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Slovo starosty
Vážení občané, opět je tu čas po téměř dvou
měsících Vám sdělit několik zásadních informací
o dění v naší obci a řešení vzniklých problémů.
Bohužel i nadále přetrvává situace, kdy jedna
skupina občanů a zastupitelů pomáhá a tvoří
a druhá skupina je pasivní anebo dokonce má
snahu bořit již vytvořené a paralyzovat činnost
obecního úřadu. Tuto skutečnost si však musí
každý vyhodnotit sám ve svém svědomí
a vysvětlit občanům-voličům, kam svými kroky
směřuje a zda to bude hlavně přínosem pro obec
a život její občanů. Pouze někteří zastupitelé,
bez ohledu na sebe, zajišťovali kulturní akce,
zalévali nově vysazení stromky , starali se
o pořádek a bezpečnost a aktivně se podíleli na
řešení dalších závažných záměrů obce, které
uváděli ve svých volebních programech.
Mohu Vám s velkým potěšením sdělit, že se
podařilo v Zastupitelstvu opakovaně schválit
nákup nového dopravního automobilu pro
jednotku SDH Hudlice a vozidlo VW Transportér
v požadované úpravě jsme již převzali. S velkým
úsilím se zabýváme i splněním všech požadavků
a zejména proškolení všech členů jednotky tak,
aby se stala plnohodnotnou při plnění
stanovených úkolů v obci a okolí dle požadavku
HZS Beroun. SDH Hudlice jistě uvítá další členy
zejména ze strany mládeže, kteří by se chtěli
podílet na hlavním poslání, zabezpečovat
požární ochranu v obci.
V Zastupitelstvu se také podařilo schválit podání
žádosti o finanční dotaci na celkovou
rekonstrukci objektu restaurace „U Růžového
stromu“. Jak už jsem podrobně uvedl
v posledním čísle „Zpravodaje“, v případě
získání dotace by zde mě být kulturní

a společenský dům obce s klubem senioru
a jídelnou přemístěnou z mateřské školy, obřadní
síň, knihovna s čítárnou, volně, dle provozního
řádu přístupnými volnočasovými aktivitami
pořádanými zahrádkáři a ostatními složkami
v obci a to např. výstavy, pořádání prodejních
akcí a bleších trhů. Následně by se řešilo
i umístění muzea informačního centra, umístění
pečovatelské a ošetřovatelské služby, nouzové
ubytování atd. V případě získání finanční dotace
by došlo k zahájení prací koncem letošního
roku s možností dokončení až v roce 2021 .
Bohužel s ohledem na velké pracovní vytížení
v důsledku soustavného podávání žádostí
o informace některými zastupiteli se zatím
nepodařilo postoupit v přípravě realizace
napojení dalších 24 nemovitostí na tlakovou
kanalizaci. Obec získala od Středočeského kraje
finanční dotaci ve výši 2 mil. Kč a termín na její
vyčerpání je rok od uzavření smlouvy, ke které
však musíme doložit všechny požadované
doklady, což se asi podaří až závěrem roku. Není
tak ohroženo čerpání přidělené dotace, které
bude možné i v roce 2020, ale jestli nedojde
k realizaci přípojek ze strany obce mají tuto
povinnost
dle
platného
rozhodnutí
Středočeského kraje vlastníci nemovitostí. Obec
by pak řešila využití dotace např. na kalovou
koncovku u čistírny odpadních vod, kde nás
vyvážení kalů velice finančňe zatěžuje a tím by
se snížily náklady pro všechny již připojené
nemovitostí a případně i stočné.

(pokračování na str. 2)
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(pokračování ze str. 1)
Na základě mimosoudního vyrovnání
a uzavřené dohody s firmou HABAU obec
obdržela po tříletém reklamačním řízení na
odstranění závad na domovních čerpacích
stanicích 1 ,3 mil. Kč. Z těchto finančních
prostředků bude uhrazena výměna hladinových
spínačů ve všech DČS a uchycení kabelového
vedení. Tímto opatřením by se měla výrazně
snížit současná vyšší poruchovost jímek při
používání různého méně rozpustného toaletního
papíru.
Bohužel Vám musím sdělit informaci, že obec
nebyla úspěšná při získávání finanční dotace na
celkovou rekonstrukci místní komunikace
V Rokli. Bylo to způsobeno nízkou alokací
a velkým počtem žadatelů, kteří mají místní
komunikace ve výrazně horším technickém
stavu. Obec bude opakovaně podávat žádost
o dotaci v říjnu letošního roku.
Byl dokončen projekt revitalizace vodní nádrže
„Kal“, který byl zadán již v minulém volebním

Velice intenzivně se pokračuje na akci realizace
přístavby základním školy pro zřízení druhého
vzdělávacího stupně s ohledem na dlouhodobý
nedostatek potřebných kapacit v Králově Dvoře
a Berouně. Jestliže nemají naše děti dojíždět do
školy několik desítek kilometrů je realizace
tohoto záměru nezbytná. Proběhlo již výběrové
řízení na dodavatele projekčních a stavebních
prací a zajištění stavebního povolení. Na akci již
byla získána mimořádná dotace od MF ČR ve
výši 20 mil. Kč, která však musím být vyčerpána
do konce letošního roku. Příslib je i na poskytnutí
dalších 2 mil Kč z rozpočtu Středočeského kraje.
Chtěl bych všechny, kterým záleží na vzdělání
našich dětí požádat o maximální součinnost
a ponechání časového prostoru pro zajištění této
velice důležité, problematické a finančně
náročné akce. Mám velké obavy a straší mě
představa, že nedokážeme akci zrealizovat
a nevyužijeme mimořádné dotace ve výši 22 mil.
Kč, která se v budoucnu již nebude zcela jistě
opakovat. Doufám, že nepřeváží snaha
o naplnění cíle některých občanů obce, že
neúspěch vedení obce je jejich úspěchem
bez ohledu na oprávněné zájmy ostatních
občanů.
Obec připravuje i další nejnutnější opravy
místních komunikací a doplnění veřejného
osvětlení. Řešíme i výměnu vozidla Multicar
za vozidlo s náhonem na obě nápravy, což
je důležité zejména pro zimní období. Chtěli
bychom i zakoupit s možností získání
dotace, střední traktor pro práci v lese
i v obci s radlicí, kartáčem, vlekem
a štěpkovačem, který by byl pro zimní
údržbu nejvhodnější a vyřešil by se
i problém s odpadním dřevem a větvemi.
Vážení občané všem závěrem děkuji za pomoc
a doufám ve spolupráci všech občanů
i zastupitelů, kterým záleží v prvé řadě na rozvoji
naší obce. Přeji Vám hezké léto a příjemné
prožití dovolených.

období a tak v žádném případě nehrozí střet
zájmů u zhotovitele a získán je již i souhlas s její
celkovou opravou. Obec podá žádost o finanční
dotaci ihned po vyhlášení vhodného programu.
Dále se také při společném zadání pokračuje na
projektové dokumentaci k revitalizaci vodní
nádrže „Koupaliště“ pro zadržování vody
v krajině, dokončuje se také projektová
dokumentace pro podání žádosti o dotaci na
pěší a cyklostezku ke hřišti, chodníky ke hřbitovu Hlavně hodně zdraví a štěstí ještě jednou přeje
a ke Kalu a úpravě kotelny na garáž.
starosta obce Pavel Hubený
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Rada obce

