
Volby budou probíhat v pátek 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 6. října 2018 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

Volebnímístnost je na obecním úřadě.
Zastupitelstvo obce Hudlice bude mít celkem 15 členů.

Na kandidátních l istinách je celkem uvedeno 75 občanů Hudlic, kteří kandidují do zastupitelstva naší obce.
Jmenovité seznamy jednotl ivých kandidátek jsou umístěny na informační tabuli OÚ a na internetové
stránce OÚ Hudlice.
Účast a výsledky komunálních voleb mohou zásadně ovlivnit další činnost OÚ a rozvoj naší obce.
Vhozením volebního lístku do hlasovací urny vyjádříte svůj vztah k naší obci. Startovní podmínky mají
všechny strany stejné, záleží na každém Vašem hlasu.

Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (2.října 201 8).
Součástí volebních lístků budou i Informace o způsobu hlasování.

Krátce a srozumitelně o způsobu hlasovánía úpravám hlasovacích lístků.
Volíse 15 zastupitelů. Na každé kandidátce je 15 členů.

Vpřípadě překročenípočtu volených stran nebo celkového počtu kandidátů je hlasovací lístek neplatný.
Volební programy a seznamy kandidátů volebních stran jsou přílohou Zpravodaje
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE HUDLICE 201 8

Zaregistrováno bylo celkem 5 volebních stran:
1 . Porozumění občanům
2. Společně za rozvoj Hudlic
3. Nezávislí kandidáti Hudlic
4. Zodpovědně pro Hudlice
5. Komunistická strana Čech a Moravy

Máte celkem tři možnosti způsobu úpravy volebního lístku:

1 . Označíte křížkem pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany
v pořadí dle hlasovacího lístku. Můžete označit pouze jednu celou volební stranu.

2. Můžete označit křížkem celkem 1 5 kandidátů ze všech 5 kandidátních l istin. Výběr nesmí
přesáhnout 1 5 kandidátů.

3. Můžete oba způsoby zkombinovat. Označit jednu volební stranu a vybrat si z dalších kandidátek
zakřížkováním další kandidáty. Příklad: má být zvoleno 1 5 členů zastupitelstva. Je označena jedna
volební strana a kromě toho zakřížkováním dalších 5 kandidátů z ostatních kandidátek. Označená
volební strana tedy získá pouze 1 0 volebních hlasů a to pro kandidáty na prvních 1 0 místech. Volič
dal hlas 1 0 členům volební strany a vybral si dalších 5 kandidátů z ostatních kandidátek.



Slovo starosty

Vážení občané, čtyři roky opět utekly jako voda,
je tu opět konec volebního období a nové volby,
které určí další směřování a rozvoj naší obce
v následujícím čtyřletém období. Mnohé se
podaři lo splnit, něco se nepodaři lo hlavně
z důvodu nepřidělení dotací a hodně věcí se
ještě mohlo podařit kdybychom dokázali
táhnout za jeden provaz a svojí energii
neplýtval i na osočování , pomluvy, lži , udávání,
intriky napadání a házení klacků po nohy atd.
což jistě rozvoji obce v žádném případě
neprospělo. Nebudu zde vypočítávat čeho
všeho bylo v uplynulém období dosaženo
zejména v investiční oblasti , kde byly
realizovány akce za více jak 1 00 mil . Kč. Kdo to
chce vidět tak to vidí a někteří další, kteří asi
trpí krátkozrakostí jen hledají ve všem co se
udělá chyby aniž by sami cokoliv dokázali
a nebo s něčím pomohli . Mě osobně toto
rozdělení obce velice mrzí a pokládám za
neúspěch, že se po dokončení kanalizace
nepodaři lo tyto tendence utlumit a nalézt cestu
pro vzájemné pochopení a sblížení. Bohužel se
účelově nafukují různé kauzy např. zcela
v j iných městech a obcích běžné vypsání
výběrového řízení po uplynutí funkčního období
na funkci ředitelky základní školy. Jsem velice
rád, že i zde se podaři lo šířené katastrofické
scénáře nenaplnit jako neobsazení pracovních
míst učitelek, slučování tříd, uzavření školy,
nezajištění míst pro naše děti na druhém stupni
atd. Občas se sám sebe ptám, proč to někteří
l idé dělají, co j im to přináší a nebo jaký z toho
někdo chce mít prospěch. Jsem velice rád, že
i tuto možná předvolební akci se podaři lo
vyřešit a nové paní ředitelce, ale i celému
kolektivu přeji hodně úspěchů při dalším rozvoji
školy v úzké spolupráci s obecním úřadem. Jde
nám jistě všem o pozvednutí její prestiže tak,
abychom dosáhli plné obsazenosti a dalšího
zkvalitnění výuky s použitím moderních metod.
Další rozbuškou se stal článek Libora Vydry
v posledním „Zpravodaji“. Já osobně tímto

způsobem nepíši, ale musím konstatovat, že
nikoho nejmenoval ani neurážel a přesto to
vyvolalo možná účelově tol ik emocí. Byl na něj
opět obnoven hon a občané kteří s ním chtěl i jít
do koalice a společně řídit obec po minulých
volbách na něm najednou neviděl i niť suchou.
Jej ich ústní, ale zejména písemné reakce byly
za hranicí slušnosti , ale i zákona. Tyto články,
které jsou v tomto „Zpravodaji“ otištěny máte
možnost porovnat a udělat si vlastní názor.
Zejména článek pana O.S. je dle právního
názoru žalovatelný a obci by kromě autora za
zveřejnění hrozilo trestní stíhání a jen díky
pochopení pana Vydry došlo k jeho otištění. Já
jsem na zastupitelstvu obce skutečně slíbi l , že
příspěvky občanů otiskneme, ale pouze slušné,
neurážející a v rámci zákona. Z tohoto důvodu
již nebudou příspěvky nedodržující pravidla
napříště zveřejňovány. Nechceme, aby se ze
zpravodaje stala obdobná „žumpa“ jako
z diskuzního fóra na internetu, které neřešilo
problémy obce, ale sloužilo jen pro vzájemné
napadání a z tohoto důvodu také bylo zrušeno.
Pro vzájemné informování má každý dnes na
internetu mnoho dalších nástrojů a také je
zejména mladší občané plně využívají. Dovolte
jen krátkou reakci na článek pana Staňka. Jsem
velice rád, že mě chválí za získání mnohých
finančních dotací do obce, ale jej ich přidělení
nebylo závislé na politice, ale na potřebnosti
a věcnosti a ne vždy se podaři lo dotaci získat.
Závad na kanalizaci jsme si vědomi, j iž dva roky
jej ich odstranění bohužel zatím bezúspěšně
reklamujeme a řešíme již žalobu k soudu. Je
potřeba si však uvědomit, že díky blokování
realizace výstavby některými občany jsme se
dostal i až na konec programového období kdy
byl výrazný nedostatek materiálu i kval itních
dodavatelů.

(pokračování na straně 3)
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Občané Hudlic si v říjnu opět zvolí nové
Zastupitelstvo naší obce. Je vhodné
připomenout, jak probíhá volba samotného
Zastupitelstva, Rady, starosty a místostarosty.
V naší obci podalo kandidátky celkem
5 politických stran a sdružení. Jak je popsáno
již v j iném článku, máte 3 možnosti jak volit.
Můžete označit křížkem svoji hlavní stranu
křížkem, tím dáváte této volební straně a všem
jejím kandidátům svůj hlas. Tím dostane tato
strana v našem případě 1 5 hlasů. Druhou
možností je, že neoznačíte žádnou hlavní
stranu křížkem, ale vyberete si 1 5 kandidátů ze
všech 5 kandidátek a ty si označíte křížkem.
Jednotl ivé strany dostanou pouze hlasy
označených kandidátů. Poslední možností je
označení křížkem Vaší hlavní volební strany, ale
navíc označit křížkem ještě další jednotl ivé
kandidáty z j iných stran, které by jste rádi viděl i

v zastupitelstvu. Ti jsou potom Vámi voleni, ale
na úkor těch posledních z kandidátky Vaší
hlavní volební strany, kterou jste si vybral i .
Po vyhodnocení voleb získá každá volební
strana určitý počet míst v 1 5 členném
zastupitelstva naší obce. A teprve těchto 1 5
zastupitelů si mezi sebou volí vedení obce,
Radu a další orgány obce. Podle současného
volebního systému podpoříme lídra, kterého
bychom chtěl i mít ve vedení obce nejvíc tak, že
budete volit celou jeho kandidátku a ne že mu
dáte jen ten přednostní jeden hlas.

Je samozřejmě na každém z Vás,
jaký způsob si zvolíte.

RudolfHrkal

Informace před komunálními volbami
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(pokračování ze strany 2)

K příspěvku paní Kulhánkové chci uvést jen to,
že celou záležitost s vedením COOP Hořovice
dlouhodobě řešíme. Někteří občané místo toho
aby se na obci zeptal i jaký je stav začali
podepisovat petici za zachování prodejny.
V současné době jsou prakticky již u konce
jednání o odkoupení tohoto objektu obcí, kde
počítáme se zachováním prodejny potravin
doplněné o informační centrum. Jednáme
i o možnosti zavážení potravin do obce
až do domácnosti internetovým obchodem.
Souhlasím že další dvě, spíše tři , prodejny
potravin jsou v soukromých objektech, ale já
jsem starou mateřskou školku včetně při lehlého
pozemku neprodal.
Vážení občané, opět kandiduj i jen proto, abych
dokončil některé velké, finančně náročné,

projekty o kterých píši v našem volebním
programu a to zejména celkovou rekonstrukci
restaurace U Růžového stromu pro seniory
a rozšíření základní školy o druhý stupeň.
Domnívám se, že jsem schopen zajistit pro
jej ich realizaci potřebné finanční zdroje.
Z těchto důvodů Vás ještě jednou žádám
o podporu ve volbách a to ne v zájmu mé
osoby, ale pro další rozvoj naší hezké obce
a uspokojení potřeb většiny občanů.

Závěrem přeji všem hlavně
hodně zdraví a štěstí.

Váš starosta Pavel Hubený



Vážení spoluobčané,
jsme sdružení nezávislých kandidátů, jež nemá politické ambice, ale chce pracovat pro obec
a měnit j i tak, aby se v ní všem dobře žilo.

POROZUMĚNÍ OBČANŮM
Volební program 201 8 – 2022

Předkládáme v něm v několika bodech naši vizi dalšího rozvoje obce, prostřednictvím které se
snažíme koncipovat řešení pro všechny občany, jež chtějí svůj život v obci aktivně utvářet a
naplňovat ho nejen společensky a kulturně, ale i odpovědně směrem k budoucím generacím.

