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Slovo starosty
Vážení občané, opět je tu příležitost
prostřednictvím „Zpravodaje“ Vám poskytnout
několik, pro chod obce nejdůležitějších
informací. Od posledního vydání uběhly dva
měsíce a v tomto období se stalo několik
pozitivních, ale i negativních událostí. K těm
velice dobrým, přispívajícím k propagaci obce
a zlepšení životního prostředí jistě patří
realizovaná akce „Uklidíme Česko“. Pod
patronací Hudlických zahrádkářů a jejich
předsedy Martina Kodeta se za velké podpory
a účasti občanů podařilo uklidit dlouholetou
černou skládku v rokli u koupaliště. Všem
účastníkům patří velké poděkování, protože
dojde i ke zlepšení kvality protékající srážkové
vody, která bude zásobovat koupaliště po jeho
rozšíření. Velice vydařené byly i další akce pod
patronací kulturní komise obecního úřadu. Byl to
zejména „Velký pátek“ na rozhledně, kde bylo
více jak tisíc návštěvníků a zejména pět set dětí,
které se podařilo odtrhnout od počítačů
a mobilních telefonů a tento den si na rozhledně
velice užily. Tuto velice náročnou akci by nebylo
možné realizovat bez obětavé několikadenní
práce na úkor osobního času zejména paní Jiřiny
Tejnorové, Petry Chaloupkové, Radka Oliče
a mnoha dalších, neméně významných
organizátorů. Další velice pěknou tradiční akcí
i když s určitou nepřízní počasí bylo „Otvírání
studánek“ kde s velmi pěkným programem
vystoupili žáci mateřské a základné školy, pod
vedením učitelek a hudební kroužek pod
vedením Aleny Spilkové. Součástí této akce bylo
také slavnostním otevření fit centra pod skálou,
které bude ještě doplněno o některé prvky
a hlavním nositelem tohoto záměru byl pan

Miloslav Landa a místostarosta Rudolf Hrkal.
Další podařenou akci pořádanou TJ Sokol
Hudlice za spolupráce s obcí byl Čarodějnický
rej. Tím však bohužel končí jen radostné události
v tomto období. S velkými obtížemi se podařilo
zajistit i postavení velké hranice pro dospělé
účastníky včetně prodeje občerstvení. Díky
obětavosti místních hasičů a dalších občanů,
kterým tímto chci vyslovit veliké poděkování, se
podařilo v pátek přivézt z lesa potřebné dřevo
a v sobotu zejména díky panu Pavlu Markvartovi
a Radku Oličovi postavit vlastní hranici. Radost
z dobře provedené práce však netrvala dlouho,
protože v neděli jsme zjistili, že na jejím místě je
jen hromada ohořelých uhlíků. Bohužel nešlo jen
o zlomyslné zapálení hranice, ale hlavně
o krádež dřeva a následné zapálení pouze
výplně pro zakrytí hlavního cíle. Je velice
zvláštní, že si nikdo z občanů nevšiml jak v noci
ze soboty na neděli někdo dříví z hranice odváží.
Jen neskutečnou obětavostí zejména našich
hasičů se podařilo v pondělí za velikého deště
porazit a přivést nové kůrovcové souše a v úterý
novou hranici postavit. Bohužel „odměnou“ za
toto příkladné úsilí bylo nesválení nákupu
nového dopravního automobilu na druhém
zasedání Zastupitelstva obce dne 9.5. 201 9.
Jednotka SDH Hudlice po jejím praktickém
rozpadu díky veliteli panu P.V. se nově ustavuje.
Podařilo se získat nové aktivní členy a zahájil se
již jejich odborný výcvik. O skutečném zájmu na
plnění úkolů obce a vykonávat spolehlivě svoje
poslání svědčí už dnes aktivní účast téměř na
všech obecních akcích.

(pokračování na str. 2)
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(pokračování ze str. 1)
Hasiči svépomocně opravili hasičskou cisternu
a čerpadlo, provádí inventarizaci a úklid hasičské
zbrojnice, obnovili schůzovou činnost, zalili nově
vysazenou ovocnou alej pod skálou a stromky po
obci, dovezli vodu do studánek před jejich
otevřením, velkým podílem přispěli k opakované
výstavbě hranice na čarodějnice, uklidili
vyřazenou nepojízdnou Avii atd. Pro řádné plnění
úkolů zejména na úseku požární ochrany je
nezbytný požární dopravní automobil. Obec řeší
náhradu za vozidlo Avie již dva roky a podařilo se
po velkém úsilí získat téměř 800 tis. Finanční
účelové dotace od GŘ HZS a Středočeského
kraje. Na dodavatele proběhla tři výběrová řízení
a celý proces si vyžádal velké pracovní nasazení
a také již finanční prostředky. Z důvodu
nesválení nákupu v Zastupitelstvu obce bude
nutné dotaci vrátit, jednotka nebude
akceschopná a tuto činnost si budeme muset
v souladu se zákonem sjednat za úhradu
v některé okolní obci. Bohužel uvedená
skutečnost není jediným negativním výstupem
z uvedeného jednání zastupitelstva obce,
protože zde také nebylo schváleno podání
žádosti o finanční dotaci na celkovou
rekonstrukci restaurace „U růžového stromu“.
Obec zakoupila tento objekt v roce 201 8 se
záměrem na široké kulturní a společenské
využití pro občany naší obce s ohledem na jeho
zařazení a schválení v „Rozvojovém plánu
obce“, který je závazný pro nové, ale zejména
pro pokračující zastupitele, kteří pro něj
v minulosti několikrát opakovaně hlasovali. Obec
má povinnost se o svůj majetek řádně
starat s péčí řádného hospodáře a jen velice
obtížně asi v budoucnu vysvětlíme a zbavíme se
trestní odpovědnosti proč jsme o dotaci
nepožádali a nechali náš nemovitý majetek dále
chátrat. Na realizaci tohoto záměru, který již stál
nemalé finanční prostředky, bohužel navazují
i další plánované a v „Rozvojovém plánu“
schválené akce. Jedná se například o přístavbu
školy se zajištěním dostatečného prostoru pro
stravování žáku v jídelně pro seniory, která by se
přemístila do nových prostor klubu důchodců.
Rovněž by došlo k přemístění obřadní síně
a využití uvolněných prostor pouze pro děti,