Rada obce na svém květnovém jednání mimo jiné projednala:

souhlas se stavbou plynovodní přípojky k č.p. 1 44; žádost ZŠ Hudlice o souhlas s podáním žádosti o podporu k výzvě
ŠABLONY II; žádost MěÚ Králův Dvůr stavební úřad o stanovisko a podklady pro účely posuzování stavby přístavby
a stavebních úprav rodinného domu č.p. 378 připojené na kanalizaci; žádost o informace – zák.č.1 06/1 999 Sb. (manželé
Abrahamovi, č.p. 437); informace o konaných kulturních akcích na rozhledně „Máminka“ ve vztahu k CHKO Křivoklátsko
a jejího vyjádření; zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hudlice za r.201 8; informaci o sdílení videa
rozhledny „Máminka“ na stránkách obce Hudlice; nabídku pro Mikroregion Hudlicko o pořízení digitální úřední desky;
Informaci o dotační výzvě na pořízení užitkových nákladních elektromobilů; informaci o dotaci na podporu dětských
skupin; vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci požární zbrojnice; informaci o dotační výzvě pro jednotky
SDH obcí – dotace na rekonstrukci požární zbrojnice; informaci o možnosti medializování kulturních akcí v regionálním
vysílání Rádia Relax; žádost o vyjádření ke stavbě „Přístavba a stavební úpravy rodinného domu“ č.p.1 95; pozvánku na
setkání zástupců obcí a lesnického parku Křivoklátsko; informaci o provozu a využití služby FIREPORT a jejího
finančního zabezpečení (informační a svolávací systém pro hasiče); žádost o prodej pozemku; informace o postupu
vypracování projektové dokumentace - „Kal“, „Koupaliště“; informaci o dodání a postupné instalaci nových smaltovaných
pouličních cedulí; informaci o nákupu a výsadby vzrostlé jedle; informaci o předběžném programu na Jungmannovy
oslavy; informaci o upozornění spoluobčanů na výskyt rostliny Bolševník v libojické lokalitě; systém zápůjčky věcí ve
vlastnictví obce; informaci o zákazu podomního prodeje v obci; informaci o poruše a případné opravě studny ve spodní
části hřbitova; dopis zaslaný starostou obce Pavlem Hubeným římskokatolické farnosti v Berouně, který upozorňuje na
padající střešní krytinu na zdejším kostele sv. Tomáše; úpravu v návrhu Dohody o narovnání mezi Obcí Hudlice a firmou
HABAU CZ s.r.o., týkající se reklamací kanalizace - úprava se týká prodloužení termínu úhrady; vybudování domácí
ČOV Hudlice č.p. 227 - informaci o poskytnutí Středočeskému kraji odboru životního prostředí veškerých podkladů pro
další řízení ohledně připojení na obecní kanalizaci a zároveň bylo zasláno MěÚ Beroun vyjádření k záměru realizace
domovní ČOV Hudlice č.p. 227.

Rada obce na svém červnovém jednání mimo jiné projednala:

informace o činnosti Komise pro investice, výběrová řízení a rozvoj obce které přednesl její předseda; informaci o podání
žádosti o dotaci brownfieldu (č.p. 1 67, objekt U Růžového stromu); Smlouvu o zřízení věcného břemene – prodej
pozemků, úplata za zřízení věcného břemene (Státní pozemkový úřad – Beroun); změnu ceny za prodej dřeva; nákup
lesního traktoru – podání žádosti o dotaci; informaci o návrhu závěrečného účtu za rok 201 8 a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Mikroregoin Hudlicko; žádost ZŠ Hudlice o schválení účetní uzávěrky za rok 201 8
a souhlas s převodem záporného výsledku hospodaření z rezervního fondu; žádost MŠ Hudlice o schválení účetní
uzávěrky za rok 201 8 a souhlas s převodem kladného výsledku hospodaření do rezervního fondu; informaci Odboru
voleb Ministerstva vnitra o zničení hlasovacích lístků; změnu „Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu“ s ohledem na pravomoce Rady obce; informaci o sdělení MZ o nezahájení přezkumného řízení na podnět
majitelů nemovitosti č.p. 1 5 ve věci povinnosti připojení této nemovitosti na veřejnou kanalizaci a potvrzení správnosti
všech rozhodnutí; žádost ZŠ Hudlice o schválení Smlouvy o reklamě; Rozhodnutí MěÚ Beroun k vybudování domácí
ČOV pro nemovitost čp. 227 Hudlice se zamítavým stanoviskem; informaci společnosti VaK Beroun o formě vyúčtování
za dodanou vodu s možnosti dvousložkového vyúčtování; informaci o převod finanční částky na účet obce Hudlice od
firmy HABAU dle Dohody o narovnání; Informaci p. řed. MŠ Hudlice D. Žihlové o volné kapacitě míst v MŠ pro školní rok
201 9/2020; rekonstrukci soc. zařízení v objektu „Moštárna“; informaci o výzvě na dotaci Výstavba pro obce – pořízení
sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů s mírou dotační podpory až 1 00% způsobilých výdajů; zadávací
dokumentaci - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky pro veřejnou zakázku „Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice“
zpracovanou firmou ACCON s.r.o. Praha; dokument Pravidla pro zadávání obecního zpravodaje „Hudlice Dnes“, který byl
předložen Komisí pro informatiku a média; informaci o auditu společnosti EKO – KOM, který proběhne na OÚ Hudlice;
personální změny v Komisi pro informatiku a média; informaci o opravě „obecní multikáry“ a tím spojenými náklady; plán
nákupu – konvektomat pro ŠJ při MŠ Hudlice, vozidlo Multicar 25 4x4.

3

SDH versus JSDHO
Vážení spoluobčané,
v poslední době se v naší obci dost mluví
o hasičích, sboru dobrovolných hasičů či
zásahové jednotce, ale bohužel, spousta lidí ani
netuší, že je v těchto pojmech rozdíl. Dovolte mi
tedy, abych se Vám pokusila tyto rozdíly objasnit.

v našem případě se jedná o kategorii JPO V, tzn.
že se jedná o jednotku sboru dobrovolných
hasičů s působností zpravidla na území obce,
která ji zřizuje. Minimální početní složení
jednotky kategorie JPO V je 1 x velitel jednotky,
2x velitel družstva, 2x strojník a 4x hasič.
Členové JSDHO nemusí být členy Sboru
dobrovolných hasičů. Všichni členové JSDH
obce musí projít zdravotní prohlídkou a musí mít
odbornou způsobilost, dále je třeba, aby obec
uzavřela s členy jednotky smluvní vztah
a zajistila patřičná pojištění členů. Dále má obec
povinnost vybavit jednotku technikou, věcnými
prostředky požární ochrany a osobními
a společnými pracovními prostředky.
V naší obci je v současné chvíli jednotka
neakceschopná, žádný z členů nemá platná
osvědčení o odborné způsobilosti. Velitelé
a strojníci získají patřičnou odbornou způsobilost
v 40-ti hodinovém kurzu, který je potřeba
absolvovat ve Školicím a výcvikovém zařízení
Hasičského záchranného sboru ČR (Brno,
Frýdek-Místek, Zbiroh) nebo v Ústřední hasičské
škole v Bílých Poličanech nebo Jánských
Koupelích (tyto zařízení spadají pod Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska), záleží na tom,
kde jsou kurzy právě vypsány. Ostatní členové
jednotky - hasiči jsou proškolování velitelem
jednotky.

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) – je zájmový

spolek působící na úseku požární ochrany.
Je základní organizační jednotkou (pobočným
spolkem) Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska (SH ČMS), řídí se stanovami SH ČMS.
Obec může poskytovat SDH dotaci na činnost.
Tradice Sboru dobrovolných hasičů v Hudlicích
sahá až do roku 1 887, kdy byl náš sbor založen.
V současné chvíli činnost Sboru dobrovolných
hasičů stagnuje a vzhledem k tomu, že nebyly
plněny základní povinnosti, hrozilo po 1 32 letech
zrušení našeho sboru. V dubnu letošního roku
došlo k doplacení členských příspěvků za dva
roky, tím se podařilo zachránit existenci SDH.
Bohužel dosud nebyla svolána Výroční valná
hromada SDH Hudlice, aby projednala další
činnost sboru, takže v současné chvíli sbor
existuje, ale nikdo neví, co bude dál PP.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
(JSDHO) – je zřizována obcí dle zákona

o požární ochraně č. 1 33/1 985 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Jednotku sboru
dobrovolných hasičů musí mít obec zřízenou
nebo je potřeba uzavřít smlouvu o spolupráci při
zajištění požární ochrany v obci s obcí, která má
akceschopnou jednotku sboru dobrovolných
hasičů, zároveň je třeba splňovat požadavky
Plošného pokrytí jednotkami požární ochrany.
Případnou smlouvu o spolupráci, vznik či zánik
jednotky, velitele jednotky apod. musí schválit
Hasičský záchranný sbor příslušného kraje.
Zřízení JSDHO a zabezpečení její připravenosti
k zásahu (akceschopnosti) dle § 29 zákona
o požární ochraně je z organizačního,
materiálního i finančního hlediska v samostatné
působnosti obce. Jednotky se dělí do kategorií,

Závěr je tedy takový:

Sbor dobrovolných hasičů je spolek na stejné

úrovni jako zahrádkáři, včelaři apod., tudíž obec
nemusí tento spolek finančně dotovat.
Jednotku sboru dobrovolných hasičů musí
obec mít nebo musí mít s jinou obcí, která má
akceschopnou jednotku uzavřena smlouva
o spolupráci při zajištění požární ochrany.
Veškeré náklady spojené s JSDHO (lékařské
prohlídky, materiální zajištění, PHM, náklady na
odbornou přípravu apod.) plně hradí zřizovatel =
obec.