V minulém volebním období jsme prokázali odolnost vůči nejrůznějším tlakům a atakům. Vždy
jsme jednali v zájmu obce, nikol i jednotl ivých zájmových skupin. Svůj minulý volební program jsme
se snažil i důsledně plnit a vystupovat aktivně. Zapojovali jsme se do obecního dění od samotného
počátku volebního období. Ačkoli jsme byli personálně oslabeni, stále jsme vytvářel i možnosti
spolupráce a platformy pro vyžití hudl ických občanů. Šlo o aktivity sportovní, kulturní či pomoc
rodičům a vyžití dětí v rámci spolkové činnosti . Zároveň jsme se podílel i na realizaci celé řady
projektů rozvíjejících obec, ať už se jednalo o kanalizaci, sportovní areál u hřiště, posílení
turistického ruchu (Hospůdka u Jungmanna, rozhledna Máminka, úprava okolí Hudlické skály atd.)
a řady dalších. Množství odvedené práce je viditelné všude kolem nás a odráží se i na množství
kulturních akcí, které v naší obci neustále probíhají. V minulém volebním období jsme byli aktivní
v kontrolním i finančním výboru a v rámci jednotl ivých komisí i hybnou silou změn zaběhnutých
pořádků v obci. Podníti l i jsme vznik školské rady a snažil i jsme se konstruktivní kritikou vyjednat
zlepšení podmínek pro občany v rámci příspěvkových organizací obce. Díky tomu se například
prodloužila provozní doba školky, zavedl ranní provoz školní družiny a prodloužil odpolední provoz.

Důležitá je pro nás také čistota v obci, proto někteří z nás v minulých letech iniciovali akci „Ukliďme
Hudlice“, kterou organizuje spolek zahrádkářů stejně jako „Slavnost sečení sena“.

Na všem, co se v Hudlicích uskutečnilo, jsme spolupracovali se zástupci většiny ostatních stran
a sdružení, bez ohledu na politickou příslušnost.

Samozřejmě je stále na čem pracovat a co zdokonalovat. Na základě zkušeností z předcházejícího
volebního období i díky podnětům spoluobčanů jsme formulovali naše další priority:

(pokračování na straně 5)
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(pokračování ze strany 4)

Obec
Budeme spoluvytvářet atmosféru otevřenosti a konstruktivní spolupráce mezi

vedením obce a občany.
V této činnosti chceme vytrvat. Jako hlavní problém stále vnímáme nedostatečnou komunikaci
mezi obcí a občany. Občané mají málo či nedostatek informací a vytváří se tak prostor pro šíření
zkreslených či dokonce lživých informací. Jako východisko vidíme častější aktual izace webových
stránek, jej ichž prostřednictvím by byli občané informováni o chodu obce a zamýšlených akcích.
V podobném duchu lze využít i sociální sítě, které už některé obecní spolky využívají (například
Rezeda). Výzvou je pro nás také vytvářet spolupráci s okolními obcemi v rámci mikroregionu
Hudlicko. Jel ikož chceme obec rozvíjet i jako místo atraktivní pro turisty, povedeme jednání
s provozovatelem Hospůdky u Jungmanna o možnostech zlepšení kvality služeb.
Rovněž se chceme zasadit o zlepšení podmínek obecních zaměstnanců, a to včetně podmínek
platových, a otevřít jednání o možnostech zvýšení kvality údržby a čistoty obce.

Občanská společnost
Všemi možnými prostředky budeme i nadále podporovat spolkovou činnost a podporovat

občanskou společnost.
Věříme, že vzájemnou spoluprací a koordinováním činnosti dokážeme stmelit rozj itřenou atmosféru
v Hudlicích a časem díky společným aktivitám a budováním místa pro dialog i spojit názorové
proudy. Jsme aktivní v řadě organizací a ochotní pomáhat všem ostatním. Plně podporujeme
činnost Sokola, SK Hudlice, Hasičů, Rezedy, Zahrádkářů atd. , ať j iž aktivním zapojením či podporou
jej ich činnosti . V tomto chceme pokračovat i nadále.
Jako vážný problém vnímáme narůstající vandalismus v obci (zejména u skály, na hřišti u kostela,
na autobusové zastávce a v okolí kluziště). Zasadíme se o účinné systémové řešení tohoto
problému.

Školství
Rozvoj a další směřování základní a mateřské školy.

Budeme usilovat o zodpovědné hospodaření školy, zvýšení její prestiže a tím pádem i o zvýšení
počtu žáků.
V následujícím období se musí akutně vyřešit návaznost přestupu hudlických dětí na vyšší stupeň
vzdělávání. Z demografického vývoje v regionu je patrné, že počet dětí bude narůstat a může se
stát, že v Berouně nebo Králově Dvoře naše děti neumístí. Naší vizí je postupné rozšíření školy
vybudováním druhého stupně.
V Mateřské škole budeme, podle zájmu rodičů, usi lovat o prodloužení provozní doby do pěti hodin
a o pevné zakotvení provozu o prázdninách v minimální délce 1 4 dnů.

(pokračování na straně 6)
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(pokračování ze strany 5)

Sport
Budeme podporovat a rozšiřovat možnosti sportovních aktivit v obci.

Nadále máme v plánu podporovat děti a mládež ve sportovních aktivitách, a to jak kultivací
stávajících areálů, tak aktivním zapojením v rámci sportovních spolků. Jako doposud budeme
spolupracovat s ostatními organizacemi a vzájemně koordinovat jednotl ivé aktivity. Naším cílem,
který jsme si pro následující období vytyčil i , je vybudování cyklostezky a chodníku za Tátovkou od
Hudlic až ke sportovnímu areálu, kde bude navazovat na parkoviště. J iž jsme podnikl i příslušné
kroky, abychom tuto akci zaháji l i .

Kultura
Chceme pokračovat s podporou místních tradic, v organizování kulturních akcí a případně

je dále rozšiřovat.
Prioritou je pro nás soustředit se na akce v místě obce a podpořit využití obecních prostorů pro
aktivity občanů. Jel ikož je proces koupě bývalé hospody „U růžového stromu“ ve finální fázi,
plánujeme jeho přebudování na multifunkční sál k pořádání plesů, kulturních akcí, cvičení,
přednášek atd. Rádi bychom, aby se v něm scházeli občané všech generací a měli tak možnost
vyžití. Rovněž budeme podporovat činnost zahrádkářů a spolupracovat s nimi na různých akcích
jako doposud.

Infrastruktura
Budeme jednat o problémech souvisejících s dodávkami pitné vody a opravách místních

komunikací.
Vzhledem k situaci posledních let a problémům s dodávkami a kvalitou vody chceme občanům
přislíbit aktivní pomoc v jednání s VAK Beroun. Rovněž plánujeme další budování chodníků
a zabezpečení si lnic dle rozvojového plánu Hudlic.

Hospodaření s obecním rozpočtem
S obecním rozpočtem budeme nakládat uváženě.

S ohledem na zodpovědnou ekonomickou politiku budeme sledovat dotační programy a žádat
o dotace, které zapadnou do námi plánovaného dlouhodobého rozvoje obce. Budeme se snažit
udržet dostatečnou finanční rezervu na povinnou spoluúčast, proto plánujeme budovat zásadnější
projekty pouze s finančním příspěvkem z příslušných dotačních titulů. Jsme přesvědčeni, že díky
dotační podpoře se nám podaří vybudovat mnohonásobně víc, než pouze pomocí vlastního
rozpočtu. V minulosti se nám to již několikrát podaři lo.

Věříme, že najdeme pozitivní odezvu mezi občany Hudlic a budeme tak moci společně
prosazovat reálné cíle našeho volebního programu. Přivítáme a podpoříme kohokoliv, kdo
přijde s novými podněty ke zlepšení života v naší obci.

(pokračování na straně 7)



POROZUMĚNÍ OBČANŮM č.1
volební kandidátka

1 . Libor Vydra
2. Miroslav Cipro
3. Mgr. Eva Hocká
4. Martin Kodet
5. Andrea Vydrová
6. Ing. Patrik Vlk
7. David Čávoš
8. Barbora Kubíková
9. Pavel Horváth
1 0. Slávek Červeňák
11 . Mgr. Kristýna Hulová, DiS.
1 2. Tomáš Královec, DiS.
1 3. Vlasta Vokáčová
1 4. Jitka Ciprová
1 5. Mgr. Michal Hocký

45 let OSVČ
59 let technolog
34 let SŠ učitel
47 let řidič – montér
35 let OSVČ
42 let kominík a kamnář
38 let skladník
36 let OSVČ
33 let regionální vedoucí prodeje
39 let brusič laminátu
41 let projektová manažerka
32 let koordinační a projektový pracovník
52 let státní zaměstnanec
52 let administrativní pracovnice
39 let IT special ista

(pokračování ze strany 6)

Sdružení nezávislých kandidátů

SPOLEČNĚ ZA ROZVOJ HUDLIC
Vážení občané,
Před námi jsou opět po čtyřech letech komunální volby do Zastupitelstva naší obce. Naše sdružení
nezávislých kandidátů „Společně za rozvoj Hudlic“ Vás chce opět oslovit a požádat o podporu při
komunálních volbách v roce 201 8. Název „Společně za rozvoj Hudlic“ plně vystihuje naše cíle
a zájem. Komunální volby musí být o l idech, které znáte a kteří opravdu pro naše občany něco
dělají
a jsou ochotni se podílet na rozvoji naší obce.
Nejsem příznivcem dlouhých, komplikovaných a unavujících proslovů. Rád mluvím stručně
a k věci. Každý soudný občan musí v naší obci vidět, co jsme za uplynulé volební období
zabezpečil i , nebo jsme se na realizaci akcí spolupodílel i . Samozřejmě nebylo všechno úplně
ideální, některé problémy jsme mohli řešit operativněji a včas, některé se nedotáhly do úplného
konce. Každopádně komunikace mezi občany a úřadem považuji za jeden z problémů, který
bychom chtěl i zlepšit. Krátce k minulému volebnímu programu. Jako hlavní bod splnění volebního
programu považuji dokončení tlakové kanalizace v naší obci. Kanalizace byla objemem finančních
prostředků a mnoha komplikacím v průběhu přípravy výstavby nejobtížnějším volebním úkolem.
Druhým splněným úkolem volebního programu byla rekonstrukce a zateplení budovy ZŠ Hudlice,
která si to j iž dlouho zasloužila. Dalšími splněnými úkoly bylo rozšíření kapacity MŠ Hudlice,
zvýšení atraktivity Hudlicka (rozhledna Máminka), celková rekonstrukce sportovního areálu
(házenkářské hřiště a kabiny) a rekonstrukce komunikace na Lísek. Kromě těchto hlavních úkolů
se podaři lo real izovat řadu dílčích akcí. Jen namátkou – svépomocí rodičů postavené dětské hřiště
na Dolejší, částečná oprava místních komunikací, pročištění a opravy dešťové kanalizace, nové
osvětlení ul ice Na Vyhlídce, oprava zastávky V Dibří, osazení zrcadel na vjezdy na krajskou silnici ,
zřízení nového sběrného místa na odpady – Lísek aj.