přemístění knihovny a zřízení čítárny. Nemohlo
by dojít k realizaci výstavby chodníku před
restaurací z důvodu jeho následného poškození
při celkové rekonstrukci objektu. Tento
nevyužívaný objekt se stává terčem řádění
vandalů, kteří rozbíjejí okna a vítr způsobil další
poškození eternitové krytiny a do objektu zatéká,
nemluvě o zdravotním riziku uvolněného
azbestu, který zamořuje okolí a ohrožuje zdraví
občanů. Dle schváleného záměru by měl objekt
po celkové rekonstrukci sloužit jako obecní
kulturní dům s obřadní síní, knihovnou, volně
přístupnými volnočasovými aktivitami jako jsou
výstavy zahrádkářů, fotografií a obrazů, pořádání
prodejních akcí a bleších trhů, řešila by se
i možnost umístění muzea odkazujícího na
bohatou historii obce a jejího okolí. Dále pak
skladovací prostory a umístění některé obecní
techniky, klubovny pro lokální spolky a zejména
klub důchodců s možností stravování a pracovní
terapií. Uvažuje se také se zázemím pro
pečovatelskou a ošetřovatelskou službu pro její
efektivní poskytování a rozšíření v obci i okolí.
Budou zde také prostory pro nouzové ubytování
a nabízí se v budoucnu se 1 00% dotací
vybudovat v areálu 8 až 1 2 bytů s regulovaným
nájemným
pro
seniory
a
mladé
občany s návazností na využívání služeb
a možností kultury v hlavním objektu. Vhodné by
zde bylo zřídit i informační středisko a nabízí se
ještě mnoho dalšch možností na účelné využití
tohoto objektu, např, na putovní kino, které nám
nabízí v létě své produkce, jako bezbariérová
schůzová a volební místnost, pronajímání pro
rodinné slavnosti a výročí a nouzové ubytování
v případě větších živelných katastrof. Jen díky
souhlasu předchozích vlastníků, rodiny
Merhautových, s tímto následným využíváním
pro občany obce se podařilo tyto nemovitosti tak
výhodně zakoupit. Jistě nejenom jim, ale i dalším
občanům obce by jistě vadilo chodit ještě několik
dalších let okolo zchátralého objektu a být
ohrožováni poletující krytinou a azbestem
a doufat, že nespadne staticky narušená stodola.

(pokračování na str. 3)
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(pokračování ze str. 2)
Dle propočtů a termínu možné realizace by měla
být obec schopna všechny uvažované
a schválené záměry ufinancovat a v případě
nepředvídané negativní situace a mimořádných
nákladů lze vždy případnou dotaci odůvodnitelně
odmítnout, případně požádat o mimořádnou
finanční dotaci Středočeský kraj.

Z tohoto důvodu bude provedena další projekční
příprava a vlastní realizace za součinnosti všech
dotčených účastníků. Realizace této akce jistě
významně přispěje ke zlepšení životního prostředí
v naší obci.
Zatím jsme neobdrželi rozhodnutí k naší žádosti
o finanční dotaci na celkovou rekonstrukci místní
komunikace V Rokli a rozšíření základní školy
o druhý stupeň vzdělávání. Na ZO Hudlice byla
dne 9.5. 201 9 schválena „Dohoda o narovnání“
mezi obcí Hudlice a firmou HABAU a.s. na
základě které, bychom měli obdržet 1 ,3 mil. Kč na
odstranění zjištěných závad hladinových spínačů
v čerpacích stanicích a tím významně snížit jejich
poruchovost. Dále se pracuje na projektech
revitalizace vodních nádrží „Kalu“ a koupaliště
a zahájila se projekční příprava i na další výstavbu
chodníků a dopravní opatření v hořejší části obce
a u hřbitova.

Věřím v opětovné zvážení všech okolností
v zastupitelstvu a v případě zakoupení
hasičského dopravního automobilu a rekonstrukce
restaurace v přijetí kladného usnesení v zájmu
především občanů naší obce, za které
kandidovali ve volbách.