Ester Klánová
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Ekologie a životní prostředí
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vyřadili 2 664,91 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali
k recyklaci, jsme uspořili 31 ,95 MWh elektřiny, 1 802,53 litrů ropy, 1 44,41 m 3 vody a 1 ,25 tun
primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 6,62 tun C0 2 ekv., a produkci nebezpečných
odpadů o 30,52 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných
1 00 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 1 0 vysloužilých monitorů ušetří
spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Problematika odpadů

větví hodláme řešit nákupem traktoru se
štěpkovačem, vzniklá štěpka by byla využita
v rámci údržby zeleně v obci nebo případně pro
občany za symbolickou cenu.
Úkolů a problémů v této oblasti je opravdu mnoho.
Pracovníkům obce by hodně pomohlo řádné
třídění a vhazování tříděného odpadu do
kontejnerů, aby nám ubylo každodenní uklízení
bordelu na stanovištích. Dále Vás opětovně
žádáme, aby odevzdaný nábytek byl rozebrán na
jednotlivé desky, abychom vozili plně vytížené
kontejnery. Děkujeme Vám předem za ochotu
a vstřícnost.
V měsíci červnu 201 9 byl u naší obce dále
proveden audit firmou EKO-KOM Praha v oblasti
tříděného odpadu. Nebyly shledány žádné
nedostatky a závěr byl „Bez závad“. Je však nutné
podotknout, že je pořád, co zlepšovat.

V oblasti likvidace odpadů dosáhla naše obec
v roce 201 8 následujících výsledků:
V oblasti tříděného odpadu naši občané vytřídili
1 7 tun plastu, 9,3 tuny skla, 1 4,2 tuny papíru a 9
tun železa. V oblasti směsného komunálního
odpadu (popelnice) bylo z naší odvezeno celkem
250 tun odpadu.
Od společnosti EKO-KOM Praha jsme za
vytříděný odpad obdrželi finanční odměnu ve výši
11 0 559,- Kč. Tato částka nám pomáhá udržet
poplatek za popelnice na současné výši.

Třiďte, má to opravdu smysl.

V letošním roce se zaměříme na oblast likvidace
starého nábytku, sedaček, dřeva a samotné
likvidaci větví a stromků. Odvoz nábytku a větví se
realizuje odvozem velkoobjemových kontejnérů.
Cena za likvidaci tohoto dřevního odpadu se
neustále zvyšuje. Pro Vaši představu - jeden
velkoobjemový kontejner s nábytkem nás stojí
3 000,- Kč bez DPH a jeden kontejner s větvemi Úprava cen za palivové dříví:
stojí 2 000,- Kč bez DPH. Nábytek chceme řešit 1 . Samovýroba 1 00,- Kč/m 3 bez DPH
důslednější evidencí odevzdaného nábytku, přece 2. Prodej dřeva 550,- Kč/m 3 bez DPH
není možné, abychom skoro každý měsíc vyváželi
Rudolf Hrkal
jeden vrchovatý kontejner s nábytkem. Likvidaci
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Letošní školní rok jsme si vážně užili!
Každé září si klademe otázku: „Jaký ten letošní
školní rok bude?“ A protože my učitelky chceme,
aby právě ten nadcházející byl ten nejlepší,
plánujeme ho už na konci června. A tak už první
školní týden dostali mladší žáci ( 1 . – 3.třída)
přihlášku na květnovou školu v přírodě. Té ale
předcházela řada výletů – vlastně každý měsíc
byla připravená nějaká akce. Na konci září malí
školáci řádili v zábavném centru „Duhový park“.
V říjnu jsme v divadle Lampion na Kladně shlédli
představení „Tajemství naší skříně“. V listopadu
jsme v Čechově stodole prožívali vánoční
tradice. Ještě v prosinci jsme zůstali v duchu
Vánoc a v divadle Minaret jsme shlédli
představení „Putování do Betléma“. První
pololetí jsme ukončili návštěvou kina IMAX
Cinema City Flora , kde jsme shlédli film
Galapágy 3D. V únoru jsme vyrazili opět do
Prahy, tentokrát do divadla Spejbla a Hurvínka.
V březnu jsme se vrátili ještě jednou do divadla
Lampion – tentokrát tam děti dramatického
kroužku vystupovaly na jevišti a se svým
vystoupením „Brouky, brouci“ měly velký úspěch.
Jak se vyrábí čokoláda a svíčky jsme poznali na
exkurzi ve firmě RODAS. No a pak konečně
přišel květen – naše dlouho očekávaná škola
v přírodě. Cestou do Krkonoš jsme se zastavili
na zámku Loučeň. Po jeho prohlídce se děti
vesele ztrácely a nacházely v unikátních
labyrintech. A malý lanový park , ten byl prostě
super! Do Janských Lázní jsme dorazili až
odpoledne a do našeho hotelu Modrokamenná
bouda děti doslova vyběhly kilometrový kopec ,
tak moc se už nemohly dočkat. A stálo to za to!
Uprostřed nádherné krkonošské přírody nás
kromě útulného, čisťounkého hotýlku přivítalo
sportovní hřiště, dětské průlezky a skluzavky
a louky plné jarních květů. A to bylo bezva,
protože my učitelky jsme náš pobyt pojaly jako
projektovou výuku, na týden jsme se
spolu s dětmi proměnily na „Květology“ a s lupou
v ruce pozorovaly, zkoumaly, zakreslovaly
a popisovaly každou kytičku, kterou jsme v okolí

našly. Děti pracovaly v týmech, všechny pracovní
listy zakládaly do desek a pomalu vznikaly
herbáře, které si pak poslední den děti vzájemně
prezentovaly. Do průkazky „Květologa“ každý
sbíral samolepky za účast na aktivitách. A že jich
bylo! Hned v úterý vycházka do centra města,
lesní hra, sportovní hry na hřišti. Ve středu jsme
se dokonce svezli lanovkou na vrchol Černé
hory. Tam nás čekalo velké překvápko – byl tam
sníh!!! Fakticky jsme se koulovali!!! Dokonce
jsme cestou na Pardubické boudy potkali rolbu.
Děti se od nás dozvěděly, jak je důležité, aby
příroda zůstala jen přírodou, bez odpadků.
Rozdaly jsme igelitové pytle a gumové rukavice
a malí ekologové nadšeně čistili krkonošskou
přírodu. Vychovatelky Anička a Zuzka připravily
pro děti sportovní olympiádu. Večer se na
ohýnku opékaly buřtíky. A když se setmělo,
přichystaly jsme my učitelky pro děti malou
stezku odvahy. Ale k našemu překvapení se
vůbec nikdo nebál!!! Ve čtvrtek jsme s výtvarnou
dílnou BOSORKA tvořili a vyráběli nejrůznější
maličkosti – super! Odpoledne jsme řádili na
karnevalové diskotéce – na květinové víly se
proměnily děti i učitelky .V pátek po obědě jsme
se vraceli domů. Po rodičích se dětem stýskalo,
ale opustit krásnou krkonošskou přírodu se
nikomu nechtělo.
V červnu jsme absolvovali v kostýmech kuchařů
a kuchtiček akci v Karlštejně s názvem :
„Podhradí patří dětem“. Náš kostým se líbil
a organizátoři nás odměnili třetím místem. Díky
tomu máme ještě jeden výlet do Karlštejna:
„Pohádkový les“.
Na své výlety jezdili i naši čtvrťáci a páťáci.
Někteří naši školu úspěšně reprezentovali .
Minulý týden získal věcnou odměnu za druhé
místo Patrik Hájek , žák čtvrté třídy, za svůj
výrobek z keramiky a to ve výtvarné soutěži
vyhlášené Českým svazem zahrádkářů.
Letošní školní rok jsme si opravdu užili!!! Teď se
všichni těší na prázdniny, léto, sluníčkoP
A my učitelky už přemýšlíme, připravujeme,
zajišťujeme a domlouváme další aktivity, akce
a výlety, abychom našim žákům připravily další
úžasný školní rok!

p.s. Školu v přírodě už máme zajištěnou!!!
Mgr. Vlasta Humlová, učitelka
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Hudlické školy
Původní škola

Škola ve staré faře

Začátek školství v Hudlicích se předpokládá
počátkem 1 7. století kdy byla první budova
postavena ale není známo, první zmínka o ní je
z roku 1 778. Stála mezi kostelem a starou farou,
byla zděná, došková, ale již ve velmi bídném
stavu. Škola sousedila se hřbitůvkem, který
objímal kostelík. Byla neuvěřitelně malá, z mapy
jsem spočetl, že měřila 1 0x6,5 m. V roce1 821
sem chodilo z Hudlic, Svaté a Otročiněvsi 1 84
dětí. Škola byla jen jednotřídní. Byla ještě v roce
1 811 důkladně opravována, ale prostě nestačila
a začalo zdlouhavé jednání o stavbu školy nové.
Po výstavbě školy nové byla stará budova
v dražbě prodána Josefu Wlasákovi za 600
zlatých a sloužila ještě do roku 1 880 jako
soukromý dům.
Místo obrázku téhle první naší školy proto
uvádím jen výňatek ze staré mapy Hudlic
z konce 1 8. století.

