne 29.05. 201 8 a bylo
realizováno firmou Strabag Beroun nákladem 4 281 1 08 Kč, z toho 70% je dotace MZe a 30%
je spoluúčast obce Hudlice.
Věříme, že zejména pro cesty do Prahy tato cesta přispěje k výraznému zkrácení doby jízdy.

Pavel Hubený
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Poděkování

Obecní úřad děkuje všem občanům, kteří si před svými nemovitostmi zametl i po zimě
posypový materiál a dlouhodobě si sami před svým domem zajišťují sekání trávy. Děkujeme
za ochotu a vstřícnost.

RudolfHrkal

Tělocvičná jednota Sokol Hudlice pořádá v příštích měsících tyto akce,
na které si Vás dovoluje srdečně všechny pozvat:

* Koncert bluegrassové skupiny Druhá tráva & Robert Křesťan – sobota 11 . srpna 201 8
od 20:00 hodin ve sportovním areálu u lesa. Předprodej vstupenek byl j iž zahájen,
v předprodeji cena 200,- Kč, v místě 250,- Kč (viz obecní stránky - kalendář akcí). Jedná se
o jednu z nejlepších skupin z oblasti country. Občerstvení zajištěno. Po skončení koncertu
pokračuje večer videoprodukcí s country hudbou.

* Rozloučení s prázdninami - sobota 25. srpna 201 8 od 1 4:00 hodin ve sportovním areálu
u lesa. Tradiční akce pro děti, pro které budou připraveny atrakce firmy Lezeto z Písku,
tj . horolezecká stěna, lanovka, nafukovací hrad, lukostřelba aj. Dále budou pro děti připraveny
soutěže z oblasti kopané, šipek, házené. Je zajištěna jízda na koních a ponících, malování na
tváře, skákání v pytlích aj. Pro všechny bude zajištěno bohaté občerstvení.

* Diskotéka DJ Arny - sobota 25. srpna 201 8 od 20:00 hodin ve sportovním areálu u lesa.
Vstupné na diskotéku 70,- Kč. Občerstvení zajištěno.

RudolfHrkal

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a Green Shell - typu Araukana.

Stáří 1 4 - 1 9 týdnů, cena 1 59 -1 95,- Kč/ ks.

Prodej: 1 0. srpna, 1 3. září, 1 6. října a 22. l istopadu 201 8, Hostinec u Ondráčků - 1 4:30 hod in
Výkup král ičích kožek- cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9.00-1 6:00 hod. , telefon: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

Pavel Hubený
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