Vážení občané uvedl jsem nejzávažnější
informace pro další chod a zvelebení naší obce.
Je jen na nás, jak zde budeme dále žít. O dalším
postupu a krocích Vás budu průběžně informovat
a doufat, že nám všem zvoleným zastupitelům,
členům výborů a komisí, ale i dalším občanům,
kteří se aktivně podílejí na chodu obce jde hlavně
Vážení občané, rozhodnutím Zastupitelstva o společnou věc bez osobních zájmů a další co
Středočeského kraje byla obci Hudlice schválena nejlepší rozvoj naší hezké obce.
finanční dotace ve výši 2 mil. Kč na čerpací
stanice a kanalizační přípojky pro 24 nemovitostí,
Všem přeje hodně zdraví a štěstí starosta obce
jejíž vlastníci o to projevili v minulém roce zájem.
Pavel Hubený

*************************************

Volby do Evropského parlamentu
24. a 25. května 2019
Sídlo volebního okrsku č. 1 :

Budova obecního úřadu, kancelář starosty Jungmannova 355, Hudlice
• pátek 24.května 201 9 od 1 4.00 hodin do 22.00 hodin
• sobota 25.května 201 9 od 8.00 hodin do 1 4.00 hodin
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Rada obce
Rada obce na svém březnovém jednání mimo jiné projednala:

žádost o dotaci z rozpočtu obce – Centrum Na Verandě Beroun; Klubíčko Beroun o.p.s. – příspěvek
na činnost; prodej pozemku ZD Mořina; výsledky výběrového řízení na obsazení bytu – „Činžák“;
možnost úpravy nájmů v obecních bytech; vydání potvrzení o účelové komunikace Lísek; protokol
o kontrole – Krizové řízení obce; pozvánku na školení – Krizové řízení obce; školení I. Kimla v oblasti
řízení drobných strojů; činnost SDH; zápis ze Školské rady; uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí se
společností ČEZ Distribuce, a.s. ve věci uložení inženýrských sítí v rámci stavby (věcné břemeno);
korespondenci občanů; členské příspěvky Mezi Hrady MAS; informaci pí. ředitelky M. Holé o změně
v účetnictví ZŠ; výsledky výběrového řízení na nákup nového hasičského vozidla; nově schválený
Jednací řád RO a komisí; návrh Dohody o narovnání (reklamace HABAU); informace o návrhu
projekční práce a rozpočet firmy SPEKTRA Beroun (rozšíření ZŠ); zpracování a podání žádosti
o dotaci na rozšíření ZŠ firmou ACCON Praha; informaci o ukončení provozu „Hospůdka
u Jungmanna“ s následným předáním a vypsáním výběrového řízení na nového provozovatele;
stanovení výše stočného; vyúčtování lyžařského zájezdu na Klínovec; zřízení venkovního fitness pod
skálou; informaci Komise životního prostředí o svozu nebezpečného odpadu; informaci o požáru
technické místnosti vedle „Hospůdky u Jungmanna“; informaci o konkrétním záměru zřízení
a vybudování bezbariérového přístupu k místní poště a zdravotnímu středisku; doplnění člena
komise pro investice, výběrová řízení a rozvoj obce.

Rada obce na svém dubnovém jednání mimo jiné projednala:

rozsah záměru stavebních úprav – „Moštárna“; pozměněný návrh Dohody o narovnání mezi Obcí
Hudlice a firmou HABAU CZ s.r.o., týkající se reklamací kanalizace; schválení a přidělení v Radě
Střed.kraje dotace na výstavbu III.etapy výstavby kanalizace z Programu 201 9 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství;
informaci o návrhu na dopravní značení; informace o průběhu jednání na pořízení hasičského
vozidla; schválení obsahu projektu registrovaného brownfieldu a podání žádosti o dotaci na jeho
revitalizaci (č.p. 1 67, objekt U Růžového stromu); schválení technické pomoci a úpravy PD
v souladu s výzvou o dotaci firmou SPEKTRA Beroun s.r.o. (č.p. 1 67, objekt U Růžového stromu);
zadání projektové dokumentace na chodníky a křižovatku ulice V Rokli a Jungmannova firmě GOLD
ARCH Ing.arch. Tomáš Zlatník; změny Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu s ohledem na pravomoce Rady obce; výroční zprávu PČR OO Beroun za rok 201 8;
informace o plánovaných akcí v r.201 9 na rozhledně „Máminka“; výsledek šetření MV ČR k žádosti
občanů; žádost o vydání potvrzení OÚ Hudlice o stavu půdy z důvodu osvobození od daně
z nemovitostí; žádost ZŠ o převod záporného výsledku hospodaření z rezervního fondu; žádost MŠ
o převod kladného výsledku hospodaření do rezervního fondu; žádost o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les; dodatek a změnu v dokumentu Zásady Obce Hudlice pro používání sociálního
fondu zaměstnavatele; žádosti o prodej pozemku – Trnovka, Hudlice; informaci o obnovení řízení
k vybudování domácí ČOV; pokračování prací a financování realizace při vytvoření obecního
„Betlému“; spolu s přizvanými předsedy jednotlivých komisí „Jednací řád Rady a komisí Rady obce
Hudlice“.
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Informace OÚ Hudlice
Pracovní zastupitelstva

Kromě pravidelných veřejných zasedání
Zastupitelstva obce Hudlice se začaly
uskutečňovat i pracovní zastupitelstva obce.
Hlavním cílem těchto schůzek všech zastupitelů
je zvýšit jejich informovanost o dění v naší obci
a mají vyloženě pracovní charakter. Zastupitelé
jsou podrobněji seznamováni o projednávaných
a realizovaných akcích a získávají podrobnější
výhled o těchto akcích, záměrech a opatřeních.
Zatím proběhly dvě schůzky, ale myslím, že svůj
účel plní. Jsme teprve v začátcích, konečnou

podobu budeme každý měsíc zpřesňovat
a zlepšovat. Aktuální problémy a otázky budou
probírány podrobněji a nejasné věci objasněny.
Díky tomu můžeme předcházet nedůstojnému
dohadování na veřejných zasedáních
zastupitelstva naší obce. Samozřejmě se asi ve
všech projednávaných věcech neshodneme, ale
můžeme všichni začít komunikovat jako slušní
lidé, kterým jde především o zájmy obce. Je to
snad první krůček ke zlepšení mezilidských
vztahů v naší obci.