V roce 1 867 byly v Otročině a brzy nato i ve
Svaté postaveny vlastní školy. Když ale roku
1 879 bylo rozhodnuto zřídit třetí třídu a v roce
1 880 čtvrtou, nová škola opět nedostačovala.
V roce 1 876 však byla dokončena stavba nového
kostela sv. Tomáše a současně byla postavena
i veliká nová fara. Do staré fary (měří 1 37 m 2,
nyní potravinářský obchod) byly přemístěny
3. a 4. třída a vyučování zde pokračovalo až do
roku 1 904. V hudlické obecní kronice se ironicky
píše: „Kde již nemohl bydlet jeden farář, tísnilo
se nyní 150 dětí a učitelská rodina“. Stará fara
byla postavena v roce 1 786 na rozkaz císaře
Josefa II.
Posloužila znovu ještě po druhé světové válce
jako mateřská školka, dokud nebyla postavena
školka nová.

Dostavba obecné školy v roce 1 904

Druhá budova školy byla dostavěna 30.6. 1 904.
O její výstavbě jsem se toho mnoho nedočetl.
Umožnila otevřít pátou třídu a zdvojit pro velký
počet žáků třídu třetí. Ze školní kroniky se
dozvídáme, že po vzniku republiky bylo trvale
pečováno o údržbu a hlavně modernizace obou
budov. Za mých dob se ve třídách topilo ve
velikých litinových kamnech, dnes plynovým
topením. Tak bych mohl uvádět další a další
příklady. Obě budovy oslavují letos již
stodevadesáté, resp. stodesáté výročí, ale slouží
věrně dál. Kolik tisíc nás asi prošlo jejími
třídami?

Nová škola z roku 1 824

Teprve roku 1 786 vstoupil v život Tereziánský
řád, který zavedl povinnou školní docházku. Není
divu, že všichni – vrchnost, rychtáři i lid obecně
vzdělání dětí podceňovali – pro vrchnost a obce
to bylo zbytečné utrácení, chudý lid měl čtení,
psaní a počítání vůbec za zbytečné, děti přece
musely velmi brzy začít rodičům pomáhat při
obživě. Je proto dost pochopitelné, že
z povinnosti postavit novou školu nebylo
nadšení. Povídání o handrkování, zmatcích
a hádkách při přípravě a vlastní stavbě v knize
„Historie školství v Hudlicích“ se čte jako
neuvěřitelný román. Přípravy začaly v červnu
1 821 , vlastní stavba v lednu 1 822, škola se
začala používat v září 1 824, ale slavnostní
vysvěcení se protáhlo až do 21 . listopadu 1 824.
Škola byla dvoutřídní, ve škole bylo bydlení pro
učitele a pomocníka.

Mateřská školka

Mateřská školka začala svůj chod 1 7.1 . 1 949.
Sídlila zprvu v budově obecné školy, po dvou
letech byla přemístěna do staré fary. Dům byl
důkladně opraven, hlavně zařízena kuchyně
a umožněno stravování dětí. Chodilo sem 20 až
30 dětí, ale po čase to nestačilo a tak se znovu
Na škole je umístěna původní deska přechodně otevřela ještě jedna třída v obecné
o vybudování školy:
škole.
SERENISSIMUS PRINCEPS
CAROLUS EGON FÜRSTENBERG
SCHOLAM HANC EXSTRUXIT.
MDCCCXXIV
PRO CZECHY SLAWA, KRÁLE SLAST,
KDYŹ W DITEK VMU KWETE WLAST

(pokračování na str. 8)
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(pokračování ze str. 7)
Ani to nebylo dobré řešení, které přinesla teprve
výstavba nových budov v roce 1 985. Jedna
budova slouží dětem, druhá je školní jídelnou
a zázemím školky. Kapacita se zvýšila na 60
dětí, což umožnilo přijímat i děti z Otročiněvsi
a Nového Jáchymova.
Velká zahrada pro děti vznikla na místě dolejšího
rybníka.

pod vsí ke Kubovic stráni, pod mostem stále
drnčící lanovky do Dýbře, u tesanky přes trubský
most do polí Na borech, často moc zablácenou
cestou k borovému lesíku a do školy u kostela.
Tenkrát jsme ještě nevěděli, že tenhle krásný
barokní kostel postavil slavný Kilián Ignác
Dientzendorfer.
Což za hezkého počasí to bylo prima, byla nás
parta, co se vymýšlelo klukovin! Hlavně
odpoledne jsme se napřed stavěli napít
v hlubokém prameni pod lipami v Díbři a pak
jsme se rádi vraceli lukami kolem libojického
potoka na Starou ves a domů. Ale často bylo hůř,
hlavně v zimě, a třídní učitel pan Huml
netoleroval ani minutu zpoždění, natož absenci.
Autobus paní Hájkové musel přednostně odvézt
ve válečných dobách dělníky do železáren, na
nás nezbývalo místo.

Újezdní měšťanská škola v Hudlicích

Ta není, ale mohla být. Ve školním roce 1 935-36
se rozhodovalo o výstavbě újezdní měšťanské
školy buď v Hudlicích nebo Počaplech. Měla
sloužit jako újezd pro Svatou, Broumy, Jáchymov
a Otročiněves. Lidé byli pro, ale zástupci naší
obce (doslovně) „z obavy ze stavby nové školní
budovy“ dobrovolně akceptovali její výstavbu
v Počaplech.
A tak jsme museli brzo vstávat, v zimě ještě za
tmy, a šlapat od pondělka do soboty, v létě
v zimě, od září 1 941 do července 1 944 úvozem

R. Zíma

Krátké doplnění k Základní škole v Hudlicích
V roce 201 5 se realizovala rekonstrukce hudlické
ZŠ. Byla provedena celková výměna všech oken
a dveří obou budov a jejich zateplení. Byla
vybudována samostatná plynová přípojka a nové
kotle přímo v budově ZŠ, byla instalována nová
vzduchotechnika. Souběžně s tím byla
provedena rekonstrukce obou střech s přípravou
na půdní vestavby. Celkově obě budovy si po
rekonstrukci zachovaly původní charakter
architektury.
V letošním roce navazujeme na rekonstrukci
z roku 201 5 a naším hlavním investičním
záměrem je rozšíření kapacity ZŠ o 6. – 9. třídu.
Bude to velmi náročný úkol vzhledem ke krátké
době realizace výstavby. Obec pro jeho zdárnou
realizaci udělá maximum a tím vyřeší
problémy s umísťováním hudlických dětí po
skončení 5. třídy. Obec má zajištěnu dotaci
v minimální výši 20 mil. Kč.
Toto je jen krátké doplnění článku pana R. Zímy
o historii škol v naší obci.