(pokračování na straně 8)
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Volební program na roky 201 8 – 2022

Nechci vypisovat všechny oblasti , které Obecní úřad musí ve své působnosti zabezpečovat
a uvádět jej ich zlepšení jako náš volební program. Zlepšování všech těchto oblastí obce by měl být
samozřejmý každodenní úkol obecního úřadu a zvolených zastupitelů. Realizace větších
investičních akcí je podmíněna získáním dotačních titulů. Z těchto důvodů uvádíme plánované
akce a opatření:

1. Realizovat připojenídalších nemovitostína kanalizaci – 3. etapa.
Podmíněno získáním dotačního titulu

2. Projekčně zabezpečit rekonstrukci ZŠ s přípravou na druhý stupeň.
Podmíněno získáním dotačního titulu

3. Postupné opravy místních komunikací
4. Postupná realizace úsporného osvětlenív celé obci
5. Dořešit vlastnické vztahy veřejného vodovodu
5. Zlepšit komunikaci OÚ s občany, jejich informovanost a vyřizovánížádostí
6. Vyššízapojenízastupitelů při plněníkonkrétních úkolů obce
7. Zlepšeníspolupráce se ZŠ a MŠ Hudlice
8. Zásadnípodpora sportu v obci a využitívolného času dětí

Za všechny kandidáty mohu slíbit, že se o splnění těch obyčejných a hlavních osobně zasadíme.
Za moji osobu mohu říci, že nerad dávám plané sl iby. Snažím se dotahovat do konce vzniklé
problémy. Nemám ve zvyku problémy odsouvat na neurčito. V komunikaci s občany nemám rád
dlouhé a nic říkající proslovy. Komunikuj i věcně a stručně. Mám rád pořádek.

Za SNKSpolečně za rozvoj Hudlic

RudolfHrkal

1 . Rudolf Hrkal
2. Zdenek Sklenář
3. Lukáš Hubinger Mgr.
4. Dana Žihlová
5. Michaela Beranovská Ing.
6. Ivana Mezková
7. Jiří Sládek Ing.
8. Jarmila Landová
9. Jitka Jarolímková
1 0. Kateřina Medová
11 . Stanislav Vaculík
1 2. David Sklenář
1 3. Jan Stehlík
1 4. Pavel Vyšehradský
1 5. Luboš Jirava

63 let místostarosta
71 let důchodce
28 let hydrogeolog
59 let ředitelka MŠ
46 let státní zaměstnanec
46 let plánovačka
56 let vedoucí střediska
42 let referentka
66 let důchodkyně
42 let učitelka
42 let technik IT
37 let auditor výroby
52 let OSVČ
41 let nezaměstnaný
57 let OSVČ

SPOLEČNĚ ZA ROZVOJ HUDLIC
volební kandidátka 2

(pokračování ze strany 7)
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Sdružení nezávislých kandidátů

ZODPOVĚDNĚ PRO HUDLICE

Vážení spoluobčané,
naše družení nezávislých kandidátů ZODPOVĚDNĚ PRO HUDLICE vstupuje do svého druhého
volebního období jen s malou změnou složení své kandidátky. Tímto děkujeme všem odstoupivším
členům za jej ich aktivní činnost a spolupráci.
Náš volební program pro období 201 8 - 2022 má opět reálné cíle. Nic nesl ibujeme ve snaze získat
Vaše volební hlasy, můžete se všichni přesvědčit, že se snažíme uskutečňovat a naplňovat volební
program tak, jak jsme si předsevzali .
Podpoři l i jsme dokončení odkanalizování obce, obnovujeme a pečujeme o zeleň v obci, pomáhali
jsme při různých sportovních, kulturních a společenských akcích. Díky otevření naučné stezky
a rozhledny “Máminka” se mnohonásobně zvýšila turistická atraktivita naší obce a souběžně s tím
i návštěvnost rodného domku Josefa Jungmanna. Podílíme se na údržbě čistoty a zamezení
černých skládek v okolí rozhledny. Uspořádali jsme mnoho akcí pro děti a dospělé, nezapomněli
jsme ani na starši generaci. Snažil i jsme se o dobrou spolupráci se základní a mateřskou školou,
složkami dobrovolných hasičů, včelaři a zahrádkáři - došlo k dohodě ohledně úprav zahrady
rodného domku Josefa Jungmanna a okolí skály. Byla vytištěna další kniha historických fotografií.
Naši kandidáti ví, že pokud dostanou šanci pracovat pro obec, nesmí své voliče zklamat.
Nebudeme Vám slibovat neuskutečnitelné věci, ale víme, že budeme muset plnit to, co si daná
situace vyžádá a co opravdu splnit lze. Dohodneme se rádi s každým, kdo o dohodu usiluje.
Neuděláme ale nic, co odporuje zákonné legislativě, nebo co by bylo ku prospěchu jedince na úkor
zájmu obce.
Respektujeme a budeme rádi, pokud budete naši práci kontrolovat. Aktivně se budeme podílet na
činnostech plynoucích z usnesení zastupitelstva obce. Jak vyplývá z názvu naší volební strany,
stavíme se zodpovědně za svůj volební program a jeho následné plnění.

Naše hlavní cíle:

1 / rekultivace Kalu a koupaliště
2/ revitalizace zeleně v obci
3/ zřízení informačního centra a malého vesnického muzea
4/ obnova vnitřního vybavení rodného domku J. Jungmanna
5/ renovace kapličky pod Sokolovnou
6/ obnovení a podpora Sboru dobrovolných hasičů
7/ podpora aktivit dětí a seniorů (sport, kulturní akce)
8/ propagace obce v rámci cestovního ruchu
9/ zavedení diskusního fóra občanů
1 0/ veřejná kontrola plnění volebního programu

Jiřina Tejnorová, Emil Žihlo

(pokračování na straně 11)
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Kandidátní listina
ZODPOVĚDNĚ PRO HUDLICE

1 . Tejnorová Jiřina
2. Žihlo Emil Ing.
3. Goldammerová Jaroslava
4. Paterová Jana
5. Hrubý Jan Ing.
6. Landová Kateřina
7. Součková Jitka
8. Vaněčková Vladislava
9. Chaloupková Barbora
1 0. Papírník Jakub
11 . Jarošová Eva
1 2. Vaněček Josef
1 3. Vlachosová Jitka
1 4. Balcarová Marta
1 5. Patera Josef Ing.

59 let zdravotní sestra
62 let živnostník
59 let zdravotní asistent
53 let referent dopravy
62 let učitel
26 let IT tester
45 let dělnice
51 let poštovní pracovnice
24 let učitelka MŠ
29 let elektromontér
40 let finanční special ista
51 let sociální pracovník
71 let důchodce
62 let důchodce
62 let podnikatel

Vážení občané, opět je za námi čtyřleté volební období kdy se podaři lo real izovat společným úsilím
všech zastupitelů a pomocí i dalších občanů obce mnoho potřebných záměrů pro další zlepšení
životních podmínek v naší obci. Kandidáti za KSČM splnění těchto úkolů věnovali vel iké úsilí.
Bohužel všech cílů nebylo dosaženo zejména s ohledem na omezené finanční zdroje přesto, že se
podaři lo získat mnoho finančních dotací. Pro mě osobně je velkou motivací realizace některých
velkých finančně náročných projektů a i tento cíl a možnost získání dotací ze Středočeského kraje
přispěl nakonec k mému rozhodnutí opět se ucházet o Vaší důvěru ve volbách. Kandidáti za KSČM
si nekladou v podmínkách obce žádné politické cíle, ale jde j im o co největší rozvoj naší obce pro
zlepšení životních podmínek všech kategorií našich občanů. Pro naplnění tohoto hlavního úkolu
budeme usilovat o realizaci zejména následujících záměrů:

- Celkovou rekonstrukci restaurace U růžového stromu pro potřeby zejména seniorů jako
je pečovatelská služba, pracovní terapie, denní a týdenní stacionář, klub důchodců,
muzeum, kulturní a spolková činnost atd.

- Vybudování druhého stupně vzdělávání v j iž připravených podkrovních prostorách objektů
základní školy.

(pokračování na straně 12)

Volební program kandidátů za KSČM pro
volby do obecního zastupitelstva obce Hudlice
konané ve dnech 5. a 6.1 0. 201 8.

(pokračování ze strany 10)
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(pokračování ze strany 11)

- Celkovou rekonstrukci vodních nádrží Kalu a koupaliště a případně vybudování dalších nádrží
v Libojicích a Běstinách na zachycení vody v krajině.

- Postupné budování chodníků v celé obci u hlavní komunikace.

- Opravy a celkové rekonstrukce místních komunikací včetně opěrné zdi v ul ici Nad Roklí.

- Opravu střechy a zateplení bytového domu tzv. Činžáku.

- Rekultivaci skládky, úpravu sběrného dvora a vybudování kompostárny.

- Vybudování cyklo a pěší stezky ke hřišti , zřízení parkoviště.

- Celkovou rekonstrukci kluziště.

- Celkovou opravu kapličky J.J. u Sokolovny a její kulturní využití.

- Vybudování dalších kanalizačních přípojek.

- Úpravu komunikaci pro pěší na hřbitově, opravu zdi a veřejné osvětlení.

- Rozšíření možnosti využití hospůdky U Jungmanna úpravou vnitřního dvora.

- Zakoupení a provozování spodní prodejny potravin COOP a zřízení informačního centra.

- Opravu a doplnění oplocení mateřské školy a revital izaci zahrady.

- Podpora vybudování nového sociálního zařízení v Sokolovně.

- Rekonstrukce a obnovení ordinací zubního a dětského lékaře.

- Údržba a výsadba další zeleně na veřejném prostranství.