Výběrové řízení - Hospůdka u Jungmanna

Na základě ukončení nájemní smlouvy ze strany
nájemce bylo vyhlášeno Výběrové řízení na
provozování Hospůdky u Jungmanna.
Uzávěrka přihlášek byla do 1 0.5. 201 9.
Ke dni vydání tohoto zpravodaje se nepřihlásil
žádný zájemce.

Obec Hudlice Výběrové řízení zopakuje ještě
jednou a snad se podaří nového nájemce zajistit.
Je škoda, že v naší obci v současné době není
jediná hospoda, kam by se dalo zajít. A přitom
bylo tolik zaručených zpráv o zájemcích z řad
hudlických občanů.

Informace o poplatcích

V druhé polovině listopadu 201 8 každá
nemovitost užívající kanalizaci obdržela
fakturu s vyúčtováním za zúčtovací období
201 7/201 8, která měla splatnost do poloviny
prosince 201 8. Dále na faktuře byla určena
záloha na zúčtovací období 201 8/201 9, která
byla rozdělena do dvou splátek.

Termín 1 . splátky byl do 28.2. 201 9, termín
2. splátky má splatnost do 30.8. 201 9.
Žádáme proto všechny, kteří ještě neuhradili
poplatek za stočné v řádných termínech, aby tak
neprodleně učinili.
Děkujeme.
RudolfHrkal

Služby CZECHPOINT, poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích ve znění pozdějších předpisů:
Vidimace listin
30,- Kč/strana
Legalizace podpisu
30,- Kč/podpis

Sběr nebezpečného odpadu je v sobotu 7. září 201 9
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Pracovní parta obce
Chtěl bych se krátce zmínit o činnosti pracovní party obce. Všichni jsme si zvykli,
že po obci jezdí naše zelená multikára se Standou a Ivanem. Někdy to vypadá
jako bezcílné ježdění, ale opak je pravdou. Zajišťují prakticky většinu činností pro
náš úřad. Jejich pracovní náplň je prakticky neomezená. Sekají, uklízí, opravují,
stěhují, upravují naše komunikace, zdobí vánoční strom, pomáhají ve škole
a školce při drobných opravách, rozváží Zpravodaj a spoustu dalších činností.
Prostě zajišťují práci všeho druhu. Není to práce lehká, dělají za každého počasí,
zejména v zimních měsících si z Vás málokdo uvědomuje, že než vyjedete autem
do práce, je zametena většina místních komunikací. Naši chlapi v nočních
a ranních hodinách sedí na nekrytém traktůrku v mrazu a sněžení a zametají ulice.
Je to fyzicky velmi náročná práce. Proto je nezbytné, než začnou letošní zimní
měsíce pořídit kvalitnější dopravní prostředek s pohonem 4 x 4, aby při zametání
a jiných činnostech byli naši pracovníci kryti v kabině. K tomu je nutné dokoupit
i další přídavná zařízení k usnadnění úklidu naší obce. Další problematickou
mechanizací je traktůrek se sběrným košem, který využíváme zejména ke sběru
listí z našich kaštanů. Tento traktůrek jsme zdědili od SK Hudlice. Díky zručnosti
našich pracovníků se dal tento traktůrek do slušného stavu a slouží nám již
poměrně dlouhou dobu. Začíná se ale u něho projevovat stáří a opotřebení. Není
na něm moc dílů, které jsme nemuseli opravovat. Samozřejmě nemůžeme měnit
všechno najednou, ale o koupi nového traktůrku se sběrným košem je nutné začít
vážně uvažovat. Vytvoříme pro naše pracovníky lepší pracovní podmínky a naše
obec bude nadále uklizená a čistá.
RudolfHrkal
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Ekologie a životní prostředí
Ekologie? Ekologická katastrofa!

Když jsem byl malý kluk, hned za naším plotem
začínalo těchlínské údolí, náš ráj. Zkraje
kouzelný vrbový hájek, z obou stran polní cesty
jinak jen hustě zarostlé stráně trnek a šípků,
jinde zas akáty a hloží. U cesty také malá loučka,
kousek pod ní vydatný pramen čisté vody, trochu
stranou se tu zabydlila veliká rodina divokých
králíků. Mohl bych pokračovat. Ve vzpomínkách
se mi to jeví skutečně jako malý zázrak, jak
hezké to bylo dětství.
Protože někdy koncem nebo brzy po válce si na
té loučce kdosi nakopal trochu kvalitní hlíny na
vymazání kamen. A jiný pak sem odhodil rozbitý
hrneček. Nu a brzy se z toho stala malinká
skládka „na divoko“, poté to obec povolila
úředně, začaly se sem hrnout ze široka daleka
veliké tatry plné nejrůznějšího odpadu. Ani místní
nelenili, Jenda tu nacházel neuvěřitelné cennosti
od hřbitovních křížů po celé knihovny. Kolik tisíc
kubických metrů odpadu včetně toho
nebezpečného se tu za pouhý jeden relativně
krátký lidský život nashromáždilo?
Co se stalo? Proč naši předkové dovedli po
staletí žít prakticky zcela bezodpadově a my toho
tolik nashromáždíme za pár desítek let? Na
jedné straně za ten lidský věk došlo
k neuvěřitelnému pokroku. Auta, letadla,
penicilin, radia a televize, počítače, nejen telefon,
ale dnes už vlastně malé počítače do kapsy,
prostě ve všech oblastech lidského konání
všechno pokročilo nesrovnatelně vpřed.
Lidstvo – všichni od těch nejchudších – se totiž
dostalo v tak krátké době na zcela novou životní
úroveň, k novým, ale často ve skutečnosti
i zbytečným potřebám a zájmům, zpychlo,
neskutečně plýtváme se vším. Zadlužujeme se
všici – státy od těch nejbohatších – i my lidé.
Našim vnukům asi nebudou vadit ty finanční
dluhy, ale určitě to plýtvání věcné.
Plýtváme vodou. Naše babičky a dlouho
i maminky nosily vodu od obecní studny
(„u courku“) v dřevěných putnách, doma stála
dřevěná štoudev na vodu. Každému potomku
dovedly vysvětlit, jaká je to dřina, jak se má
vodou šetřitL My v osmdesátých letech provedli
rozsáhlou melioraci zemědělských pozemků
– bylo to rozumné? Nebo: podnikatelé už dlouho
studují možnost postavit dálnici Jižní Amerikou