Rudolf Hrkal
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S.K. Hudlice - oddíl házené

Oddíl házené v Hudlicích bude hrát mistrovskou soutěž

hráčské kategorie, abychom neřešili situaci jako
nyní, že se vlastně hráči nemají od koho hru učit,
neboť máme po dlouhé době první mládežnický
oddíl pro hru v sestavě 6+1 herním systémem
složeným z kombinace zónové i osobní obrany
a jediné reálné zkušenosti vznikly jen z jednoho
turnaje, který jsme v této sestavě absolvovali.
Doposud jsme hráli v sestavě 4+1 na polovinu
hřiště systémem celoplošné osobní obrany. Také
hráčů, kteří s námi dlouhodobě trénovali a díky
jejich věku nemohou s námi hrát, je nám líto
a chtěli bychom do budoucna umožnit hrát
mistrovská utkání všem, kteří o to projeví zájem.
Pokud chceme ovšem pokrýt všechny kategorie,
nutně potřebujeme další nadšence, kteří se
aktivně zapojí do trénování, neboť v současnosti
jsou naše kapacity plně vytíženy trénováním
a organizací, účastí na turnajích u týmů
přípravky, minižactva a mladšího žactva, které
v současnosti vedeme a uvítáme pomoc všech,
kteří se k nám chtějí připojit.
Na konci prázdnin od 26.8. 201 9 do 30.8. 201 9
pořádáme jako každým rokem soustředění
v našem areálu na hřišti u lesa. Čtvrtek je volný
den. Trénujeme dvoufázově od 9.00 – 11 .00 a od
1 6.00 – 1 8.00 hodin. Všichni případní zájemci
ročníku narození 2007 a mladší, kteří mají zájem
o aktivní hraní házené, si mohou přijít trénink
vyzkoušet. Vezměte si sebou sportovní obuv
a pití. Zájemci o trénování, nechť se přijdou
podívat a promluvit si.

V předešlé sezoně 201 8/201 9 oddíl házené při
SK Hudlice, z.s. dokázal absolvovat v kategorii
minižactva veškeré turnaje, pořádané Pražským
svazem házené a od roku 201 9 reprezentovaly
Hudlice 2 týmy v této kategorii a jeden až dva
týmy přípravky. Od začátku sezony jsme vedli
kroužek házené při ZŠ Loděnice, ve které, díky
panu řediteli Mgr. Václavu Veverkovi, byly
vytvořeny ideální podmínky pro rozvoj tohoto
sportu a panu řediteli touto cestou posíláme
poděkování.
Hlavně díky loděnickým hráčům se nám podařilo
doplnit kádr a od příští sezony bude mít hudlický
oddíl po cca. 20 letech přihlášený mládežnický
oddíl do mistrovské soutěže při Středočeském
krajském svazu házené. Významným se nám
také jeví zájem hráčů z Berouna, kteří nás
aktivně vyhledali, trénují s námi a jezdí již na
turnaje. Vidíme tak potenciál klubu házené
v Hudlicích, neboť v regionu trénujeme házenou
jako jediní a tím máme možnost znovu z SK
Hudlice vytvořit velký oddíl házené regionálního
významu, do kterého se mohou hlásit hráči
i z okolních obcí a měst.
Jelikož trénujeme jednou týdně v Loděnicích
a jednou týdně v Hudlicích (oddíl přípravky jen
v Hudlicích), pořídili jsme si malý busík na
přepravu hráčů, který jsme již využívali
v předešlé sezoně a hodí se i na přepravu
házenkářů na turnaje. První sezonu, ve které
budeme hrát na celé hřiště a dle zcela odlišného
herního systému, který neměli hráči možnost
pravidelně trénovat s někým, kdo tento systém
hraje, sice nevidíme herně optimálně, nicméně
i s předchozí hrou se hráči, kteří házenou nikdy
nehráli, seznámili během poloviny sezony a pak
podávali slušné výkony a přehrávali týmy jiných
oddílů.
Aby mohlo dojít k rozvoji našeho házenkářského
oddílu dlouhodobě, je nezbytné pokrýt všechny

Kontakty a naše vize na www.skhudlice.cz.
Petra Chaloupková
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S.K. Hudlice - oddíl kopané
Skončila nám jarní sezona a můžeme si říct, že
byla velmi úspěšná, jako jediní v soutěži jsme
neprohráli ani jeden zápas a skončili na třetím
místě, bohužel tři remízy nás vyřadili o možnost
postupu do okresního přeboru.
Po hrůzostrašném podzimu se kádr posílil
a předváděl solidní fotbal, na který se dalo
koukat a co je důležité do hlediště opět našli
cestu fandové, kteří byli i patřičně slyšet za což
jim musíme poděkovat. Děkovačka po každém
zápase se velmi rychle ujala a má své kouzlo,
které jsme v Hudlicích dosud nepoznali.
Všichni hráči včetně trenéra zaslouží pochvalu
za odváděné výkony, je to velká změna proti
posledním letům kdy jsme moc prostoru ke
chválení neměli, bohužel to pověstné štěstíčko
se nás nedrželo, ani v jednom zápase jsme
nemuseli o body přijít v každém jsme měli
spoustu šancí a proměnit je jsme dnes v okrese,
při stejném bodovém součtu tak postoupil Tetín
na lepší vzájemné zápasy. Mohli bychom se
vymlouvat i na nepřízeň rozhodčích, ale pravda
je ta že i přes jejich nepřízeň v několika
zápasech jsme si to prohráli sami, tak to bohužel
je. Kdo však věřil, že po tak zoufalém podzimu
skončíme třetí, asi málo kdo a tak nás těší
hlavně předvedené výkony a o postup se
musíme poprat v nové sezoně. Nikdo z kádru
nechce odejít i to je dobrá vizitka, udělala se tu
výborná parta kluků, která to táhne spolu
nejenom na hřišti, ale i když je potřeba udělat
něco navíc ať už na hřišti kde jsme měli několik
brigád nebo jinou aktivitou. Díky jistým dobrákům
kteří porazili za brankou u lesa vzrostlé borovice
které padli na oplocení a nejen že strhly pletivo
ale zlámaly i sloupy na kterých bylo připevněno
jsme měli dva víkendy co dělat, uklidilo se listí,
posekaly odmlady kolem hřiště a vykopaly
kořeny kolem spodní lajny které hrozily
zraněním, postupně se mění výdřeva na
lavičkách tam kde je to potřeba, konečně jsme
dokončili a zprovoznili zavlažovací systém, ale

bohužel při jeho zkoušení se zjistilo že firma
která prováděla rekonstrukci kabin a okolí nám
poškodila vedení na hřiště tak že voda nedrží
tlak a vytéká na povrch před kabinami. Začali
jsme s rozšířením střídaček a věříme, že do
začátku soutěže vše stihneme, provedli jsme
opět sběr železného šrotu. V neposlední řadě
musím zmínit účast našich členů SK při pořádání
různých akcí pro děti na hřišti, kdy vypomáháme
tam, kde je třeba anebo výpomoc na rozhledně,
zrovna tak s pořádáním Staročeských Májů
v obci.
Je to jen stručné popsání aktivit našeho SK pro
ty kdo neustále kritizuje fotbalisty, že jen
nastavují a nic nedělají, ona se lehce špína
nahází, ale smutné je i to že ti kdo to říkají, ty
jsme na hřišti nikdy neviděli.
Nesmíme zapomenout poděkovat manželům
Ciprovým, kteří se starají a udržují jak kabiny, tak
areál což při nepříznivém počasí není mnohdy
lehké, panu Karlovi Veselému za sekání hrací
plochy a údržbu sekačky, velké díky patří Kubovi
Papírníkovi, který nám velmi pomohl jak se
zprovozněním zavlažování tak s kropením hrací
plochy, jsme rádi, že spolupráce s místními
hasiči naběhla a věříme, že bude pokračovat.
Velký dík pak patří OÚ Hudlice který nás léta
podporuje a umožňuje nám tak udržovat krásný
sport jako je fotbal v naší obci. Můžeme se
chlubit naší mládeží, kde odvádí velkou práci
pan Havlíček, který spolu s několika rodiči
připravuje hráče pro další generaci hudlických
fotbalistů. Ale to vám on sám určitě podá lépe
než já.
Závěrem děkujeme všem, kdo nás podporují,
kdo nám fandí a drží palce, podzimní sezona
začíná nezvykle brzy a to o víkendu 1 7 - 1 8.
srpna, přijďte opět mezi nás, přijďte se bavit
fotbalem. Těšíme se na vás.

10

Za SK Hudlice předseda Sklenička Václav

S.K. Hudlice - oddíl kopané - PŘÍPRAVKA
Do činnosti přípravek se zapojovalo pravidelně celkem 1 8 chlapců. Bohužel, bylo by možné přihlásit
do soutěže i mladší přípravku, ale není trenér. Znovu tedy touto cestou vyzývám příznivce hudlického
fotbalu o pomoc. Informace na telefonu 70681 4992 .
Na konci jarní části sezóny jsme byli opět za pomoci paní učitelky Mgr. Treglerové a Járy Treglera,
hráče ligového FK Příbram, na utkání Příbram - Viktorie Plzeň. Naše děti opět odvedly hráče na
trávník, ale v rámci poločasové přestávky si zahrály na ligovém trávníku a v dresech ligových týmů
krátké utkání. Za předvedenou hru sklidily od diváků potlesk.
2.7. 2019 Havlíček

Turnaj OP starších přípravek - Hudlice 7.4. 201 9

Soupiska Hudlic: Šlejmar, Všetečka, Kokeš V., Svoboda, Pánek, Kulhánek, Rippl, Kokeš D.