- Doplnění veřejného osvětlení a rozhlasu.

- Podpora všech kulturních, sportovních a společenských akcí.

Vážení občané, j istě se jedná o zejména finančně velice náročné cíle jej ichž realizace bude závislá
zejména na získání potřebných finančních zdrojů. Zajištění pouze z běžného rozpočtu obce je j istě
nereálné. Dalším neméně důležitým předpokladem je vzájemná spolupráce všech složek,
pochopení občanů a klid pro práci. Asi nesplnitelné je přání, abychom tyto a případně i další
záměry zabezpečovali společně bez rozdílu, zda se jedná o koaliční či opoziční zastupitele, kteří
dostal i důvěru voličů.

(pokračování na straně 13)
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(pokračování ze strany 12)

Vážení občané v minulosti kandidáti za KSČM již splni l i mnoho bodů ze svého programu a dokázali
tak, že nejde jen o předvolební sl iby a proto Vás opět žádáme o důvěru k možnosti naplnění dalších
záměrů.

O Vaší podporu a pomoc pro co největší naplnění těchto cílů žádají:

Pavel Hubený, Petra Chaloupková, Pavel Markvart, Jiří Bureš, Erika Tejnorová,
Ekaterini Vlachosová, Zuzana Kočová, Oldřich Vostárek, Petr Zíma, Jiří Balcar,

Eva Dvořáková , Václav Šep, Alena Kolaříková, Marcela Papírníková a JosefMalý

O dalším rozvoji a směřování naší krásné obce rozhodnete Vy voliči .
Srdečně všechny zdravý za kandidátku KSČM Pavel Hubený.

1 . Hubený Pavel
2. Chaloupková Petra
3. Markvart Pavel
4. Bureš Jiří
5. Tejnorová Erika
6. Vlachosová Ekaterini
7. Kočová Zuzana
8. Vostárek Oldřich
9. Zíma Petr
1 0. Balcar Jiří
1 1 . Dvořáková Eva
1 2. Šep Václav
1 3. Koláříková Alena
1 4. Papírníková Marcela
1 5. Malý Josef

64 let starosta
43 let celní deklarant
44 let řidič
55 let technik
29 let státní zaměstnanec
36 let referentka
48 let referentka prodeje
78 let důchodce
33 let operátor výroby
62 let technik
57 let referentka úřadu
67 let důchodce
66 let důchodkyně
68 let důchodkyně
83 let důchodce

Kandidátní listina
Komunistická strana Čech a Moravy 5
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Příspěvky občanů

Tak už jsou tu zase!

Volby. Někomu se může zdát, že jsou příl iš
často, ale je to nedílná součást demokracie
a většina l idí je přesvědčena, že chce
demokracii .
Problémem je ovšem otázka „Koho volit?“. Co
člověk, to j iný názor, a proto pořád platí „Není
na světě člověk ten, co by se zalíbi l l idem
všem“. Volič se tak dostává do situace, kdy
nemá možnost volby mezi tím, koho chce
a nechce, ale jen mezi tím, koho nechce a koho
nechce ještě víc.

Zatímco u volby prezidenta může kandidáty
volič poznat alespoň z televizních debat,
u voleb do krajského zastupitelstva nezná
většinou nikoho z kandidátů, a tak se takové
volby stávají spíše loterií, než racionálním
výběrem lepší budoucnosti.
Z tohoto pohledu se komunální volby jeví jako
nejsnadnější, neboť většinu kandidátů zná
osobně nebo alespoň „od vidění“, takže proč jim
nevěřit.

V předchozích volbách jsem se, myslím nejen
já, nechal nalákat na sl ib vybudování pro
občana pohodlnějšího způsobu odkanalizování.
Tehdy mě ani nenapadlo, že by lidem, kteří se
jak tvrdi l i , několik let intenzivně zabývají
problémem odkanalizování, unikl takový malý
detai l v podobě toho, že na změnu
odkanalizování už je vlastně pozdě a že
změnou projektu by obec zbytečně přišla
o mil iony. Škoda, že se ten detai l zviditelni l
až po volbách.

Uvádím to jako příklad toho, že ani
v komunálních volbách nelze slepě důvěřovat
na základě povědomí o lidech v okolí. Čeho by
se pak měl ale volič při výběru držet?
Snad trochu jistoty by měl u těch, kteří j iž dříve
kandidovali . Stačilo by si vzít jej ich předchozí

volební program a zkontrolovat, co skutečně
splni l i a co ne. Pokud by znal hodně lidí osobně,
mohl by používat preferenční křížkování třeba
i napříč různými kandidátkami. Kdyby to tak
udělal každý volič, dostal i by se do
zastupitelstva jen l idé s největší podporou
a důvěrou obyvatelstva a neseděli by tam tací,
které tam dostaly hlasy pro výrazného
a populárního lídra kandidátky. Nevýhodou
takového systému ovšem je, že se pak
v zastupitelstvu mohou sejít l idé s hodně
odlišnými názory, což pro obec nemusí být
nejlepší. Ale ono i příl iš jednobarevné a loajální
zastupitelstvo může mít své nevýhody.

Zkrátka pokud chce člověk k volbám
přistupovat zodpovědně, měl by před
výsledným rozhodnutím trochu přemýšlet
o příčinách a následcích této volby. Odměnou
mu pak budiž naděje, že bude lépe a že dotyční
zvolení budou plnit, co slíbi l i .

Miroslav Cipro

P.S. Někteří lidé si myslí, že když nepůjdou volit
nic tím neovlivní a že na tom jednom hlasu zase
tolik nezáleží. Paradoxem ovšem je, že pokud
by se tito nevoliči spojili a vytvořili například
stranu s názvem „NÁM JE VŠECHNO FUK“,
vyhráli by v posledních letech každé volby.
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Libore Vydro věhlasný Járo Cimrmane nebylo
už dost tvých ubohých článků?!?! Je krásné
psát o sobě pohádky, o zachránci hrdinovi, ale
jak to s tebou je všichni víme. Tvoje pomoc
lidem je úžasná, ale díky tvým povedeným
smlouvám bohužel mnozí přišl i o střechu nad
hlavou. Tvé služby jsi vykonával s podobnými
osobními strážci, které jsi si přivedl při minulých
komunálních volbách na úvodní zastupitelstvo.
Doufám, že tyhle osobní strážce nebudeš mít
zapotřebí i letos a lidi už tě volit nebudou. Jak ty
se svojí povahou si vůbec dovolíš kritizovat
chod školy a mnohé další. Máš plnou hubu
psychopatů… na které je potřeba dát si pozor…
to myslíš přímo sám sebe? Je mi jasné, že se
budeš chlubit, co všechno se díky tobě v obci
udělalo. Všechny akce, včetně hřiště, stály
„zlatou štangli“ z dotací přidělených díky

soudruhovi a jeho koaliční komunistické
spolupráci na nejen na krajském úřadě.
Je s podivem, že během dvou let obec Hudlice
možná dostane již finance na I I I . vlnu tlakové
kanalizace, která není tak bezporuchová jak
sl iboval soudruh Pos, Hubený, Hrkal, Vydra,
Cipro, Hocká, Sklenář a spol. Vaše slibovaná
transparentnost se Vám opravdu povedla,
všechny smlouvy a dokumenty raději
neuveřejňujete, a kdyby Vás náhodou chtěl
někdo kritizovat tak jste pro jistotu zruši l i
i obecní diskuzi, aby si náhodou lidi mezi sebou
nevyměňovali názory a informace, komu
prorezlo nebo nefunguje za tak krátkou dobu
bezporuchové čerpadlo tlakové kanalizace.

(Jaroslav Staněk)

Reakce na příspěvky Vydry/Járy Cimrmana (JS)

Milý Jardo Staňku,

v článcích, o kterých zřejmě hovoříš, je
ukotvená pravda o současném dění v Hudlicích,
ke kterému neměl doposud nikdo odvahu
otevřeně hovořit. Vše vysvětluje článek v tomto
zpravodaji , který jsem sepsal se svými kolegy.
K mému podnikání jsem se již uspokojivě
vyjadřoval celému zastupitelstvu a je k dispozici
každému zájemci. Ochranku jsem tehdy povolal
na doporučení právní kanceláře a ty hochy jsem
tehdy viděl poprvé. Měli zaj istit nenásilný
průběh ustavujícího zastupitelstva a splni l i svůj
účel. Představ si, že někteří kandidáti měli

z jednání některých členů skupiny, kam patříš,
strach. Článek o lidech s poruchou osobnosti
přesně popsal skutečnost naší obce, kterou si
mnozí uvědomil i a splni l svůj účel. Byl jsem
hlavním strůjcem letáku podepsaným Járou
Cimrmanem a v něm jsem popsal nevýhody
tlakové kanalizace. Na mém názoru jsem nic
nezměnil , pouze jsem tehdy zjisti l , že nebylo
možné jinou kanalizaci než tlakovou v obci
zbudovat.

Libor Vydra
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Chtěl bych se vyjádřit k článku v posledním
zpravodaji Hudl ice dnes. Zatím, co starosta
na straně 1 vyzývá: „Zanechme emocí, svárů
a napadání“, tak hned na straně 3 vyjde článek,
který toto všechno popírá.
Tak tedy. Máme v našem obecním
zastupitelstvu člověka, který zákeřně a podle
napadá „jednu učitelku“. Zbaběle se navíc
na posledním veřejném zasedání zastupitelstva
odmítá vyjádřit, kdo je tato učitelka. Tento
největší zrádce v histori i Hudl ic pokračuje
ve své Cimrmanovské tradici a pouští se do lží
stejně, jako před posledními volbami, kdy
obelhal a podrazil své voliče. Vždyť to byl právě
on, kdo po volbách otočil o 1 80 stupňů a pak

musel chodit s ochrankou! Doufám, že si to
ještě všichni vol iči pamatují! ! !
Podle Vašeho vzoru Vás nejmenuji , ale myslím,
že Vás podle těchto vašich činů všichni
poznávají.
A na závěr Vám vzkazuji : STYĎTE SE!! !

P.S. Cimrmane, vykašlete se na Shakespeara,
toho Vy stejně nejste schopen pochopit! Jděte
radši do kina, nejlépe na film „JEŠTĚ VĚTŠÍ
BLBEC, NEŽ JSME DOUFALI“. To je kultura pro
Vás!