od východního k západnímu pobřeží skrze
amazonské pralesy. Pralesy by to nepřežily
a celý svět by to pocítil na počasí. Ale proč chodit
tak daleko? Stále ještě se oprašuje nápad spojit
Labe, Odru a Dunaj kanálem? Ale ještě blíž: jsou
rozumné ty bazény na každém hudlickém
dvorku, použité pár dní v roce? L..
Ničíme ovzduší nad námi. Nepřetržitě
desetitisíce letadel vypouštějí moc zplodin. Lety
by se mohly a měly výrazně omezit. Lidé lítají
převážně za zábavou, za návštěvami,
dovolenými. A vozit tuny holandských kytiček do
celého světa, no není to luxus? L
Plýtváme potravinami. Podle FAO se cestou od
výrobce ke spotřebiteli jich ztratí celá polovina!
Zas by nás každého napadla spousta příkladů:
proč třeba vozíme velkou část naší spotřeby
brambor z Egypta? A na plné třetině polí se
pěstuje řepka?
Plýtváme všemi druhy energií. Elektřina, plyn,
nafta. Momentálně u nás je hlavním námětem
elektřina? Bude za dvacet let čím svítit? Žádný
ze zdrojů při tom není dlouhodobě
nevyčerpatelný!
Nevážíme si zdraví – vždyť péči o zdraví mají
doktoři, je zadarmo. Alkohol, cigarety, teď už
i u nás drogy – včetně dětí.
Není divu, že vědci všech oborů bijí na poplach
a již se zcela shodují, že poměrně brzká
ekologická katastrofa je nevyhnutelná. Slyšíme
a čteme to již běžně ve všech sdělovacích
prostředcích. Je prý příliš mnoho lidí na
zeměkouli. Příroda nemá dobré zástupce
v parlamentech, ale již si nachází svoji cestu.
Meteorologové zpracovali podklady od roku
1 850, od kdy jsou spolehlivě dosažitelné,
a uvedli, že z 1 8 nejteplejších roků za toto
období je jich plných 1 7 za dobu od roku 2000.
Pařížské dohody o opatřeních proti této hrozbě
jsou již samy o sobě zcela nedostatečné, ale
všichni účastníci teď hledají všechny cestičky, jak
se slibům vyhnout a dva největší hráči odešli
úplněL Mne ale teď hodně polekalo, že
odborníci již vzali tenhle fakt jako nezvratný
a vzniká již celý nový obor vědy, co po
katastrofě?

(pokračování na str. 8)
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(pokračování ze str. 7)
Opakuji, týká se to nás všech, nás, co by viníků
a všech našich potomků. Proto jsem na závěr
vymyslel pár praktických nápadů, co bychom
mohli, kdybychom chtěli.
- Ten nejjednodušší: což vyvolat takovou akci,
abychom si sebou do krámu nosili na rohlíky atd.
vlastní igelitové pytlíky, co jsme přinesli již včera
a hned je zahazujeme?
- Trochu složitější: Měřím to podle sebe
– kdybychom každý důsledně třídili odpadky,
možná by stačil svoz jen za 1 4 dnů. Slýchám to
v TV, že některá města již to zavádějí?
- Tenhle nápad by vyžadoval hlavně řešit
problém bioodpadu. Mně se všechen vejde do
kompostu. Každý máme aspoň maličkou
zahrádku?

- Všichni se už zaměřujeme jen na květinové
výzdoby kolem domů. Ale pěstování vlastních
rajčat, cibule či mrkve je hezká zábava,
a užitečná?
- Totéž platí o ovocných stromech. Pár skleniček
kompotů a marmelády se v zimě hodí. A jablečný
mošt či sušené ovoce je prostě vynikající!
- Oba tyhle nápady potřebují lepší
spolupráci s místními zahrádkáři. Zdají se mi
docela aktivní. Jen najít vzájemnou cestu – i já
bych často potřeboval drobnou radu.
- Další nápady byste jistě našli i Vy?