1
2
3
4
5
6

DRUŽSTVA

ČL-U Beroun
FK Králův Dvůr B
Hudlice
Neumětely
Vysoký Újezd
Zaječov

1
3:1
4:2
3:0
0:7
0:5

2

1:3
0:4
2:1
0:9
0:4

POŘADÍ ZÁPASŮ
ČL-U Beroun - Vysoký Újezd
FK Králův Dvůr B - Neumětely
Hudlice - Zaječov
ČL-U Beroun - Neumětely
FK Králův Dvůr B - Vysoký Újezd
ČL-U Beroun - Zaječov
Hudlice - Neumětely
ČL-U Beroun - FK Králův Dvůr B
Vysoký Újezd - Zaječov
FK Králův Dvůr - Hudlice
Neumětely - Zaječov
ČL-U Beroun - Hudlice
Neumětely - Vysoký Újezd
FK Králův Dvůr B - Zaječov
Hudlice - Vysoký Újezd

3

1:3
4:0
1:3
2:5
0:1

4

0:3
1:2
3:1
0:2
0:1

VÝSLEDEK
7:0
1:2
1:0
0:3
9:0
5:0
3:1
1:3
0:1
4:0
1:0
2:4
2:0
4:0
5:2

5

7:0
9:0
5:2
2:0
1:0

6

5:0
4:0
1:0
1:0
0:1

V R P SKORE BODY

2
4
4
4
0
1

0
0
0
0
0
0

3
1
1
1
5
4

14 : 9
21 : 3
13 : 9
9:4
2 : 24
1 : 11

6
6
12
12
0
3

BRANKY ZA HUDLICE
David Pánek

D. Pánek 2, Kuba Kulhánek

Jan Svoboda 3, D. Pánek

J. Svoboda 3, Šlejmar 2
11

POŘ.

4
1

3
2
6
5

Turnaj OP starších přípravek - Neumětely 1 4.4. 201 9

Soupiska Hudlic: Šlejmar, Všetečka, Svoboda, Pánek, Kulhánek, Kokeš D., Panský

1
2
3
4
5
6

DRUŽSTVA

ČL-U Beroun
FK Králův Dvůr B
Hudlice
Neumětely
Vysoký Újezd
Zaječov

1

2

3:1
3:2
1:1
0:6
0:5

1:3
1:7
0:3
0:5
0:7

3

2:3
7:1

1:1
3:0
0:4

4:0
0:7
1:5

0:8
0:4

VÝSLEDEK

POŘADÍ ZÁPASŮ
ČL-U Beroun - Vysoký Újezd
FK Králův Dvůr B - Neumětely
Hudlice - Zaječov
ČL-U Beroun - Neumětely
FK Králův Dvůr B - Vysoký Újezd
ČL-U Beroun - Zaječov
Hudlice - Neumětely
ČL-U Beroun - FK Král. Dvůr B
Vysoký Újezd - Zaječov
FK Králův Dvůr - Hudlice
Neumětely - Zaječov
ČL-U Beroun - Hudlice
Neumětely - Vysoký Újezd
FK Králův Dvůr B - Zaječov
Hudlice - Vysoký Újezd

1
2
3
4
5
6

4

6:0
3:0
5:1
1:1
5:0
5:0
0:4
1:3
0:3
7:1
4:0
2:3
8:0
7:0
7:0

5

6:0
5:0
7:0
8:0
3:0

6

5:0
7:0
5:1
4:0
0:3

V R P SKORE BODY

2
5
3
3
0
1

1
0
0
1
0
0

2
0
2
1
5
4

15 : 7
25 : 2
16 : 14
17 : 4
0 : 29
4 : 21

POŘ.

7
15
9
10
0
3

4
1

3
2
6
5

BRANKY ZA HUDLICE
Svoboda 2, Panský 2, Všetečka

Svoboda
Svoboda 3

Svoboda 5, Pánek 2

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 2. KOLE

HUDLIČTÍ STŘELCI

DRUŽSTVA

STŘELEC

FK Králův Dvůr B
Neumětely
Hudlice
ČL-U Beroun
Zaječov
Vysoký Újezd

V R P SKORE BODY

9
7
7
4
2
0

0
1
0
1
0
0

1
2
3
5
8
10

46 : 5
26 : 8
29 : 23
29 : 1 6
5 : 32
2 : 53

Svoboda Jan
Pánek David
Panský Kryštof
Šlejmar Jan
Všetečka Petr
Kulhánek Jakub

27
22
21
13
6
0

12

BRANKY
17
6
2
2
1
1

Turnaj OP starších přípravek - Zaječov 5.5. 201 9

Soupiska Hudlic: Šlejmar, Kokeš V., Všetečka, Průša, Svoboda, Pánek, Kulhánek, Kokeš D., Rippl

1
2
3
4
5
6

DRUŽSTVA

ČL-U Beroun
FK Králův Dvůr B
Hudlice
Neumětely
Vysoký Újezd
Zaječov

1
4:1
2:2
0:0
0:8
1:3

2

1:4
2:1
0:2
0:6
1:6

3

4

2:2
1:2

0:0
2:0
0:0

0:0
0:8
0:4

POŘADÍ ZÁPASŮ
ČL-U Beroun - Vysoký Újezd
FK Králův Dvůr B - Neumětely
Hudlice - Zaječov
ČL-U Beroun - Neumětely
FK Králův Dvůr B - Vysoký Újezd
ČL-U Beroun - Zaječov
Hudlice - Neumětely
ČL-U Beroun - FK Král. Dvůr B
Vysoký Újezd - Zaječov
FK Králův Dvůr - Hudlice
Neumětely - Zaječov
ČL-U Beroun - Hudlice
Neumětely - Vysoký Újezd
FK Králův Dvůr B - Zaječov
Hudlice - Vysoký Újezd

0:4
1:6

VÝSLEDEK
8:0
2:0
4:0
0:0
6:0
3:1
0:0
1:4
3:1
1:2
6:1
2:2
4:0
6:1
8:0

1
2
3
4
5
6

1:3

3:1
6:1
4:0
6:1
3:1

V R P SKORE BODY

2
4
3
2
1
0

2
0
2
2
0
0

1
1
0
1
4
5

14 : 7
19 : 4
16 : 3
10 : 3
3 : 27
4 : 22

8
12
11
8
3
0

POŘ.

3-4
1

2

3-4
5
6

BRANKY ZA HUDLICE

Svoboda 1 , Pánek 1
Pánek 1 , Průša 1

Průša 4, Kulhánek 2, Všetečka 2

HUDLIČTÍ STŘELCI
STŘELEC

V R P SKORE BODY

FK Králův Dvůr B 1 3 0 2 65 : 9
Hudlice
1 0 2 3 45 : 26
Neumětely
9 3 3 36 : 11
ČL-U Beroun
6 3 6 43 : 23
Zaječov
2 0 1 3 9 : 54
Vysoký Újezd
1 0 1 4 5 : 80

8:0
6:0
8:0
4:0

6

Průša 2, Svoboda 2

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 3. KOLE
DRUŽSTVA

5

Svoboda Jan
Pánek David
Průša Oldřich
Všetečka Petr
Kulhánek Jakub
Šlejmar Jan
Panský Kryštof

39
32
30
21
6
3

13

BRANKY
20
8
7
3
3
2
2

Turnaj OP starších přípravek - ČL-Ú Beroun 1 2.5. 201 9

Soupiska Hudlic: Šlejmar, Kokeš V., Všetečka, Svoboda, Pánek, Kulhánek, Kokeš D.