SklenářOtakar

Vyjádření k článku L. Vydry „Základní škola“

Vážený pane Sklenáři,

článkem o základní škole jsem chtěl poukázat
na palčivé problémy, které se týkají nás všech.
Úbytek žáků z naší školy takovým problémem
je. Velká skupina občanů nám sděli la, proč tak
konají a já jsem měl jen odvahu jej ich názor,
se kterým se ztotožňuji , zveřejnit. Za nehorázné
považuji , aby učitel niči l dobrovolnou
smysluplnou činnost někoho jiného a zneužíval
tak své postavení ve škole k politickému
vyřizování účtů a mařil tak investici několika
mil ionů korun nás všech. Psal jsem o tom,
s čím se mi děti a rodiče svěřovali . Neměl jsem
v úmyslu kohokoli osobně označit, jen ho

upozornit, aby se nad celou záležitostí zamyslel
a následně se zdržel obdobného způsobu
chování. Nechtěl jsem a ani nechci dané osobě
jakkoli ublížit, proto jí odmítám jmenovat.
Ohledně toho, kdo koho obelhal, či podrazil ,
se obšírně vyjadřuj i se svými kolegy v jiném
článku. Já osobně to vnímám tak, že se nám
zastupitelům za stranu POROZUMĚNÍ
OBČANŮM podaři l odvrátit pokus o zničení celé
obce.

Libor Vydra
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Původně jsme neměli v úmyslu komentovat leták paní Čápové či se jakkoli vracet k událostem
před čtyřmi lety. Protože však přišla invektiva ze strany pana Staňka a hrozí další útoky,
vyjádříme se ještě jednou a naposledy.

To, co tehdy odehrálo, námi hluboce otřáslo, na druhou stranu jsme se ale naučil i přistupovat velmi
obezřetně k tomu, co nám kdo říká. Bylo to pro nás psychicky velmi náročné období, kdy jsme
museli učinit rozhodnutí, jehož důsledky byly klíčové pro další vývoj obce. Postupovali jsme
maximálně svědomitě – nespokoji l i jsme se s tím, co nám řekli představitelé Šance pro Hudlice,
kterým jsme původně bez znalostí faktů důvěřovali . Byl i jsme přesvědčeni, že když se o záležitost
zajímají tak dlouho, mají vše ověřené, ošetřené a vědí, co dělají. Scházeli jsme se s nimi, a ačkoli
jsme byli přesvědčeni, že jsme svébytnou nezávislou stranou (alespoň našich 6 kandidátů si to
myslelo), připusti l i jsme možnost vzájemné spolupráce i to, že podpoříme kandidáty Šance do
funkcí představitelů obce. Na základě informací od nich také Libor Vydra sepsal článek, kde se
podepsal jako Jára Cimrman, který je mu nyní neustále předhazován a který poukazuje na
nevýhody tlakové kanalizace. Byl však vytvořen na základe dezinformací a nepravd sdružení
Šance pro Hudlice o možnosti změny typu odkanalizování. Důvěřovali jsme jim a bohužel jsme si
ještě tenkrát v té chvíl i neověři l i fakta. Nikdy jsme nepopíral i ani nepopíráme skutečnost,
že gravitační kanalizace je na údržbu výhodnější než tlaková, jak bylo v letáku uvedeno.

Volby dopadly tak jak dopadly a my ještě v eufori i šl i domlouvat podmínky další spolupráce s Šancí
pro Hudlice. A přišel první šok – atmosféra byla fanatická a přišlo nám, že během diskuzí nešlo ani
tak o naplňování bodů programu, ale pomstu stávajícím představitelům obce. Zároveň se nám
příl iš nezdálo personální obsazení obce, o kterém jsme se před volbami vůbec nebavil i . Zejména
jsme měli problém s duplicitním obsazením postu místostarosty a zřízením místa pro dva
tajemníky obce. Přišlo nám to na tak malou obec hodně. Přiznáváme, že jsme měli problém i s
osobou směřující na post starosty Andreou Čápovou, a to díky jejímu despotickému způsobu řízení
sdružení Šance a cíleně pěstovanému fanatismu.

Klíčovou se ale samozřejmě stala záležitost zbudování kanalizace. To přišla opravdová ledová
sprcha. Aby bylo jasno, chápeme, v čem jsou výhody i nevýhody tlakové kanalizace a za jiných
okolností (finančních, technologických aj. ) bychom nejspíš voli l i kombinaci (byť většina domů v
obci by stejně mělo tlak), ovšem představitelé Šance pro Hudlice neznali odpověď na jedinou
konkrétní otázku, jak postupovat ohledně změny typu odkanalizování a vyhnout se sankcím za
zastavení rozjetého projektu. Naše dotazy postupně vedly k útokům a atmosféře nedůvěry.
Nakonec nám nezbylo nic j iného, než si informace zjistit sami ať od vedení obce (těm jsme ale
tehdy nedůvěřovali), real izátora – firmy Habau, Státního fondu životního prostředí, advokátní
kanceláře, j iných komunálních politiků, projektantů, pročetl i jsme studie atd. Výsledkem bylo
zdrcující zj ištění, že za daných podmínek vůbec nebyla volba, zda kanalizaci tlakovou nebo
kombinovanou, ale zda tlakovou nebo nikdy žádnou.

Kdybychom se rozhodli projekt zastavit, j iž proinvestované peníze na stavbu kanalizace by obec
nikdy nenačerpala a na nutnou spoluúčast na budování dražší varianty by neměla finance. Dotační
podmínky, i kdybychom byli úplně na začátku díla, bychom nikdy nesplni l i a obec by skončila
bankrotem s nedodělanou kanalizací. Nikdy by se nerealizovaly rozjeté projekty jako škola, školka,
nezbudovalo by se hřiště, kabiny, rozhledna a další. Navíc spoluúčasti u daného dotačního titulu
v dalším období se zvyšovaly.

(pokračování na straně 18)

POROZUMĚNÍ OBČANŮM – vyjádření k útokům a nařčením



(pokračování ze strany 17)

Když jsme se zjištěními konfrontovali Šanci, nebyli vůbec překvapeni a okamžitě vše bez
vysvětlení smetl i ze stolu. Vzápětí přešl i k verbálním útokům, které místy hrozily i fyzickou
konfrontací. Během několika dní byly v obci vylepeny plakáty útočící na naše osoby, výhružky
fyzické likvidace („Vydro ty se žádné kanalizace stejně nedožiješ!“), výhružky štvavou kampaní,
kterou nás prý donutí se odstěhovat z obce. Dokonce paní učitelka z místní školy zaútočila na děti
pana Vydry slovy: „Vrátí se Ti to na dětech!“ (Bylo to řečeno před svědky! Navíc v té době jednu z
jeho dcer skutečně učila v hodinách angličtiny.) Z toho jsme byli obzvláště v šoku. Náš lídr se pod
vl ivem toho všeho psychicky zhrouti l a odstoupil . Část kandidátky se také otočila proti nám.
Původně jsme myslel i , že se bojí, ale pak jsme pochopil i , že jsou plně pod vlivem Šance.
Nerozuměli jsme tomu, protože Vedení Šance nebylo schopno odpovědět na jedinou racionální
otázku ohledně změny projektu a postupu při změně typu kanalizace, financování či čerpání
dotace. Může se tedy někdo divit, že pan Vydra sehnal na ustavující zastupitelstvo ochranku pro
zajištění kl idného průběhu? My tehdy měli opravdový strach – zejména dámské osazenstvo
kandidátky. Nebyl to strach z hudlických občanů – ostatně běžně chodíme na většinu akcí v obci,
do hospody i j inam. Byl to strach z konkrétních členů Šance pro Hudlice, jej ichž výpady byly na
hraně fyzické konfrontace a kteří nás během jednání „tajně“ nahrávali . (Nahrávky existují,
ale Šance je i přes naši výzvu nikdy nezveřejni la, jel ikož by bylo jasné, jak se věci odehrály.)

Dále se situace vyvinula tak, jak j i znáte. Nejsme zrádci. Udělal i jsme ale velkou chybu, že jsme si
neověři l i fakta před volbami a draze jsme za to zaplati l i . Přicházely další útoky. Některé byly
legrační a podle našich informací se jimi bavila půlka Hudlic – jedná se o výstupy a hádky na
diskuzním fóru obce. Jiné byly vážné. Čeli l i jsme vlně anonymů, udání, kyberšikaně. Nejvíc
nechutné byly útoky na matku v šestinedělí zveřejňováním její soukromé komunikace na
facebookové platformě Šance (máme prinscreeny, kdyby to chtěl někdo zpochybnit). Dále obdržela
rodina paní Hocké séri i anonymů plných lží, výmyslů a vulgarit, které měly zničit její rodinu a
soukromý život. Přišel sprostý anonym se smyšlenými informacemi do schránky školské rady. Paní
Hocká pak situaci musela řešit i v práci, protože netuši la, zda útok nepovede i tudy a nebude se
snažit zničit j i i po pracovní stránce. Podobným anonymům čeli l i pan Vydra. U něj šlo o jeho
podnikatelskou aktivitu, kterou pak později podrobně objasňoval směrem k představitelům obce i
části veřejnosti . Toto vyjádření je zájemcům k dispozici na požádání. Vedení Šance koordinovalo
své voliče k útokům pod okny našich domovů, kdy na nás křičel i v rámci jakési „protikanalizační
demonstrace“.

Později jsme se také dověděli , že podobným pravidelným vlnám agrese čeli l i starosta i j iní
zastupitelé už dříve než my. Bohužel to venti loval i směrem k občanům jen málo, protože si myslel i ,
že zveřejněním toho, co se jim děje, ataky umocní, či že jej ich obrana bude zneužita a Šancí
prezentována jako útok. Byli v tomto velmi prozíraví. Sami máme zkušenost, jak se může pravda
otočit proti nám prostřednictvím šikovných manipulátorů. V současné době někteří bývalí lídři
Šance pochopil i , že cestou otevřené agrese cesta nevede a volí raději skrytou manipulaci,
pomluvy, rozkol mezi l idmi, vytváření obrazu nepřítele a ničení našeho úsilí (Např. V případě
házené podsouvají, že se jedná o extrémně nebezpečný sport a že by si děti měly vybrat něco
jiného. Případně že paní Vydrová, která je ve skutečnosti zdravotní sestra a pravidelně absolvuje
kurz Zdravotník zotavovacích akcí či Kurz poskytování první pomoci dětem, nemůže jet na školu v
přírodě jako zdravotnice, protože nemá kvalifikaci. Navíc o funkci zdravotníka na škole v přírodě
byla požádána aj. ) V okamžiku kdy se ohradíme a na problém upozorníme, vše popřou a mobil izují
svou „úderku“. Vše pak prezentují jako náš neoprávněný atak a my se najednou před veřejností
ocitáme v pozici útočníka.