R.Zíma, 603532109

Černá skládka kapitulovala
budeme o ty odhozené lahve a plechovky
přetahovat, ale byla to zbytečná obava. V rokli
totiž nebyl jen nepořádek, ale černá skládka, a ta
začala vydávat netušené poklady. Umyvadla,
boty, části bůhvíjakých dopravních prostředků,
ale i kousky raritní, které zřejmě obohatí nějakou
muzejní sbírku. Unikátní byl ale hlavně zápal
uklízecí čety. Velitel píská na ústup a někteří ne
a ne opustit pozice. Svého počínání zanechali až
když začalo reálně hrozit, že pokud vytáhnou ze
svahu další pytel s odpadky, propadne se
krajnice. Tak jsme se nakonec sešli
u závěrečného ohně a opekli pár buřtů.
Obrazový sestřih z akce najdete na YouTube pod
heslem Ukliďme Hudlice 201 9.
Závěrečné hodnocení: Odpadem jsme naplnili asi
30 pytlů, navrch 2 sudy skla a několik artefaktů,
které se do pytlů nevešly. Kdybychom to vážili,
byla by to možná i tuna. Já osobně ale vidím
hlavnípřínos v setkánís lidmi, kterým záležína
místě, kde žijí.
Ivana Hochelová

Je ode mě asi troufalost psát něco o tradicích
v Hudlicích, když tady bydlím teprve osm
měsíců. Velmi mile mě ale překvapilo, že akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko tady není žádnou
novinkou. V loni v rámci této celostátní akce
proběhlo 3 295 úklidů s více něž 1 30 000
dobrovolníky, kteří uklidili přes 2 000 tun odpadu.
V Hudlicích se letos pod její organizací opět
podepsali místní zahrádkáři.
Úklidový den byl domluven na neděli 1 4. dubna.
Bláznivé aprílové počasí se předvedlo v plné
parádě a na ranní Hudlice seslalo déšť se
sněhem. Tím větší byl můj úžas, když jsem
přijela na místo srazu. Na kraji pole před
bývalým koupalištěm parkovalo už nejméně
deset aut a hlavní organizátor, Martin Kodet,
rozdával příchozím velké pytle na odpadky.
Nevím, jestli ho to také tak překvapilo,
každopádně zanedlouho musel odjet pro další
role pytlů. Necelá třicítka dobrovolníků včetně
dětí přeběhla přes potok a zanořila se do rokle
za koupalištěm. Chvíli to vypadalo, že se
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Vyhrňme si rukávy ...
Úprava zeleně na Dolejší

Ve slunném jarním dni, v sobotu 30. března
Komise dopravní a bezpečnostní uspořádala
akci ke zvelebení zeleně na Dolejší ulici směrem
k lesu. Je to cesta, kterou v letní sezóně využívá
nejen mnoho obyvatel, ale i návštěvníků naší
obce k vycházkám a výletům. Stav aleje a meze
byl léta neutěšený a zarostlý výmlady. Bylo třeba
nastoupit s technikou a provést průklest dřevin,
šetrné prořezání vzrostlých stromů, vysekání
meze a vyhrabání stařiny. Stromy prokoukly
a nyní se bude i vyčištěná travnatá plocha snáze
udržovat.

V této etapě byla upravena první část zejména
po pravé straně cesty. V další fázi budeme
pokračovat tak, aby po prořezání zplanělých
dřevin a plánované výsadbě nových stromků do
mezer byla i alej na Dolejší hezkou vizitkou
Hudlic.
Děkujeme všem občanům, kteříse dobrovolnicky
zapojili a pomohli.

Kristýna Hulová
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TJ Sokol Hudlice - oddíl stolního tenisu

Výsledky oddílu stolního tenisu TJ Sokol Hudlice

Pro stolní tenisty TJ Sokol Hudlice skončila další
úspěšná sezona 201 8/201 9.
Družstvo A – Středočeská Divize hrálo Play
Out s TTC Slovan Kladno, vyhrálo 2:1 na zápasy
a udrželo se i pro novou sezonu 201 9/2020
v Divizi.
Družstvo B – Krajská soutěž 2. třídy skupina B
hrálo Play Off, nejdříve porazilo 2 : 0 na zápasy
TJ Slavoj Obecnici a ve finále
prohrálo s družstvem ST Benešov 2 : 1 na
zápasy a postoupilo z druhého místa do
kvalifikace o další dvě místa do KS. 1 třídy. Této
kvalifikace se zúčastnily celkem 4 družstva
a hrálo se v Bělé pod Bezdězem. Bohužel naše
družstvo neuspělo a skončilo v kvalifikaci na
4. místě, takže zůstává v nové sezoně v KS.
2. třídy.
Družstvo C – Regionální přebor I.třídy se
umístilo ve středu tabulky na 7 místě.
Družstvo D – Regionální přebor II. třídy obsadilo
druhé místo a postupuje do Regionálního
přeboru I. třídy.

Pro neregistrované hráče naší obce a okolí byl
uspořádán Turnaj ve stolním tenise s věcnými
cenami.
Členská základna se ustálila a v současné době
máme relativní dostatek hráčů mládežnické
kategorie, kteří se pravidelně zúčastňují
Okresních bodovacích turnajů. Pro novou
sezonu 201 9/2020 uvažujeme o zařazení
družstva mladých do mistrovských soutěží
dospělých tzn. do Regionálního přeboru III. třídy.
K tomu bude zorganizována schůzka s rodiči
hráčů, kde bychom chtěli zajistit vyšší zapojení
rodičů pro mistrovskou soutěž jejich dětí. Stolní
tenis si v naší obci udržuje dlouhodobě velmi
dobrou výkonnost a dobře ji reprezentuje.
Děkuji všem hráčům oddílu stolního tenisu za
sportovní výsledky v roce 201 8/201 9 a těším se
na soustředění stolních tenistů na Sázavě
v srpnu letošního roku.