1
2
3
4
5
6

DRUŽSTVA

ČL-U Beroun
FK Králův Dvůr B
Hudlice
Neumětely
Vysoký Újezd
Zaječov

1
4:0
0 :0
1:0
1:2
0:6

2

0:4
0:4
1:3
0:4
0:6

3

4

0:0
4:0

0:1
3:1
2:3

3:2
0:5
0:8

POŘADÍ ZÁPASŮ
ČL-U Beroun - Vysoký Újezd
FK Králův Dvůr B - Neumětely
Hudlice - Zaječov
ČL-U Beroun - Neumětely
FK Králův Dvůr B - Vysoký Újezd
ČL-U Beroun - Zaječov
Hudlice - Neumětely
ČL-U Beroun - FK Král. Dvůr B
Vysoký Újezd - Zaječov
FK Králův Dvůr - Hudlice
Neumětely - Zaječov
ČL-U Beroun - Hudlice
Neumětely - Vysoký Újezd
FK Králův Dvůr B - Zaječov
Hudlice - Vysoký Újezd

0:5
0:4

VÝSLEDEK
2:1
3:1
8:0
0:1
4:0
6:0
2:3
0:4
2:1
4:0
4:0
0:0
5:0
6:0
5:0

1
2
3
4
5
6

1:2

6:0
6:0
8:0
4:0
2:1

V R P SKORE BODY

2
5
2
4
1
0

1
0
1
0
0
0

2
0
2
1
4
5

8:6
21 : 1
15 : 7
14 : 5
3 : 17
1 : 26

7
15
7
12
3
0

POŘ.

4
1

3
2
5
6

BRANKY ZA HUDLICE

Pánek, Svoboda

Svoboda 2, Kulhánek, Kokeš, Všetečka

HUDLIČTÍ STŘELCI
STŘELEC

V R P SKORE BODY

FK Králův Dvůr B 1 8 0 2 86 : 1 0
Neumětely
1 3 3 4 50 : 1 6
Hudlice
1 2 3 5 60 : 34
ČL-U Beroun
8 4 8 51 : 29
Zaječov
2 0 1 8 1 0 : 80
Vysoký Újezd
2 0 1 8 8 : 97

2:1
4:0
5:0
5:0

6

Pánek 4, Svoboda 2, Kulhánek, Kokeš

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 4. KOLE
DRUŽSTVA

5

Svoboda Jan
Pánek David
Průša Oldřich
Kulhánek Jakub
Všetečka Petr
Šlejmar Jan
Panský Kryštof
Kokeš Vojtěch

54
42
39
28
6
6

14

BRANKY
25
13
7
5
4
2
2
2

Turnaj OP starších přípravek - Králův Dvůr 1 9.5. 201 9

Soupiska Hudlic: Šlejmar, Kokeš V., Všetečka, Svoboda, Pánek, Kulhánek, Rippl, Panský

1
2
3
4
5
6

DRUŽSTVA

1

2

Zaječov
0 : 10
FK Králův Dvůr B 1 0 : 0
Neumětely
7:0 4:4
Vysoký Újezd
1 :2 0:9
Hudlice
5:0 2:5
ČL-U Beroun
6:0 2:7

3

0:7
4:4
0:5
0:1
2:0

4

2:1
9:0
5:0
7:0
3:0

VÝSLEDEK

POŘADÍ ZÁPASŮ
FK Králův Dvůr B - Vysoký Újezd
Zaječov - Hudlice
Neumětely - ČL-Ú Beroun
Zaječov - Vysoký Újezd
FK Králův Dvůr B - Hudlice
Zaječov - ČL-U Beroun
FK Králův Dvůr - Zaječov
Neumětely - Vysoký Újezd
FK Králův Dvůr - Neumětely
Hudlice - ČL-U Beroun
Vysoký Újezd - ČL-U Beroun
Zaječov - Neumětely
FK Králův Dvůr - ČL-U Beroun
Vysoký Újezd - Hudlice
Neumětely - Hudlice

9:0
0:5
0:2
2:1
5:2
0:6
10 : 0
5:0
4:4
1:2
0:3
0:7
7:2
0:7
1:0

1
2
3
4
5
6

V
FK Králův Dvůr B 22
Neumětely
16
Hudlice
14
ČL-U Beroun
12
Zaječov
3
Vysoký Újezd
2

R
1
4
3
4
0
0

P
2
5
8
9
22
23

0:5
5:2
1:0
0:7
2:1

6

0:6
7:2
0:2
0:3
1:2

V R P SKORE BODY

1
4
3
0
2
4

0
1
1
0
0
0

4
0
1
5
3
1

2 : 29
35 : 8
15 : 7
1 : 26
15 : 8
15 : 8

3
13
10
0
6
12

POŘ.

5
1
3
6

4
2

BRANKY ZA HUDLICE
Svoboda 3, Pánek 1 , Kokeš 1

Svoboda 1 , vlastní

Pánek

Kokeš 3, Panský, Svoboda, Kulhánek, Pánek

HUDLIČTÍ STŘELCI

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 5. KOLE
DRUŽSTVA

5

STŘELEC

SKORE BODY
1 21 : 1 8 67
65 : 23
52
75 : 42
45
66 : 37
40
1 2 : 1 09
9
9 : 1 23
6

Svoboda Jan
Pánek David
Průša Oldřich
Kulhánek Jakub
Kokeš Vojtěch
Všetečka Petr
Panský Kryštof
Šlejmar Jan

15

BRANKY
30
16
7
6
6
4
3
2

Turnaj OP starších přípravek - Vysoký Újezd 26.5. 201 9

Soupiska Hudlic: Šlejmar, Kokeš V., Všetečka, Svoboda, Pánek, Kulhánek, Kokeš D., Rippl, Panský

1
2
3
4
5
6

DRUŽSTVA

ČL-U Beroun
FK Králův Dvůr B
Hudlice
Neumětely
Vysoký Újezd
Zaječov

1

2

2:3

2:2
2:3
2:3
0:7
1:6

1:8
0:1
0:6
0:8

3

4

3:2
8:1
1:1
0:2
0 : 10

3:2
1:0
1:1
1:8
0:8

VÝSLEDEK

POŘADÍ ZÁPASŮ
ČL-U Beroun - Vysoký Újezd
FK Králův Dvůr B - Neumětely
Hudlice - Zaječov
ČL-U Beroun - Neumětely
FK Králův Dvůr B - Vysoký Újezd
ČL-U Beroun - Zaječov
Hudlice - Neumětely
ČL-U Beroun - FK Králův Dvůr B
Vysoký Újezd - Zaječov
FK Králův Dvůr - Hudlice
Neumětely - Zaječov
ČL-U Beroun - Hudlice
Neumětely - Vysoký Újezd
FK Králův Dvůr B - Zaječov
Hudlice - Vysoký Újezd

7:0
1:0
10 : 0
3:2
6:0
6:1
1:1
2:2
2:1
8:1
8:0
3:2
8:1
8:0
2:0

V
FK Králův Dvůr B 26
Neumětely
18
ČL-U Beroun
16

1
2
3
4 Hudlice
5 Zaječov
6 Vysoký Újezd

R
2
5
5

P
2
7
9

52

3 0 27 1 4 : 1 43
3 0 27 1 2 : 1 47

9
9

1:2

6:1
8:0
10 : 0
8:0
2:1

V R P SKORE BODY

4
4
2
2
1
0

1
1
1
1
0
0

0
0
2
2
4
5

21 : 7
25 : 3
16 : 12
19 : 6
3 : 24
2 : 34

13
13
7
7
3
0

POŘ.

2
1

4
3
5
6

BRANKY ZA HUDLICE

Pánek

Svoboda
Svoboda, Kulhánek

Svoboda, Všetečka

HUDLIČTÍ STŘELCI
STŘELEC

SKORE BODY
1 46 : 21 80
84 : 29
59
87 : 44
53

1 6 4 1 0 91 : 54

7:0
6:0
2:0
8:1

6

Svoboda 4, Pánek 3, Kulhánek 2, Kokeš

PRŮBĚŽNÁ TABULKA PO 6. KOLE
DRUŽSTVA

5

Svoboda Jan
Pánek David
Kulhánek Jakub
Průša Oldřich
Kokeš Vojtěch
Všetečka Petr
Panský Kryštof
Šlejmar Jan

16

BRANKY
37
20
9
7
7
5
3
2

Informace z obce
Dětský den – Pohádkový les

V sobotu 8.6. 201 9 proběhl na hřišti u lesa
tradiční Dětský den – Pohádkový les. Byla to
další akce pro naše děti, kterou pořádala
TJ Sokol Hudlice. Zúčastnilo se ho 1 30 dětí
z Hudlic a okolí. Čekala na ně zhruba 3 km trasa,
která vedla lesem. Příjemným zpestřením byla
na začátku jízda na koních a pak na ně čekalo
11 stanovišť, kde plnili různé sportovní
a dovednostní úkoly. Splnění úkolů bylo oceněno
sladkým nebo věcným dárkem. Na každém
stanovišti byli přítomni dospělí v různých
maskách a oblecích. Chtěl bych se u nich krátce
zastavit a poděkovat jim.
Jsem rád, že takoví lidé v naší obci žijí. Bez
ohledu na svůj volný čas stráví na hřišti pátek
odpoledne, prakticky celou sobotu a v neděli se
podílí na náročném úklidu. Je to prostě o jejich
přesvědčení, že chtějí něco pro naši obec udělat.
Nic za to nemají a asi je nejvíc hřeje, že mohou
pro naše děti něco udělat. A není jich opravdu
málo. Mám z nich velmi příjemný pocit a ještě
jednou jim za všechno děkuji. Bez takových
obětavců se nedá dělat žádná větší akce.
Pro pořadatele byly největším poděkováním
spokojené úsměvy dětí a pohodová atmosféra.