(pokračování na straně 19)
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Sami můžete vidět míru verbální agrese v příspěvcích pana Staňka či pana Sklenáře. Můžeme
Vás ujistit, že se jedná o slabý odvar toho, co nám chodilo dříve. Schválně si zkuste přečíst ještě
jednou příspěvek pana Vydry z minulého zpravodaje a porovnat ho s výroky, které zaznívají od
těchto dvou pánů. Pak si představte, že podobné lživé a urážl ivé komentáře o Vás čtou Vaše děti.
Že se o obsahu příspěvků budou bavit jej ich spolužáci ve škole. A proč se to děje? Kvůli tomu, že
jsme si dovoli l i před čtyřmi lety nesouhlasit? Že jsme upozornil i na to, že se nám děje křivda, že o
nás někdo roznáší lži , přičemž víme jistě, o koho se jedná? Jak byste se bránil i vy? Při jde Vám
přiměřené takto reagovat na tři věty ve Zpravodaji , které byly podány slušně bez vulgarit a pouze
upozorňovaly na problém?

Chceme podotknout, že pro vše, co zde uvádíme, máme konkrétní důkazy, které jsme připraveni
předložit a vysvětl it, jak jsme k nim přišl i , svědky (i ze strany bývalých příznivců Šance), maily, sms
zprávy i zprávy v messengeru, pintscreeny FB stránky Šance pro Hudlice a diskuzního fóra obce a
další, které nebudeme venti lovat z taktických důvodů pro potřeby podání trestního oznámení. Víme
jistě, kdo konkrétně je autor anonymů! V jednu chvíl i jsme zvažovali podání hromadné žaloby na
kyberšikanu, stalking, pomluvu a nebezpečné vyhrožování. Jsme připraveni doložit, že vše, co zde
uvádíme, je čistá pravda a nebojíme se toho – ostatně v případě, že bychom lhali , riskovali
bychom tímto vyjádřením občanskoprávní spor. Po poradě s právníkem jsme trestní oznámení
chtěl i podat ve chvíl i , když by přišly anonymy našim zaměstnavatelům či by nás to j inak v pracovní
sféře poškodilo. Ostatně promlčecí doba ještě neuplynula, takže ještě stále není vyloučeno, že při
další vlně útoku tento krok neučiníme. Zároveň ale do jisté míry chápeme rozhořčení pana
Sklenáře kvůli článku pana Vydry, ke kterému měl potřebu se vyjádřit v podobném duchu jako pan
Staněk. Má pravdu v tom, že jsme uvedli , že se budeme snažit o kl id v obci. Tímto článkem jsme
ten klid narušil i a vyvolal i znovu vření. Musíme nicméně podotknout, že ten článek měl důvod a
širší pozadí, které zná jen část veřejnosti a jeho obsah je opodstatněný. Nicméně pro
nezasvěceného to může působit jako neoprávněný útok (jak bylo vysvětleno výše),
což si pan Vydra uvědomil až zpětně.

Celé funkční období jsme se snažil i pi lně pracovat. J istě víte, že z patnácti volených zastupitelů
nás zůstalo jen deset, protože zvolení kandidáti Šance odstoupil i , místo aby pracovali pro své
voliče a prosazovali volební program. My osobně jsme s některými body jej ich programu souhlasi l i
a mohli jsme je spolu prosadit, protože bychom měli většinu. Jej ich odstoupením jsme ovšem o
tuto možnost přišl i . Zde narážíme na jedinou nesplněnou část našeho volebního programu úplné
transparentnosti prostřednictvím zveřejňování smluv. Pravdou je, že na základě našeho popudu se
obecní úřad i zastupitelstvo začalo tímto bodem zaobírat, nicméně i díky GDPR, nákladovosti a
zejména chybějícím hlasům, jsme nedokázali tento bod prosadit. Položíme-l i si otázku, kol ik ze
svého volebního programů zvolení kandidáti Šance v minulých volebních obdobích prosadil i ,
dostáváme se k podstatě problému. Neznáme jediný.

Dále je na nás útočeno, že jsme vyšplhal i po něčích zádech. Na to se snad dá říci jen to, že nechť
sami občané posoudí, kol ik práce za námi stojí během čtyř let mandátu. Podílel i jsme se na všech
realizovaných projektech, a to na úkor našeho volného času a soukromého života. Naši kandidáti
se podílel i na vybudování a provozu spolku Rezeda, který pořádá v obci tábory. Byli velmi aktivní v
kontrolním výboru, školské radě, předsedají místní organizaci Českého svazu zahrádkářů,
trénujeme hudlické děti v házené a v neposlední řadě se nám podaři lo společnými si lami s dalšími
zastupitel i vybudovat nový areál u lesa, tol ik propíranou kanalizaci, rekonstruovat školu, školku,
postavit rozhlednu a další.

(pokračování na straně 20)
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V minulosti pan Libor Vydra napsal články poukazující na jednu z možných příčin vzniklé situace.
Dlouho jsme si totiž kladl i otázku, jak je možné, že dokáže někdo nejen bezskrupulózně lhát a
manipulovat okolím, ale také že mu to dlouhodobě prochází. Že někdo dokáže ubližovat druhým a
usiluje o jej ich zničení ve veřejné i privátní sféře. Popravdě si neumíme představit, co by nás
muselo vést k tomu, abychom posílal i anonymy rodinám oponentů a udání nejrůznějším úřadům,
jak to dělalo vedení Šance. Reálně se ze všech udání chytlo jen jedno, ovšem na jeho základě
došlo k povinnosti obce zaplatit pokutu ve výši 300.000,-Kč a tím pádem ke škodě na majetku nás
všech – občanů Hudlic. Díky lži a manipulaci vznikla škoda i za nezbudované kanalizační přípojky
našim občanům ve výši několika mil ionů korun. Svou činností vedení Šance dlouhodobě niči lo úsi lí
druhých v obci cokoli budovat, aniž by navrhl i jediný rozumný koncept řešení problémů. Svými
kroky směřovali k bankrotu obce a velmi pravděpodobně by pak tvrdi l i , že za to může předchozí
vedení. Nechť se občané nezlobí, ale výše popsané symptomy opravdu v mnohém připomínají
zmíněnou poruchu osobnosti v minulosti zvanou psychopatie dnes spíše disociální porucha
osobnosti.

Co se záležitostí školy týče, můžeme s čistým svědomím prohlásit, že veškeré naše kroky vždy
směřovaly ke zlepšení podmínek hudlických dětí. S většinou členek učitelského sboru či
pedagogickými pracovnicemi nebyl problém se dohodnout a táhnout za jeden provaz. Iniciovali
jsme tak prodloužení provozu školní družiny, podílel i jsme se na projektu rekonstrukce školy atd.
Jel ikož máme ve svých řadách osoby, které se zabývají jak praktickou, tak procedurální i
teoretickou stránkou vzdělávacího systému, mohli jsme kvalifikovaně poukázat na problémy a
nedostatky v chodu místní školy, z nichž některé byly i v rozporu se zákonem (např. absence
školské rady). Čekali jsme konstruktivní debatu s vedením a společné hledání řešení, ovšem
dostalo se nám často jen pomluv (např. Hocká chce dělat ředitelku), obviňování (prý ničíme školu)
a útoků (anonym ve schránce školské rady). Jako nejhorší však vnímáme úmyslné matení rodičů,
kterým bylo podsouváno, ať dají děti raději j inam ze strany paní učitelky Lenky Treglerové.
Podněty a informace nám dávají samozřejmě i samotní rodiče, jej ichž děti říkají, co ve škole slyší.
Neustále se nás okolí paní Treglerové doptává, kdo konkrétně to je a my odpovídáme, že to
neřekneme. Prezentují to pak tak, že si vše vymýšlíme. Není to tak. My nemůžeme uvést konkrétní
jména, jel ikož rodiče mají obavu, aby se to pak nesvezlo po dětech. Máme navíc zkušenost, že
když jsme jednou jedinkrát uvedli konkrétní jméno, ještě ten den kontaktovali zástupci Šance tuto
osobu a začali na ni útočit. Tato osoba pak musela, dle svých slov, vyhledat odbornou pomoc.

Když jsme zmínil i paní učitelku Treglerovou, chtěl i bychom upozornit, že od samého počátku byla
integrální součástí Šance pro Hudlice, jejím lídrem a tahounem a na základě shromážděných
informací jsme přesvědčeni, že se účastni la většiny aktivit, které jsme výše popsali . Nyní se snaží
prezentovat jako nezávislý lídr na nové kandidátce. Máme pádné důvody se domnívat, že veškeré
útoky na nás a ostatní představitele obce, včetně příspěvků pana Staňka a Sklenáře, jsou
koordinované stále stejnými l idmi, což v krajním případě prošetří orgány činné v trestním řízení. To
je vše, co k tomu řekneme. Plně respektujeme osobnosti na její kandidátce. Jsou to v naprosté
většině slušní l idé, nic proti nim nemáme a dokážeme si s mnohými představit konstruktivní
spolupráci. Doufáme, že v případě zvolení nebudou zneužiti stejným způsobem jako před čtyřmi
lety my. Problém vidíme pouze v jej ich lídrovi, a to z výše popsaných důvodů. Nechceme nikoho
urážet, jen popisujeme fakta, které jsme připraveni obhájit řadou důkazů. Názor si však musí učinit
každý sám.

(pokračování na straně 21)
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Prodejna potravin COOP

Dne 1 0. července 201 8 se v Berounském
deníku objevil článek týkající se zachování
některých, málo prosperujících prodejen COOP
v okrese. V naší obci se to týká dolejší prodejny.
Na toto téma se vyjadřovali starostové obcí, ve
kterých se taková prodejna nachází a zvažovali
alternativy jak situaci řešit, zda neprosperující
obchod doplácet (dotovat) z obecního rozpočtu,
či ho nechat uzavřít nebo objekt odkoupit.
Je pravda, že l idé v malých prodejnách zaplatí
více než v supermarketech a také je v nich jen
nejnutnější sortiment. Je rovněž pravda, že
většina l idí má možnost nakoupit si v Králově
Dvoře či Berouně.
V dolejší části obce však žijí především senioři
(a na ty by se nemělo zapomínat!) kteří nemají
j inou možnost nákupu než ve zmíněné prodejně
a to z toho důvodu, že jsou osamělí, neřídí
auto. Nebo jsou nemocní a autobusem by se
nevydali , natož ještě s nákupem. Chodit
nakupovat do hořejší prodejny by bylo pro
mnohé z nich také nemožné.