Oddíl stolního tenisu byl pořadatelem Okresních
přeborů dospělých a mládeže a zabezpečil
Bodovací turnaj mládeže našeho okresu.
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RudolfHrkal

Turnaj pro neregistrované hráče stolního tenisu
V sobotu 11 . května 201 9 uspořádala Komise pro
sport a mládež ve spolupráci s TJ Sokol Hudlice
turnaj pro neregistrované hráče stolního tenisu.
Vítězem ve dvouhrách se po tuhém boji stala
Jana Randová ml .
Celý turnaj provázela pohodová a klidná
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atmosféra. Turnaje se zúčastnil pan Zdeněk
Charvát, kterému bylo 83 let a proháněl daleko
mladší hráče. Škoda jen, že se z Hudlic tohoto
turnaje nezúčastnilo více hráčů a přitom jich
v Hudlicích máme požehnaně.
RudolfHrkal

Hudličátkům dresy sluší
Hurá! Jupí! Paráda! Takhle nějak reagovali
páťáci a několik dalších žáků naší školy, když se
dozvěděli zprávu, že 5. dubna 201 9 společně
pojedeme na fotbal do Příbrami. A nejen to. Že
budou mít tu čest doprovodit na hřiště prvoligové
hráče Příbrami a Opavy. Dětem se tím splnil
velký sen! Jejich radost se ještě znásobila, když
se dozvěděly, že právě tento zápas bude vysílat
celostátní televize a že je mohou vidět všichni
jejich příbuzní a známí. A tak byl tento zápas
ostře sledován nejen v Hudlicích a okolí, ale také
třeba v Lucembursku nebo na Ukrajině.
Půl hodiny před zápasem už byli všichni oblečeni
do dresů Příbrami nebo Opavy. Na hřišti jsme
pak ještě pořídili několik společných fotografií na
památku a šlo se na věc. V MIX ZÓNĚ pak děti
za hlasitého skandování trochu netrpělivě čekaly
na své idoly. A už je to tady, fotbalisté přicházejí.
Každé dítě si chytlo „svého“ hráče za ruku a pod
dohledem televizních kamer všichni společně
vyšli na zelený trávník stadionu Na Litavce. Pro

hudlické děti tím začala jejich chvilka slávy. Za
potlesku tribun si užily každý okamžik
a máváním pozdravily své pyšné a zároveň
i dojaté rodiče. Pak naposledy zamávaly do
kamery a běžely se převléct do kabin. Všichni se
šťastně vrátili ke svým rodičům na tribunu
a společně jsme fandili domácí Příbrami. Byl to
krásný zápas, který skončil vítězstvím domácího
týmu 3:1 . Po zápase si děti ještě počkaly na
příbramské hráče a ti se nestačili podepisovat, ať
už na papír nebo třeba na čelo.
Na závěr bych chtěla říci, že celá akce měla
u dětí i rodičů velký úspěch a rádi by si to ještě
jednou zopakovali. To se také podařilo, děti
z Hudlic znovu v květnu doprovodí fotbalisty
Příbrami a Karviné. A za to všechno chci jménem
dětí i rodičů poděkovat panu Bc. Tomáši
Větrovskému z 1 .FK Příbram, který pro nás
všechny připravil opravdu nezapomenutelný
zážitek.
Mgr. Lenka Treglerová, učitelka ZŠ Hudlice

1.FK Příbram - MFK Karviná
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Hokejbal proti drogám
Doslova hokejbalový týden si v dubnu 201 9
prožili žáci a žákyně ZŠ Hudlice. Stejně jako
každý rok se v Berouně konal školní turnaj
Hokejbal proti drogám. A protože je hokejbal
v naší škole velmi oblíbeným sportem, zúčastnili
jsme se hned ve 3 kategoriích.
V úterý 9.4. vyběhl na hřiště tým složený z dětí
1 .-3.třídy (kategorie I) a nevedl si vůbec špatně.
Nutno podotknout, že někteří drželi hokejku
v ruce poprvé v životě! Děti bojovaly, některé
zápasy vyhrály a některé prohrály. Nakonec
z toho bylo smolné 4.místo.

Naposledy jsme se do Berouna rozjeli v pátek
1 2.4., kdy byla na programu kategorie II
(4.-5.třída). Doufali jsme, že už konečně
protrhneme smůlu a získáme pohár. Podařilo se!
Kluci, mezi kterými se neztratila ani A. Jarošová,
si nakonec po 3 vítězstvích přivezli do Hudlic
pohár za 3.místo.

V této kategorii reprezentovali naši školu:
Daniel Koudela, Ondřej Štanc, Petr Zíma,
Dominik Vintr, Patrik Sklenář, Lukáš Krob,
Adéla Jarošová a Jan Svoboda.

Závěrem bych ráda poděkovala všem žákům
V této kategorii reprezentovali naši školu:
a žákyním ZŠ Hudlice, kteří nás vzorně
Jan Svoboda, Kateřina Landová, David reprezentovali na tomto turnaji. Je vidět, že
Pánek, Jakub Kulhánek, Ondřej Rippl, Jakub hokejbalový kroužek při naší škole pod vedením
Rychtařík a Petr Šmíd.
trenéra Ondřeje Baleky již nese své ovoce.
Hned ve středu 1 0.4. se
Doufám, že v příštím školním
představil náš dívčí tým.
roce přivítají naši hokejbalisté
Dívky vyběhly na hřiště velmi
ve svých řadách ještě více
odhodlaně. Jejich bojový
dětí.
pokřik: „Bojujeme jako draci,
Zároveň bych ještě chtěla
protože jsme Hudličáci!“
poděkovat
pořadatelům
okamžitě vzbudil respekt
turnaje
(Kelti
Nižbor)
u
soupeřek.
Dívky
v čele s panem Romanem
v zápasech podaly skvělý
Novákem
za
skvěle
výkon a od finále je dělil
připravený turnaj pro děti.
pouhý 1 gól. Nakonec z toho
Pan Novák zároveň všechny
však opět bylo 4.místo.
3 dny zajistil pro naše týmy
V této kategorii naši školu
zdarma dopravu na turnaj
reprezentovaly:
a zpět. Děkujeme!