Informaceoplatbězastočné-kanalizace
Platba 2. zálohy na stočné do 30.8. 201 9
Prosíme o dodržení termínu.

případné dotazy na tel.: 725 021 302
J. Ciprová

Zastávka v Díbří

Většina z Vás si jistě všimla proměny zastávky
autobusu v Díbří. Okolí zastávky bylo vysekáno,
vyhrabáno, byl proveden nový nátěr zastávky.
Nevzhledný sud na odpady byl nahrazen novým
betonovým košem, na zastávce visí květiny. Jsou
to možná maličkosti, ale svědčí to o tom, že
obyvatelům této části obce není lhostejné jejich
okolí. Velké poděkování patří zejména panu
Žatečkovi. Dále byly v obci instalovány nové
betonové koše u hořejší prodejny COOP,
u zastávky U Kříže a na Dolejší ulici u lesa byla
provedena výměna zničeného betonového koše.
Záleží na nás všech, aby tato drobná vylepšení
byla trvalého charakteru.
Rudolf Hrkal
Rudolf Hrkal

Notoričtí pachatelé dětských úsměvů

Plnění úkolů na stanovišti č. 2
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Český zahrádkářský svaz
Zahrádkářské akce od května do července
Když se ohlédnu za naší jarně-letní akcí sečení
sena, musím poděkovat všem, kteří
pomohli s organizací. Ať to byl Ludvík Bukáček,
který hrál na harmoniku, Ivana Hochelová, která
předvedla výrobu voskových ubrousků, Míra
Novák jako neocenitelný všeuměl, Radek
a Natálie Novákovi, coby soutěžně organizační
rodina, nebo Pavel Maier se svým putovním
zvěřincem.
Samozřejmě nemohu zapomenout ani na
zahrádkářky, které se staraly o občerstvení
a další členy svazu, kteří pomáhali s průběhem
akce. Lepší představu si udělá každý sám, když
navštíví stránky:

http://vk hudlice.net/sečení-sena-2019
Na nich se určitě každý pozastaví i nad
nevysvětlitelně levitujícími dětmi, ale když se
chce, všechno jde . Mám radost, že tato akce
si získala své místo v kulturním kalendáři
některých hudlických občanů, i že se objevují
noví zájemci o proniknutí do tajů sečení kosou.
Další činností bylo osazení ptačích budek
v okolí skály. Jsou součástí akce obnovy sadu.
Na ptačí budky bude navazovat rozvěšení
,,hmyzích hotelů“, a vytváření kamenných
pyramid, sloužících jako útočiště pro ježky,
slepýše a ještěrky. To vše pomůže dětem poznat
možnosti ochrany ovocných stromů bez
zbytečného používání chemických postřiků.
K lepšímu objasnění takových kroků přirozené
ochrany stromů a zahrad bude sloužit i nová
informační tabule v horní části sadu. Nově
vysazeným stromkům se docela daří a to i díky
pomoci dobrovolníků z řad hasičské jednotky,
kteří pomáhají se zaléváním.
Nesmíme zapomenout ani na údržbu záhonů
okolo pomníku v areálu rodného domku Josefa
Jungmanna. Tento úkol si na sebe vzaly členky

ZS, a to paní Auředníková, paní Horáková, paní
Kovaříková a paní Kulhánková. Kromě výsadby
a pletí zajišťují květinám i zálivku, bez které by to
v těchto horkých a suchých dnech nešlo.
Kdo se v poslední době procházel po ulici
Za Humny, jistě zaregistroval pokračující práce
na budově moštárny. Jedná se o závěrečnou
část rekonstrukce, po které budeme moci
poskytovat služby spojené s moštováním v co
nejlepší možné kvalitě a pěkném prostředí.
Předposledním bodem tohoto článku chci ještě
jednou připomenout všem pamětníkům, kteří by
svými vzpomínkami, ať už vlastními, nebo svých
dědů a babiček, pomohli najít zajímavá místa
i příběhy z naší obce a okolí, k uskutečnění
poznávací hry pro naše děti.
A na úplný závěr zvu všechny zájemce na
výstavu květin do Čimelic, která se koná jednou
za dva roky v areálu zámeckého zahradnictví.
Zájezd proběhne ve čtvrtek, 22.8. 201 9. Přihlásit
se můžete u paní Auředníkové, nebo paní
Kulhánkové.
Přesné instrukce budou vyvěšeny ve vývěsce
u kluziště.

Ještě jednou děkuji všem kteří
pomáhali s jakoukoli akcí, protože bez
takových lidí bychom nemohli fungovat.
Hezké léto, prázdniny i dovolenou Vám všem,
jménem zahrádkářů z Hudlic přeje Martin Kodet
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TJ Sokol Hudlice - oddíl stolního tenisu

Pozvánka pro příznivce country.

Pro všechny bude připraveno vzorné pohoštění.
TJ Sokol Hudlice pořádá v sobotu 1 0. srpna Přijďte s námi strávit příjemné odpoledne
201 9 od 1 3:00 – 1 8:30 hodin na hřišti u lesa a večer.
odložený Bludný kořen. Vystoupí celkem
6 country kapel z našeho okresu, jedná se Rozloučení s prázdninami
o kapely, které u nás vystupují každý rok a jistě TJ Sokol Hudlice pořádá v sobotu 31 . srpna od
potěší všechny příznivce tohoto žánru. 1 4:00 hodin na hřišti u lesa tradiční
Vyvrcholením tohoto odpoledne bude večerní Rozloučení s prázdninami. Pro vaše děti budou
vystoupení od 20:00 hodin skupiny ASONANCE, připraveny různé soutěže, horolezecká stěna,
která hraje převážně irské a skotské balady. Tato lanovka, nafukovací hrad, ukázky sportů,
uznávána skupina působí na country scéně od techniky aj. Součástí odpoledne bude i bohatá
roku 1 976. Jejich koncert je opravdu nádherný tombola. Vstupné je dobrovolné. Pro všechny
zážitek. Srdečně zveme všechny příznivce této bude zajištěno vzorné občerstvení. Srdečně Vás
všechny zveme.
hudby.
Vstupné na Asonanci je 300,- Kč, v této částce je
Diskotéka pro starší
zahrnuto i vstupné na Bludný kořen.
TJ Sokol Hudlice pořádá v sobotu 31 . srpna
Vstupné pouze na Bludný kořen je 1 00,- Kč.
201 9 od 20:00 hodin na hřišti u lesa Diskotéku
Předprodej byl již zahájen:
pro starší. Mix DJ Arny.
Rudolf Hrkal, GSM: 732969454
Vstupné 70,- Kč. Občerstvení zajištěno.
E-mail: mistostarosta@obec-hudlice.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Info na www.eziko.cz
Koncert bude probíhat na postaveném podiu na
Rudolf Hrkal
hřišti a skupiny budou hrát směrem k parketu.
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Inzerce
Z důvodu změny podnikatelského záměru přenecháme
zavedený obchod s květinami a drobným zbožím v Berouně.
Obchod je na velmi lukrativním místě, má stálou klientelu a pravidelné zakázky.
Odstupné v hodnotě 300 000 Kč je včetně vybavení prodejny, EET pokladny
a naskladněného zboží na rok dopředu.
Rádi Vám předáme kontakty na ověřené dodavatele, místa kde nejlépe pořídit
další potencionální zboží, případně poradíme s celkovým know-how pokud by
pro někoho byla činnost neznámá. Obchod je připraven k předání.

Na vaše otázky a návrhy se těšíme na telefonním čísle 737516088.
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