Do prodejny chodí nakupovat také lidé z hořejší
části obce, l idé čekající na autobus, chataři
z Jáchymova nebo ti, kteří obcí pouze
projíždějí.
Uzavřením prodejny by došlo k výraznému
zhoršení kvality života obyvatel. Z tohoto
důvodu podepsalo nesouhlas s uzavřením
provozovny více jak 90 lidí (uloženo u vedoucí
prodejny).
Bylo by dobré zvážit i tu skutečnost,
že zachování hořejší prodejny i vietnamského
obchodu není do budoucna jistotou, protože
vlastníci objektů jsou soukromé osoby. Naproti
tomu, dolejší prodejna je z a t í m v majtetku
COOP.

Věřme, že vedení obce podpoří zájem občanů
k zachování obchodu.

Kamila Kulhánková

(pokračování ze strany 20)
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Co se našich kandidátů do voleb 201 8 týče, pečlivě jsme zvažovali , koho oslovit a jsme rádi, že se
nám podaři lo získat aktivní osobnosti, profesionály ve svých oborech, l idi podnikavé, jej ichž know
how má velký potenciál pro obec. Jsou to l idé pozitivní, otevření, nebojí se výzev a jsou ochotni
pracovat pro obec a její složky. Někteří z nich byli svědky strachu a stresu, který jsme prožíval i v
době, kdy se na nás intenzivně útočilo, a viděl i vše na vlastní oči. Moc jim děkujeme za to, že se
za nás a náš společný program postavil i i za odvahu čelit problémům, které j im z toho mohou
vyvstat.

Naší společnou vizí je vybudovat obec, ve které budou všichni rádi pobývat a ze které vymizí
dlouholetá rozhádanost. Věříme, že právě i díky dobudování druhého stupně ZŠ nebude docházet
k rozpadu kolektivu hudlických dětí a vzniklá přátelství vydrží do dospělosti , což se projeví na
lepších mezil idských vztazích v obci. Rádi bychom hudlickým i mimohudlickým dětem poskytl i
kval itní možnost vzdělání, kulturního i sportovního vyžití. Zejména budeme rádi, podaří-l i se nám
naplnit sportovní oddíly hráči všech věkových kategorií. Nikdy jsme se nenechali zastrašit a vždy
jsme nadřazovali zájem obce nad zájmy jednotl ivých skupin a složek. V tom taky budeme nadále
pokračovat.

Libor Vydra, Miroslav Cipro, Eva Hocká



S.K. Hudlice - oddíl kopané

Nejdříve se krátce vrátím k minulé proběhlé
sezoně, která se nám vůbec nevydaři la, po
podzimu jsme dokonce byli jen kousek od
sestupových pozic. Co vše se odehrálo a stalo
u našeho Áčka je pro nás velké ponaučení do
budoucna, zápasů ve kterých jsme neměli
nikoho na střídání nebo dokonce hrál i v menším
počtu bylo spousta a opravdu by jsme byli
neradi aby se ještě někdy v budoucnu
opakovali . Nemá cenu se k tomu nyní vracet,
vše je za námi a nechceme se ohlížet, ale dívat
se dopředu na novou sezonu, to je pro nás
výzva.
Na jaře přišel k družstvu nový trenér pan Milan
Komenda, který nejdříve potřeboval hráče
poznat seznámit se s nimi a i hráči si museli
zvyknout, co po nich nový trenér požaduje.
Začátek jara byl pro nás opět hrůzostrašný, čtyři
zápasy a žádný bod. Do toho stále stejný
problém s počtem hráčů, byl i jsme nuceni
udělat registraci i trenérovi aby byl v případě
zranění aspoň jeden hráč k dispozici.
Je s podivem že od pátého kola se naše hra
zlepšila, přišl i výsledky a pak jsme se po dlouhé
době i mi mohli radovat ze série vítězství.
Trenér byl od začátku na hráče přísný a ukázal
jakou cestou hodlá jít, jeho představy se sice

vzhledem k počtu hráčů nedali real izovat, ale
svým přístupem si postupně hráče získal na
svoji stranu. V družstvu máme vynikající
fotbal isty, ale duch soudržnosti postupně zmizel,
nebyli jsme parta která by si šla za svým cílem
společně a to vše se podepsalo na loňské
sezoně. Dnes to vidím jinak, podaři lo se
družstvo posíl it, kabina opět ži je a je slyšet což
je základ každého úspěchu a mi chceme uspět.
Týden před prvním mistrovským zápasem se na
přání trenéra udělalo třídenní soustředění na
domácím hřišti , hráči od pátku do neděle spali
společně v kabinách a po celou dobu měli
dvoufázové tréninkové jednotky, kde šl i opravdu
na doraz. Musím říct, že když jsem je viděl a to
nejen na hřišti ale i v kabinách jak společně
táhnou za jeden provaz, měl jsem po opravdu
dlouhé době radost a velikou. Nemusí se vždy
dařit, soupeři budou v naší třídě silní a vyhrávat
chce každý, ale tady jsem viděl a cíti l základ
nového družstva.
Chtěl bych Vás naše fanoušky pozvat na
podzimní mistrovské zápasy, budeme se na Vás
těšit a společně snad nastartujeme lepší časy
Hudlické kopané.

Za SKHudlice předseda Sklenička Václav
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Naposledy jsem seznamoval hudl ickou
veřejnost s kopanou mládeže SK Hudlice
v l istopadu loňského roku. Pro připomenutí,
bylo to po ukončení podzimní části sezóny
201 7/201 8, když jsme s mladší přípravkou
vybojovali v kvalifikační části pro letošní jaro,
účast ve skupině, jejíž vítěz skončí pro sezónu
201 7/201 8 na celkovém 11 . místě okresního
přeboru mladších přípravek. O průběhu turnajů
v jarní části sezóny, jak mistrovských, tak
i přátelských se dočtete dále.

Kromě mladší přípravky ještě trénovala
„předpřípravka“, což jsou chlapci roku narození
201 2 a mladší.
Na postech trenérů se nic nezměnilo. Nadále
trénovali mladší přípravku Antonín Havlíček
a Ota Pánek. Předpřípravku trénoval Antonín
Havlíček. O organizační záležitosti se staral i
Olga a Kamil Svobodovi.

(pokračování na straně 23)

Mládež – SK Hudlice - kopaná
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Jarní část sezóny začala přípravným obdobím
v tělocvičně 1 5.1 .201 8. Důraz byl kladen na
práci s míčem, rozvoj obratnosti a rychlosti .
Byly vysvětlovány, ukazovány a prakticky
trénovány některé základní taktické prvky.
Tělocvičnu jsme využíval i , vzhledem k počasí,
ještě déle, než jsme předpokládali . Na hřiště
jsme se přesunuli až ve 2. týdnu dubna, tedy
těsně před prvním mistrovským turnajem.
V průběhu přípravy jsme absolvovali i halové
turnaje v Hořovicích a Rokycanech.
V Hořovicích jsme obsadil i ve skupině 3. místo,
ve vloženém utkání jsme porazil i 2:0 ČL Beroun
a v utkání o umístění jsme zvítězi l i nad
Kosovou Horou 1 :0, což nám zajisti lo páté
místo z osmi účastníků.
V Rokycanech jsme obsadil i ve skupině také
3. místo. Ve vloženém utkání jsme porazil i
Plzeň Letná 4:0. Utkání s Kohouty Rokycany
o celkové 5. místo v turnaji bylo pro nás
vítězné. Po boji jsme zvítězi l i 2:1 .
Na turnajích se střídalo 9 hráčů včetně
brankaře, jehož výkony mančaft podržely. Bylo
vstřeleno 1 7 branek. Skoro polovinu, osm,

vstřel i l Honzík Svoboda. Na obou turnajích se
ukazovalo, že nastoupená cesta je správná
a nemusíme mít strach z žádného soupeře.
V pěti mistrovských turnajích okresního přeboru
se tyto předpoklady naplni ly. V naší skupině
se utkávaly mladší přípravky ČL Beroun,
Králova Dvora „B“, Litně, Chrustenic a Hudlic.

Krátká bilance. V turnajích bylo proti uvedeným
soupeřům sehráno 20 utkání, z toho 1 6
vítězných, 2 nerozhodná a 2 prohraná, přičemž
k 1 prohře a 1 remíze došlo na domácím turnaji
v Hudlicích (viz. tabulka). Vstřel i l i jsme
74 branek a 1 5 obdrželi .
O branky se naši hráči podělil i takto:
Jan Svoboda 20, David Pánek 1 7, Vojta Kokeš
1 0, Petr Všetečka 8, Jakub Kulhánek 6, Jan
Šlejmar a Patrik Kolmann 5, Olda Průša,
Ondřej Rippl a David Šilhák po 1 .

Skupinu okresního přeboru jsme vyhrál i , čímž
bylo dosaženo cíle stanoveného po podzimní
kvalifikaci a to umístit se na konečném 11 . místě
v okresním přeboru, který měl 20 účastníků.