Kateřina Bernerová, Nancy
Malá, Eliška Mittelbachová,
Adéla Krejčová, Eliška
Krejčová, Adéla Jarošová,
Kristýna Vydrová a Kateřina
Landová.

Mgr. Lenka Treglerová
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Informace kulturní komise
V sobotu 27. 4. se uskutečnila krásná jarní akce
Otevírání studánek spojená s otevřením
venkovního fitness centra pod skálou.
V programu se předvedly děti z místní mateřské
a základní školy spolu se sborem paní Aleny
Spilkové. Návštěvníky neodradil ani krátký
drobný déšť a tak proběhlo i posezení u ohýnku
spojené s opékáním špekáčků. Tato akce je
jednou z mnoha, kde se potkávají občané
Hudlic, mohou si zde povídat o svých zájmech,
problémech a přáních, seznamují se zde noví
obyvatelé a celkově tak přispívá k dobrým
a přátelským vztahům v obci. Děkujeme všem
účinkujícím a příchozím.

PŘIPRAVUJEME

na otáčivou scénu, odjezd v 9 hodin z Hudlic,
procházka městem, od 1 6 ti hodin představení
Ztracený svět - vhodné i pro děti, návrat do
Hudlic.
Na OÚ Hudlice jsou ještě volné vstupenky. Cena
i s dopravou 300 Kč.

NOVÉ !!

Zrušen je červencový vícedenní zájezd,
omlouváme se všem přihlášeným, ale v daném
termínu nebyl dostatečný počet přihlášených
osob daný pro uskutečnění zájezdů.
1 9. 7. přijede do naší obce pojízdné letní kino,
takže si na večer naplánujte volno a přijďte si
vychutnat pěkný film pod letní oblohou.

24. 5. proběhne od 1 8 ti hodin v areálu domku
Josefa Jungmanna Muzejní noc pod tradičním Zájezd do Polska má stanoven termín na 28. 9.
názvem Na návštěvě u Jungmannů. V programu
vystoupí kouzelník Eňo Ňuňo - jeho produkce je 29. 11 . předvánoční pohádka nejen pro dětí
vhodná pro děti i dospělé, prohlídka domku Andělíček Toníček.
zdarma, posezení při hudbě a občerstvení,
vstupné dobrovolné. Všechny srdečně zveme.
předsedkyně kulturní komise Tejnorová Jiřina
22.6. se uskuteční zájezd do Českého Krumlova

Za pokladem na Máminku

Opakovaně, vždy na Velký pátek, se v Hudlicích
u rozhledny Máminka sejde velký počet
dětí s doprovodem. A důvod? Koná se zde
zábavně
naučná
hra
pro
děti
a dospělé s tématem Velikonoce.
Letos tato akce proběhla 1 9. 4. Příchozí jsou
seznamováni s tradicí Velikonoc a jejich zvyky,
děti rozvíjí svoji fantazii při budování sídel pro
Hudlinoše a Hudlinošky, nově byla otevřena
Myšlenková zahrádka s citáty, nechyběl ani
Keltský horoskop podle typů stromů. Pod
rozhlednou si děti zahrály různé hry a nadšeně
hledaly truhlu s pokladem, zatímco rodiče v klidu

relaxovali u připraveného občerstvení. Pro
všechny malé návštěvníky bylo připraveno
krásně zdobené perníkové vajíčko a podle
vylosovaného čísla obdržel každý malý dárek.
Návštěvnost je rok od roku vyšší a vyšší, tento
pátek jsme rozdali okolo 500 cen a celkovou
návštěvnost odhadujeme na 1 000 - 1 500,
možná i více, lidí.
Velký dík všem, kteří nám dodali dárky pro děti,
všem, kteří se na akci jakýmkoliv způsobem
podíleli. Co dodat na závěr?

Za rok se na Vás zase těšíme.
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Fitness centrum
Na základě podnětu Komise pro sport a mládež
bylo u skály pod třešňovou alejí zřízeno venkovní
fitness centrum. Součástí tohoto centra jsou
venkovní posilovací prvky. Celkem zde bylo
instalováno 5 prvků s tím, že bychom volný
prostor dále doplňovali dalšími cvičebními prvky.
Zároveň zde byla instalována 2 nová posezení
a koše na odpadky. Instalace prvků a zejména
vymezení cvičebního prostoru symbolickým
oplocením bylo docela obtížné. Terén u skály
samozřejmě není ideální pro kopání děr pro
instalaci. Prostor byl vybrán úmyslně, protože při

samotném cvičení se nabízí krásný výhled na
krásnou okolní přírodu. Poděkování patří Mildovi
Landovi, který s tímto nápadem první přišel
a samozřejmě Standovi Vintrovi, Ivanovi Kimlovi
a Pepíkovi Zímovi, kteří se při realizaci tohoto
centra nejvíce nadřeli. Odezva na zřízení centra
je velmi kladná a na posilovacích prvcích se již
běžně cvičí. Je na nás všech, abychom si toto
nové centrum sami pohlídali a případně
upozornili obec na nevhodné chování
návštěvníků.
RudolfHrkal
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Velký pátek na Mámince

Otvírání studánek
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