Rok 201 8 – jarní část sezóny 201 7/201 8

Místo konání
turnaje

Králův Dvůr
1 4.4. 201 8

Hudlice – K. Dvůr „B“ 2 : 1
Pánek 2

Hudlice–Liteň 2:2
Kulhánek, Pánek

Hudlice – ČL U Beroun 3 : 0
Průša, Kulhánek, Pánek

Hudlice – Chrustenice 8 : 0
Kokeš 4, Šlejmar 2, Pánek,

Všetečka

Chrustenice
21 .4. 201 8

Hudlice – K. Dvůr „B“ 3 : 2
Svoboda 3

Hudlice–Liteň 2:0
Všetečka, Kokeš

Hudlice – ČL U Beroun 2 : 0
Kokeš, Svoboda

Hudlice – Chrustenice 4 : 1
Pánek 2, Svoboda, Šlejmar

Liteň
28.4. 201 8

Hudlice – K. Dvůr „B“ 1 : 0
Kulhánek

Hudlice–Liteň 1 :2
Svoboda

Hudlice – ČL U Beroun 6 : 1
Kulhánek 3, Pánek 2,

Svoboda

Hudlice – Chrustenice 4 : 0
Svoboda 2, Všetečka,

Kolmann

ČL-U Beroun
5.5. 201 8

Hudlice – K. Dvůr „B“ 3 : 1
Svoboda 2, Kokeš

Hudlice–Liteň 4:2
Svoboda 2, Pánek

Hudlice – ČL U Beroun 4 : 1
Pánek 2, Kokeš, Všetečka

Hudlice–Chrust. 1 0: 0
Kolmann 3, Svoboda 2,

Všetečka 2, Kokeš, Šlejmar,
Rippl

Hudlice
1 9.5. 201 8

Hudlice – K. Dvůr „B“ 1 : 1
Kokeš

Hudlice–Liteň 6:0
Všetečka, Pánek 2,

Svoboda 3

Hudlice – ČL U Beroun 0 : 1

Hudlice – Chrustenice 8 : 0
Svoboda 2, Pánek 2,
Všetečka, Kolmann,
Šilhák, Šlejmar

Utkání a střelci branek Hudlic v mistrovských turnajích

(pokračování na straně 24)

Mladší přípravka
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Po odehrání mistrovských turnajů byl
uspořádán přátelský turnaj v Hudlicích. Turnaj
pro nás skončil vítězně, když jsme postupně
porazil i Broumy 3 : 2 a Liteň 5 : 4. O branky se
poděli l i Průša 3, Svoboda 2, Pánek 2
a Všetečka 1 branku.
Dále jsme hrál i na turnaji , který se konal
k výročí 75 let kopané v Chodouni. U tohoto
turnaje bych se rád zastavil . Účastni lo
se 7 družstev a družstva hrála každé s každým,
tedy každé družstvo 6 utkání.

Výsledky:
Hudlice - Cerhovice 4 : 0 (Svoboda 4 branky),
Hudlice - Broumy 3 : 1 (Průša 2, Pánek 1 ),
Hudlice - ČL Beroun 4 : 1 (Pánek 2, Svoboda,
Průša),
Hudlice - Chodouň 3 : 0 (Pánek 2, Svoboda),
Hudlice - Liteň 2 : 1 (Průša, Svoboda).

Po uvedených 5ti utkáních jsme byli spolu
s Hořovicemi jediní neporažení. Právě
s Hořovicemi jsme měli sehrát poslední utkání,
které tedy bylo finálové. Bohužel, prohrál i jsme
4 : 1 (branku vstřel i l Svoboda). I po finálové
prohře panovala s průběhem turnaje
spokojenost.

V jarní části sezóny sehrála mladší přípravka
celkem (mistrovských a přátelských) 38 utkání,
z toho 29 vítězných, 4 nerozhodná a 5
prohraných. Vstřeleno bylo 11 7 branek
a 44 branek obdrženo.

(pokračování ze strany 23)

Předpřípravka

Předpřípravka (ročníky 201 2 a mladší) začala
fungovat samostatně od září roku 201 7. První
tréninky byly humorné. Pokud se chlapcům
podaři lo kopnout do míče, tak měli problém míč
doběhnout a zastavit a nebo dát mu další směr
(přeháním, ale ne moc).
Tato věková kategorie nepotřebuje žádný
speciální rozvoj rychlosti , fyzičky apod. , ale
potřebuje vypěstovat co největší cit pro míč.
Podle pyramidy Coerverovy fotbalové školy, je
cit pro míč a jeho ovládání podstavou, na které
se teprve dají stavět další herní činnosti
jednotl ivce. Proto se mohl trénink předpřípravky
zdát laickým návštěvníkům možná fádní,
ale jeho průběh byl opodstatněný.
Pokud přišel uvedený návštěvník na trénink
na konci sezóny, už viděl značný progres. I ti ,
kteří měli na začátku největší problémy (např.
můj vnuk, ročník 201 2), dnes vedou míč mezi
metami bez toho, že by ho naháněli po celém
hřišti . Už ho mají pod kontrolou.

Myslím si, že se malým hráčům líbi l i turnaj
uspořádaný specielně pro předpřípravky
v Hudlicích. Hrálo se bez brankařů, výsledky se
nezapisovaly, nevyhlašovalo se ani pořadí
družstev. Odměny dostal i všichni stejné. Tímto
způsobem pojaté turnaje jsou dnes směrem,
kterým se přístup ke hře nejmladších ubírá.
Možná, že to některým návštěvníkům připadalo
divné, ale věřte, že to tak opravdu funguje.
Že se turnaj líbi l malým hráčům je můj dojem.
Že se líbi l i trenérům ostatních družstev, to je
fakt.

V pořádání takto pojatých turnajů pro
předpřípravku budeme pokračovat.

(pokračování na straně 25)
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(pokračování ze strany 23)

Krátký výhled na sezónu 201 8/201 9

Do mistrovských soutěží je místo mladší
přípravky přihlášena starší přípravka (čas
nezastavíš). Starší přípravka je pro hráče
od roku narození 2008 a mladší. Za Hudlice
budou hrát mistrovské turnaje hráči ročníků
2009, 201 0 a 2011 . Budeme tedy hrát vesměs
proti starším soupeřům. Tomu budou asi
odpovídat i prvotní výsledky. Starší přípravka
hraje s pěti hráči v poli a brankařem. Doposud
jsme hrál i v mladší přípravce se čtyřmi hráči v
poli a brankařem. Větší je i hřiště a míč. Delší
bude i čas hry. Z těchto změn vyplývá nutnost
osvojit si j iný herní systém a hru s větším
míčem a na větším hřišti .

Starší přípravka je zařazena do okresního
přeboru ve skupině spolu s Královým Dvorem,
Žebrákem, Nižborem a Zdicemi. To znamená,
že absolvujeme na podzim pět mistrovských
turnajů, jej ichž termíny budou zveřejněny
ve vývěsní skříňce umístěné proti kluzišti .

Počet trénujících hráčů v kategori i starší
přípravka by se mohl pohybovat kolem čtrnácti
hráčů.

Předpřípravka bude nadále trénovat bez toho,
že by byla zařazena do pravidelné soutěže.
Taková soutěž není ani OFS organizována.
Budeme se ale snažit organizovat vlastní
urnaje a přátelská utkání.

Do předpřípravky přibudou další chlapci. Počet
trénujících by se tedy mohl pohybovat kolem
jedenácti.

Starší přípravka

Předpřípravka

Pokud vás zajímá dění okolo hudlické
mládežnické kopané, můžete pravidelně
informace čerpat z jedné z vývěsních tabulí
před obecním úřadem, kam jsou pravidelně
informace vkládány.
A co by to bylo za článek o hudlické kopané,
kdyby chyběla zmínka o hledání trenérů. Pokud
by byl zájemce, může se přihlásit u mě nebo

u pana Skleničky. Jednalo by se převážně
o asistentskou práci u předpřípravky.

Počet zájemců o zařazení dětí do oddílu
kopané se zvyšuje, ale bohužel, neodpovídá
tomu zabezpečení trenéry. Mně osobně by bylo
líto, kdybychom museli počet hráčů redukovat.

Závěrem

Antonín Havlíček – trenér



S.K. Hudlice - oddíl házené

TJ Sokol Hudlice

V sobotu 25. 8. 201 8 se na hřišti u lesa
uskutečnilo tradiční Rozloučení s prázdninami.
Je to akce, která má v naší obci j iž tradici a je
součástí plánu činnosti TJ Sokol Hudlice.
Přestože nebylo úplně ideální počasí,
zúčastni lo se akce cca 1 50 dětí.

Pořadatelé připravil i pro malé návštěvníky
i velmi hodnotnou tombolu. Všechny atrakce
a soutěže byly plně obsazeny dětmi.
Akce pro naše děti jsou prioritou naší jednoty.

RudolfHrkal, TJ Sokol Hudlice

Rozloučení s prázdninami

Od 27. 8. 201 8 do 31 . 8. 201 8 proběhlo ve
sportovním areále na hřišti u lesa soustředění
oddílu házené při SK Hudlice z.s. Trénovali
jsme dvakrát denně dvouhodinové tréninky
a podaři lo se nám nabrat celý nový tým
přípravky. Do tréninkových jednotek jsme nově
zařadil i kruhové tréninky za doprovodu rytmické
hudby na celkový rozvoj si lových
i vytrvalostních schopností hráčů, který se
shledal s velkou oblibou. Smekám před všemi
hráči, kteří absolvovali alespoň osm z deseti
tréninků během pěti dnů, neboť dokázali svou
vůli a vytrvalost a jsou dobře připravení na
nadcházející sezonu. Celé soustředění jsme si
náramně užil i . Přesto vyzývám všechny děti,
které se ještě nerozhodli , aby se k nám přidal i
a pomohli nám vytvořit tými se silnějšími

základnami, aby naše snažení mohla směřovat
k vytouženému cíl i .

Libor Vydra

Házenkářské soustředění
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V sobotu 11 . srpna 201 8 se na hřišti u lesa
uskutečnil koncert jedné z našich nejlepších
skupin z oblasti country a bluegrassu. Byl to
první koncert takového rozsahu a výběru
skupiny. Na koncert přišlo cca 400 návštěvníků

a vytvoři l i v areálu nádhernou atmosféru.
Počasí pořadatelům vyšlo, občerstvení
bylo kvalitní, návštěvníci byl i spokojeni.
Koncert pořádala TJ Sokol Hudlice
a celou akci zabezpečila bez jediné
koruny dotace.
Návštěvníci na koncert Roberta Křesťana

při jel i opravdu zdaleka a jej ich hodnocení bylo
velmi kladné. Všem pořadatelům patří mé velké
poděkování.

RudolfHrkal
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V naší obci se opět po delší době klidu
začíná projevovat nárůst vandalismu.
Posledním projevem bylo odcizení
plechových vnitřků dřevěných odpadkových
košů na Mámince a v jejím okolí a dále
rozbití betonového odpadkového koše na
konci ul ice Dolejší u lesa. Tento odpadkový
koš byl na prosbu našich občanů pořízen
společně s opravou lavičky. Koš byl
vyroben ze silnějšího betonu, takže k jeho
rozbití byla potřeba větší pal ice.

Nedokáži pochopit myšlenkové pochody
toho debila, co to udělal.

RudolfHrkal

!!! V A N D A L I S M U S !!!

RROOBBEERRTT KKŘŘEESSŤŤAANN && DDRRUUHHÁÁ TTRRÁÁVVAA



Příspěvky jsou publikovány bez korekce. Vzájmu svobody slova zveřejňuje
redakce i ty příspěvky, s jejichž obsahem se neztotožňuje.

Za pravdivost a věcnou správnost odpovídá autor příspěvku.

Fotografie z akcív Hudlicích
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